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RESUMO 

O aumento da quantidade de sistemas controlados e monitorados por computador fez crescer 

também o uso de sensores. Antes esses dispositivos eram conectados entre si através de cabos, 

mas com desenvolvimento da comunicação sem fio e da eletrônica em geral tornou-se 

possível interligá-los por meio do que é conhecido hoje como Redes de Sensores Sem Fio. 

Esse tipo de rede trouxe muitos benefícios para a instrumentação em geral, tais como a 

mobilidade e a facilidade de implantação, no entanto, também vieram desafios. Como os 

participantes desse tipo de rede possuem liberdade de movimento, torna-se necessária alguma 

técnica para identificar a localização dos sensores automaticamente, sem intervenção humana. 

Sem isso as medidas poderiam não signifcar nada, pois tão importante quanto o seu valor é a 

posição onde ela foi feita.  

Como essa é uma questão chave para as Redes de Sensores Sem Fio, muitos estudos já se 

prestaram a esse assunto, de modo que haja uma vasta quantidade de técnicas disponíveis. 

Porém, talvez devido às características específicas deste tipo de rede, ainda não se observa 

uma forte tendência na adoção de uma técnica em especial. O objetivo principal deste trabalho 

é apresentar detalhes sobre a técnica denominada Multilateração Baseada em Intensidade de 

Sinal Recebido. É dedicado a essa técnica um capítulo no qual é exposta toda a teoria 

realacionada.  Outro capítulo traz detalhes sobre experimentos práticos nos quais obteve-se 

como resultado importante a simulação do processo de localização em que se obteve erros 

relativamente pequenos, chegando em alguns casos a serem menores que um metro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Redes de Sensores Sem Fio, Sistemas de Localização, Trilateração, 

Multilateração e Intensidade de Sinal Recebido. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

A integração entre o mundo físico e o digital tem se tornado cada vez mais comum. Sistemas 

monitorados e controlados por computador não são mais exclusividades das indústrias ou dos 

laboratórios de pesquisa, hoje eles estão presentes nas residências, nos hospitais e nos espaços 

públicos das cidades. Entre os fatores que colaboram para esse cenário, grande parte se deve à 

redução do preço e aumento da complexidade de sistemas eletrônicos em geral. Com o 

aprimoramento das técnicas de fabricação de dispositivos semicondutores a capacidade de 

processamento e armazenamento de sistemas microprocessados tem se tornado cada vez 

maior, ao passo que os custos de produção caem. Além disso, o tamanho também vem se 

reduzindo, possibilitando que em pequenos chips seja possível construir computadores 

poderosos com as mais diversas finalidades (DARGIE e POELLABAUER, 2010) (ZHENG e 

JAMALIPOUR, 2009) (SOHRABY, MINOLI e ZNATI, 2007). 

Na interação entre o mundo físico e o digital, os sensores possuem papel importante. Eles são 

responsáveis por converter uma grandeza física em outra, normalmente elétrica, que pode ser 

interpretada pelos sistemas digitais. Os sensores, assim como muitos outros dispositivos, 

também têm se beneficiado da evolução da eletrônica, mas, além disso, eles também têm se 

beneficiado com evolução dos sistemas micro-eletro-mecânicos (MEMS – micro-electro-

mechanical systems). Os MEMS são dispositivos compostos por estruturas elétricas e 

mecânicas com dimensões micrométricas. Com esta evolução, o uso dos sensores tem se 

ampliado em quantidade e no tipo de grandeza que eles medem. 

Os avanços nas áreas tecnológicas são entrelaçados, uma descoberta abre a possibilidade de 

surgimento de muitas outras (CULLER, ESTRIN e SIVASTAVA, 2004).  O aumento da 

qualidade e complexidade de sensores e a redução do seu preço permitem que eles sejam 

usados em grandes quantidades e com as mais variadas finalidades. Isso contribui para 

avanços em diversas áreas como, por exemplo, na engenharia mecânica, onde se pode 

conhecer alguns fenômenos físicos em detalhes, tal como o gradiente de temperatura em uma 

sala; ou no caso da biologia, quando possibilita medir a incidência de radiação solar em 

diversos pontos de uma região de floresta. 

Visto que os sensores representam um elemento importante na integração entre o mundo 

físico e o digital, e que esta integração tem aumentado, o uso de sensores tem se tornado cada 

vez mais comum. Por causa desta tendência, surgiu a necessidade de organizar os sensores em 
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algum tipo de rede, de modo que pudessem ser gerenciados de forma mais eficiente. 

Inicialmente houve a interligação através de fios e cabos, mas, naturalmente, com a evolução 

da comunicação de dados sem fio, as redes começaram a fazer uso desta tecnologia, trazendo 

muitas conveniências para a aplicação dos sensores.  

Com esses avanços em sistemas microprocessados, MEMS e comunicação de dados e os seus 

consequentes benefícios, o uso dos sensores organizados em redes se tornou muito comum. 

Isso então possibilitou o surgimento do conceito de Redes de Sensores Sem Fio (RSSF). Hoje 

estas já são bem difundidas, sendo foco de padronizações e acordos entre fabricantes, sendo 

tema recorrente em pesquisas e estando presentes nas mais diversas áreas.  

1.1. RELEVÂNCIA 

O advento das Redes de Sensores sem Fio trouxe muitos benefícios para a instrumentação em 

geral. O barateamento dos sensores permitiu que esses fossem usados em grandes 

quantidades, e a inexistência de cabos possibilitou que fossem colocados em regiões que, de 

outra forma, seriam inacessíveis. Os benefícios são numerosos, mas com a difusão do seu uso 

também vieram os desafios.  

As RSSF trouxeram uma grande mobilidade para as aplicações dos sensores: as posições 

podem ser alteradas sem os inconvenientes impostos por uma infraestrutura de cabos e fios, e 

eles podem fazer medições em objetos móveis. No entanto, em muitas aplicações a 

localização dos sensores é de extrema importância, tanto quanto as medidas. Em um primeiro 

momento, a posição de um sensor poderia ser configurada manualmente e a cada mudança ser 

alterada. Para redes pequenas e onde a disposição dos sensores pouco muda isso seria uma 

possibilidade, mas com as redes crescendo em quantidades de sensores e em mobilidade, isso 

seria inviável. Tornam-se então necessárias técnicas que permitam que a localização seja feita 

de forma automática. 

Localizar um nó sensor consiste em determinar suas coordenadas físicas ou então a sua 

relação espacial com outros objetos. Este é um problema recorrente em muitas outras áreas, 

sendo o foco de muitas pesquisas. O Global Positioning System (GPS), por exemplo, é uma 

técnica bem difundida usada em geolocalização. Para muitas aplicações ela é adequada, no 

entanto, para RSSF ela possui limitações: apresenta custo relativamente elevado, possui alto 

consumo de energia e não funciona adequadamente em ambientes internos. 
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As técnicas de localização empregadas em RSSF devem ser construídas de tal forma que se 

limitem às restrições de custo e consumo de energia impostos pelas características dos 

sensores. Além disso, os algoritmos resolvidos pelos sistemas microprocessados embarcados 

devem possuir complexidade reduzida, uma vez que o recurso de processamento também é 

limitado. 

O conhecimento da localização de um sensor nas RSSF abre novas possibilidades. Além da 

própria identificação das medições pela sua posição, torna-se possível criar aplicações 

dependentes da localização. Por exemplo, a trajetória de um sensor pode ser rastreada e é 

possível criar serviços baseados na localização, onde certo evento só é acionado caso o sensor 

entre em determinada região. Em suma, além de agregar informações importantes às próprias 

medidas, a localização amplia ainda mais a gama de usos das RSSF. 

A localização é uma questão chave nas redes de sensores sem fio. Há muitas aplicações que 

dependem dela e ela permite que muitas outras sejam desenvolvidas. Apesar de haver muitos 

estudos envolvendo essa área, ainda não se percebe uma tendência na adoção de padrões ou 

tecnologias amplamente aceitas, como acontece no caso do GPS, que é uma tecnologia quase 

unânime para o uso que é proposto. Essa dificuldade se deve, em parte, pelos avanços 

recentes nesta área e pela grande diversidade de aplicações onde esta tecnologia é usada. 

1.2. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo detalhado da técnica de localização por 

multilateração baseada na intensidade de sinal recebido. Busca-se apresentar estudos teóricos 

a que ela se baseia, fazer simulações em ambiente computacional e realizar experimentos 

práticos. Considerações sobre os resultados alcançados e trabalhos relacionados de outros 

autores são explanados. Esta técnicas foi escolhida por se encaixar dentro da premissa da fácil 

implementação e baixo custo. O foco está em técnicas que não necessitem de hardware 

adicional, de modo que possam ser usadas sem acarretar no aumento do custo e que possam 

ser aplicadas em redes já existentes. 
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1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho foi divido em seis capítulos, incluindo este introdutório. No segundo capítulo é 

apresentada uma introdução às Redes de Sensores Sem Fio. O problema da localização de 

sensores é abordado em no terceiro capítulo. No Capítulo 4 é abordada em detalhes a técnica 

de localização que é o foco deste trabalho. Os métodos, resultados e análises a respeito das 

simulações e experimentos práticos são expostos no Capítulo 5. No sexto e último capítulo as 

conclusões finais são abordadas, os resultados alcançados são apresentados, e, por fim, são 

expostas propostas para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 - REDES DE SENSORES SEM FIO 

O foco deste trabalho é o estudo de um Sistema de Localização para Redes de Sensores Sem 

Fio, portanto, antes de entrar nesse assunto de fato é útil introduzir os conceitos gerais sobre 

as Redes de Sensores sem Fio, os quais servirão como base para entendimento do restante do 

texto. Para contextualização, uma breve introdução histórica é apresentada na Seção 2.1; a 

definição e as principais características das RSSF estão na Seção 2.2, onde também são 

destacadas algumas restrições e desafios comuns a esta tecnologia; na Seção 2.3 são dados os 

detalhes sobre nós sensores, principal componente deste tipo de rede. Enquanto a Seção 2.4 

traz as características da arquitetura da rede de forma genérica, na Seção 2.5 são apresentados 

alguns detalhes sobre padrão ZigBee. 

2.1. INTRODUÇÃO HISTÓRICA 

Assim como aconteceu com outras tecnologias, tal como a Internet e o GPS, os avanços das 

RSSF também tiveram grande contribuição das pesquisas com fins militares. Já durante a 

Guerra Fria redes com sensores acústicos foram desenvolvidas pelos Estados Unidos para 

segurança submarina (SOHRABY, MINOLI e ZNATI, 2007). Em 1978 a Agência de 

Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA – Estados Unidos) organizou uma oficina 

sobre o tema, com foco em pesquisas envolvendo tecnologias de rede, processamento de 

sinais e algoritmos distribuídos – a Distributed Sensor Nets Workshop (DAR 1978). Mais 

tarde, na década de 1980, essa mesma agência operou o programa Distributed Sensor 

Networks (DNS), que foi então seguido pelo programa Sensor Information Technology 

(SensIT) (DARGIE e POELLABAUER, 2010).  

Segundo Sohraby, Minoli e Znati (2007), as décadas de 80 e 90 podem ser chamadas como a 

primeira geração dos produtos comerciais. Baseados nos resultados do programa DNS, nesse 

período começaram a surgir esforços para que se usassem tecnologias comerciais, de modo 

que os preços e o tempo de desenvolvimento se reduzissem. Os mesmo autores consideram 

que a segunda fase teve início com os avanços em computação e comunicação ocorridos nas 

décadas de 1990 e 2000. Para eles o surgimento de novas tecnologias, tal como os MEMS, e 

as padronizações foram cruciais para o aumento do uso das RSSF.  

Simultaneamente às pesquisas militares, as universidades também contribuíram para o 

desenvolvimento das RSSF. Muitas delas, em colaboração ou não com os militares, 
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começaram a desenvolver os seus próprios projetos. Um exemplo vem da Universidade da 

Califórnia em Berkeley. Lá surgiu o projeto Smart Dust, o qual tinha o objetivo de 

desenvolver dispositivos extremamente pequenos, com sistemas completos integrados em 

chips com tamanho de grãos de areia (DARGIE e POELLABAUER, 2010).  

2.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS REDES DE SENSORES SEM FIO 

Em sua estrutura mais simples, as RSSF consistem em um conjunto de dispositivos colocados 

sobre uma região, conectados entre si através de uma rede sem fio e que mutuamente 

cooperam com o objetivo global de monitorar um fenômeno físico ou ambiental, tal como 

mostrado na Figura 2.1. Caracterizam-se por ter a capacidade de se organizar 

automaticamente, fazendo o gerenciamento do tráfego de informações e controlando a entrada 

ou saída de participantes. Devem ser de fácil implantação e uso, de forma que pouco ou 

nenhum planejamento prévio da disposição dos seus elementos seja necessário, uma vez que é 

possível que os sensores sejam empregados de forma aleatória, podendo até mesmo serem 

espalhados ou jogados sobre a área de interesse. 

 

 

Figura 2.1 – Redes de Sensores Sem Fio. 

 

Os principais componentes das RSSF são os nós sensores. Além de possuírem os sensores que 

convertem as grandezas físicas medidas em sinais elétricos, eles também trazem embarcadas 

em si unidades de processamento e de rádio, o que lhes dá a capacidade de comunicar com os 

demais e fazer o processamento e armazenamento das informações coletadas do ambiente. 

Para que funcionem sem cabos, eles precisam ter uma fonte de energia autônoma. Deseja-se 

que sejam de baixo consumo, de modo que possam usar pilhas, baterias ou fontes alternativas 

como a solar. Outra característica importante é o seu preço. Como geralmente são usados em 
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grandes quantidades, é interessante que sejam de baixo custo, para que o custo total da rede 

não seja elevado. 

A comunicação entre os nós geralmente são realizadas através de sinais de RF, mas isso não 

impede que possam ser usados outros meios, tal como o infravermelho e o ultrassom. Para 

economizar energia, cada nó não necessariamente precisa se comunicar com todos os demais 

diretamente. Eles possuem um raio limitado onde seu sinal pode alcançar, então quando 

querem transmitir uma mensagem para além da sua região, eles a envia para os seus vizinhos 

que então a repassam para outros nós até chegar ao seu destino. 

Os nós sensores se caracterizam por ter capacidade de processamento e memória limitados. 

Quando problemas mais complexos precisam ser resolvidos ou quando há grande quantidade 

de informações para serem armazenadas, essas limitações precisam ser superadas. As tarefas 

podem ser divididas com outros nós através de um processamento distribuído; elas podem ser 

repassas para nós com maior capacidade, onde o processamento e informação da rede se 

concatenam; ou os dados podem ser processados e armazenados externamente à rede, usando 

servidores e internet, conforme exemplo da Figura 2.2. Nesse ultimo caso, pelo menos um nó 

deve se responsabilizar pela reunião dos dados e comunicação com os sistemas externos. 

Esses nós são chamados de estações base. 

 

 

Figura 2.2 – Duas Redes de Sensores Sem Fio conectadas á internet através de estações base. 

 

2.2.1. Desafios e Restrições 

Apesar de possuírem similaridades com outros tipos de redes, as RSSF possuem algumas 

características próprias que impactam diretamente no seu projeto. Para que o seu uso seja 
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vantajoso, as RSSF precisam superar muitos desafios e restrições, os quais são classificados 

aqui em quatro grupos, sendo eles: energia, rede, hardware e ambiente. Busca-se fazer aqui 

apenas um breve resumo, porém há desafios e restrições além destes que serão apresentados. 

2.2.1.1. Energia 

A disponibilidade de energia é uma das limitações mais relevantes presentes nas RSSF. Como 

os nós sensores são alimentados por fontes de baixa potência, tipicamente pilhas e baterias, o 

gerenciamento do consumo é crítico. Devido às grandes quantidades de sensores geralmente 

usados nas redes a troca ou recarga de cada uma das fontes pode ser inviável ou muito 

trabalhosa, além disso, dependendo da aplicação, os sensores podem ficar inacessíveis por 

longos períodos, sendo necessário o seu funcionamento correto por todo este tempo, sem 

nenhuma intervenção. 

Em todo o projeto da RSSF deve ser levada em consideração a eficiência energética. Desde a 

comunicação, passando pelo hardware e até mesmo os algoritmos empregados impactam no 

consumo. A comunicação excessiva, fazendo uso de retransmissões ou roteamentos errados 

deve ser evitada. O processador e memória devem ser os melhores para aplicação, mas não 

podem ser muito poderosos, pois esses consomem mais energia. Os algoritmos também 

devem ser eficientes de modo que processamentos desnecessários sejam eliminados. 

2.2.1.2. Rede 

Por restrições de rede, neste trabalho incluem-se todos os aspectos envolvidos na 

comunicação e gerenciamento, incluindo desde problemas físicos relacionados ao canal de 

comunicação até os protocolos e algoritmos que garantem a atividade da rede. Excluem-se 

questões que envolvem os nós sensores isoladamente.  

A maioria dos RSSF se comunica por sinais de RF. A potência deste tipo de sinal decresce a 

medida que se propaga por um meio e quando passa por obstáculos. A relação entre a 

potência transmitida e a recebida pode ser expressa por 

   
  

  
 

o que significa que a potência recebida    é inversamente proporcional ao quadrado da 

distância   da fonte do sinal. Como consequência disso, quando a distância entre dois nós 

sensores aumenta, a potência requerida para eles se comunicarem torna-se maior. Portanto, ao 
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invés de se comunicar por distâncias longas, é mais eficiente dividir a comunicação em 

pequenas distâncias, fazendo com que uma mensagem passe por vários nós até chegar ao seu 

destino, utilizando a chamada comunicação multi-saltos (DARGIE e POELLABAUER, 

2010). Para que isso seja possível é preciso que os nós calculem as melhores rotas, não 

somente levando-se em consideração as distâncias, mas também aspectos relacionados ao 

consumo de energia e a qualidade da transmissão. 

As RSSF têm como um de seus objetivos a não necessidade de planejamento prévio para o 

posicionamento dos nós sensores na região em que serão usados. Isso dá a elas uma grande 

praticidade, mas trás também grandes desafios. A própria questão da comunicação multi-

saltos se torna crítica. Após o seu estabelecimento, uma rede precisa explorar as condições do 

canal de comunicação de modo que seja possível avaliar as melhores rotas disponíveis, 

tornando-se necessárias técnicas especiais para isso. Quando operam em áreas remotas, depois 

de empregadas, as redes trabalham sem intervenção humana, estando sujeitas a falhas e perdas 

de nós sensores. Nesses casos, é desejado que elas continuem a funcionar se adaptando a cada 

nova condição. Se a rede aumenta em quantidade de nós também é necessário que ela se auto-

organize, ou seja, elas precisam ser escaláveis.  

Se as redes podem se configurar, operar e colaborar de forma autônoma, além de se adaptar a 

falhas e mudanças no ambiente sem intervenção humana, diz-se que são auto-gerenciáveis. 

Como as estações base geralmente são as responsáveis pelo processamento centralizado, seria 

interessante que também se encarregasse de gerenciar a rede. Acontece que isto pode resultar 

em consumo desnecessário de energia. Seria mais adequado se o gerenciamento fosse feito de 

forma colaborativa e por regiões, sem que toda a rede se envolvesse no processo. Por um lado 

esta é uma boa estratégia, do ponto de vista energético, mas por outro, algoritmos 

descentralizados são menos otimizados (DARGIE e POELLABAUER, 2010). 

Os dados coletadas pelas RSSF podem ser indispensáveis para o controle de um processo ou 

podem ser informações sigilosas. Sendo assim é preciso criar estratégias de segurança para 

impedir que sejam alterados ou obtidos por pessoas não autorizadas. Para redes mais 

utilizadas, tal como o Wi-Fi, várias soluções estão disponíveis, entretanto, estas não podem 

ser aplicadas diretamente as RSSF, pois demandam recursos computacionais elevados se 

comparados com os disponíveis nos nós sensores. Esse então é mais um desafio para as redes 

de sensores: criar mecanismos de segurança que sejam ao mesmo tempo confiáveis e 

eficientes, tanto em termos de processamento, quanto em consumo energético. 
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2.2.1.3. Hardware 

Aspectos relacionados à construção dos componentes das RSSF também devem ser 

considerados no projeto. Nós sensores geralmente são usados em grandes quantidades, então 

não adianta se os desafios relacionados à rede sejam superados se isso resultar em dispositivos 

que possuem custo elevado. Isso encareceria o valor da rede como um todo e tornaria inviável 

o seu uso. Também não convém construir sistemas de segurança extremamente confiáveis, 

mas que necessitam de processadores poderosos que não são capazes de se manter poucos 

minutos ligados às limitadas fontes de energia disponíveis. Ou seja, o hardware utilizado deve 

reunir características balanceadas, de modo que otimizem os desafios e restrições 

relacionados ao consumo de energia, ao processamento e armazenamento de dados e ao custo. 

2.2.1.4. Ambiente 

Não é possível criar RSSF que sejam universais e possam se adaptar a todo tipo de ambiente e 

situação. Existem alguns ambientes, por exemplo, que possuem mais ruídos, logo mais 

atenção precisa ser dada à fabricação dos circuitos elétricos para que se evite problemas 

relacionados à incompatibilidade eletromagnética; além disso, os protocolos de comunicação 

devem ser mais robustos, de modo que consigam evitar falhas na comunicação devido às 

perdas de mensagens. Há situações em que as redes são mais esparsas, ou seja, os nós ficam 

mais distantes uns dos outros, fazendo com que mais energia seja necessária para as 

transmissões e, consequentemente, fontes com maior capacidade devem ser usadas. Enfim, no 

projeto da rede também devem ser levadas em consideração a aplicação e o ambiente. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DO NÓ SENSOR 

Os nós sensores são os elementos básicos das RSSF. Eles são responsáveis por coletar 

informações do ambiente, processá-las e transmiti-las para outros nós, redes ou sistemas 

externos. Para diminuir as atividades na rede e, por consequência, reduzir o consumo de 

energia, eles precisam ter autonomia para fazer o tratamento dos dados e tomar decisões para 

transmitir somente as mensagens necessárias. Basicamente são formados por quatro unidades: 

sensores, processamento, comunicação e fonte de energia (Figura 2.3), no entanto, sistemas 

mais complexos podem ter unidades adicionais, como em nós sensores com capacidade de se 

localizar geograficamente através de módulos GPS.  
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Figura 2.3 – Arquitetura do nó sensor. 

 

2.3.1. Unidade de Sensores 

A unidade de sensores tem como principal finalidade a conversão das grandezas de interesse 

em sinais elétricos que sejam compatíveis com o restante do sistema. Dependendo da 

aplicação, em um nó pode haver vários sensores, com diversas funções, como, por exemplo, 

medição de temperatura, humidade e radiação solar. As informações coletadas por eles devem 

ser repassadas para a unidade de processamento, que além de processá-las deve também 

controlar quando e como elas são obtidas. Enquanto que algumas aplicações precisam que 

medidas sejam feitas com maior frequência de amostragem, outras podem ser necessárias 

apenas em certos eventos. 

Como o processamento das informações é digital e os sinais que saem dos sensores 

geralmente são analógicos, faz-se necessário o uso de um conversor analógico-digital. Muitos 

processadores e microcontroladores usados na unidade de processamento já possuem esses 

conversores encapsulados no mesmo circuito integrado, o que facilita a construção de um 

projeto, mas ainda assim existem sistemas separados.  

Se o nível dos sinais elétricos provenientes dos sensores for baixo ou ruídos estiverem 

presentes, os conversores podem não funcionar corretamente, de modo que nenhum dado útil 

seja gerado. Nesses casos é preciso acrescentar mais um bloco a unidade de sensores: os 

condicionadores de sinais. Estes elementos contêm filtros e amplificadores projetados para 

compatibilizar o sinal dos sensores às entradas dos conversores. 

2.3.2. Unidade de Processamento 

As RSSF se caracterizam, entre outras coisas, por seus nós sensores serem dispositivos 

autônomos. Além de se gerenciarem em rede sem intervenção humana, estes nós conseguem 
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coletar informações do ambiente, processá-las e transmiti-las. Essas são responsabilidades da 

unidade de processamento. É nessa unidade em que estão os algoritmos para a realização de 

todas as tarefas envolvidas nesses processos. Basicamente, consistem em três partes: um 

processador; uma memória não volátil para armazenar o programa contendo a lógica de 

funcionamento; e uma memória para os dados temporários envolvidos no processamento.  

A escolha de qualquer uma das três partes da unidade de processamento precisa ser criteriosa, 

devendo-se considerar restrições de custo, tamanho, processamento e consumo de energia, 

além das condições impostas pelo ambiente da aplicação. O mercado oferece muitas 

alternativas para estas três unidades separadamente, mas as opções em que elas são integradas 

em apenas um chip são mais interessantes, dentre as quais se destacam os microcontroladores. 

Eles são computadores em um simples circuito integrado, consistindo de uma unidade de 

processamento e componentes adicionais tal como barramentos de alta velocidade, memórias, 

Watchdog Timer e sistemas de clock. Na maioria das aplicações existentes eles estão 

presentes, pois como as RSSF são tecnologias emergentes, facilitam-se os projetos.  

2.3.3. Unidade de Comunicação 

A unidade de comunicação contém todos os dispositivos necessários para o estabelecimento 

da comunicação sem fio. Precisamente, nela devem estar a antena, o amplificador de saída, os 

filtros de entrada e os circuitos moduladores e demoduladores. Alguns módulos comerciais 

usados em RSSF já incluem em uma única placa todos estes componentes e alguns outros 

mais. Pode haver ainda os algoritmos e protocolos responsáveis por implementar toda parte de 

rede, o que simplifica os projetos, já que em caso contrário todo este trabalho seria repassado 

à unidade de processamento. 

2.3.4. Unidade de Energia 

A unidade de energia compreende todos os componentes usados para fornecer energia para o 

funcionamento do nó sensor. Tipicamente são formados por pilhas e baterias, mas é possível 

também que os próprios nós sensores consigam gerar a sua própria energia. Isso pode ser feito 

através da capitação de energia solar ou da energia das ondas eletromagnéticas vindas do 

próprio sistema ou de sistemas vizinhos, por exemplo. As fontes devem ser escolhidas ou 

projetadas de acordo com a aplicação. Enquanto alguns sensores precisam ser de tamanho 
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reduzido e consumir pouca energia, em outros pode ser necessária mais potência sem que o 

tamanho da fonte impacte consideravelmente no seu uso. 

2.4. ARQUITETURA DA REDE 

O que torna as RSSF mais atraentes para atividades de monitoramento em relação a outras 

formas tradicionais é sua capacidade de se comunicar utilizando redes sem fio. Isso dá a elas a 

praticidade de serem aplicadas sem os inconvenientes impostos pela execução de uma 

infraestrutura de fios e cabos, o que seria inviável considerando que algumas redes chegam a 

ter centenas ou milhares de sensores.  

As RSSF fazem parte da categoria de redes ad hoc. Redes deste tipo não possuem 

administração centralizada nem topologia predeterminada. Nelas todos os nós trabalham 

como roteadores, ou seja, além de trocar mensagens com os demais, eles também servem de 

passagem para mensagens de outros nós.   

A comunicação sem fio é antiga e as redes que utilizam tal tecnologia tem sido 

extensivamente estudadas de modo a já possuírem padrões solidamente estabelecidos, como é 

caso das redes de celulares e as wireless local area networks (WLAN). Algumas 

características delas já até são incorporadas às RSSF, mas como as redes de sensores 

apresentam várias particularidades, adaptações precisam ser feitas. As restrições apontadas 

em seções anteriores devem ser consideradas, principalmente as referentes a consumo de 

energia e processamento que são menos importantes para outros tipos de rede. 

Para efetivação de uma troca de informações através da comunicação sem fio muitas etapas 

estão envolvidas: é preciso codificar e modular a mensagem, criar estratégias de segurança, 

detectar e tratar erros e controlar como cada participante acessa o canal de comunicação. Uma 

forma de organizar estas etapas é através do modelo Open Systems Interconection (OSI) 

desenvolvido no final dos anos 70 pela International Standards Organization (ISO) em 

associação com a International Telecommunications Union (ITU). Este modelo foi proposto 

com o objetivo de ser um padrão para redes de computadores, de modo que sistemas que se 

aderem a ele possam se comunicar (CARLSON, CRILLY e RUTLEDGE, 2002). Como o 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que é a associação que mantém a 

maioria dos padrões relacionados às áreas de comunicação, adotou este modelo, ele veio a se 

tornar referência no projeto de redes, inclusive para as RSSF.  
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Apesar de o modelo OSI consistir de uma pilha de sete camadas – física, enlace de dados, 

rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação (Figura 2.4), em alguns sistemas há 

adaptações, podendo haver mais ou menos. Segundo Akyildiz et al. (2002) a pilha de 

protocolos das redes de sensores sem fio não possuem as camadas de sessão e apresentação, 

mas possuem as camadas adicionais para gerenciamento de consumo, mobilidade e 

distribuição de tarefas (Figura 2.5). 

 

 
 

Figura 2.4 – Modelo OSI de 7 camadas. 
Figura 2.5 – Pilha de protocolos para redes de 

sensores (AKYILDIZ, SU, et al., 2002). 

 

Para Akyildiz et al. (2002) a camada de gerenciamento de consumo deve controlar o uso da 

fonte de energia de um nó levando em consideração a sua função dentro da rede, e não o seu 

papel de forma isolada. Por exemplo, além de desligar os nós quando não estão sendo usados, 

esta camada responsabiliza-se por emitir sinais de alerta para os vizinhos se o nível de energia 

estiver baixo. Isso permite que a rede evite usar este nó como roteador, economizando energia 

para tarefas mais importantes. Por sua vez, enquanto a camada de gerenciamento de 

mobilidade detecta e registra o movimento dos nós, a camada de gerenciamento de tarefas 

divide o trabalho entre os nós de acordo com a sua região. Essas três camadas adicionais 

juntas permitem então que os nós trabalhem colaborativamente de modo mais eficiente 

considerando os aspectos da rede como um todo. 

O projeto de todas as camadas é dependente das características da RSSF, no entanto, como as 

duas camadas superiores são mais relacionadas à aplicação, elas não são tratadas em detalhes 
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aqui neste trabalho. Nas próximas seções são dados detalhes e exemplos para as três camadas 

inferiores. 

2.4.1. Camada Física 

De acordo com o modelo OSI, a camada física define as especificações elétricas e físicas dos 

dispositivos, principalmente a relação entre um dispositivo e o meio de transmissão. Essa 

camada é responsável por converter os sinais digitais provenientes das outras camadas em 

sinais que sejam adequados para a transmissão. Também se inclui nela, mas não somente, a 

seleção da frequência e do meio de transmissão, a geração da portadora, a modulação do sinal 

e sua detecção e a encriptação dos dados.  

A seleção da frequência é um importante problema para comunicação entre nós sensores. 

Uma opção é usar as bandas de radio disponíveis para uso industrial, cientifico e médico (ISM 

– Industrial, Scientific and Medical), pois essas tem a vantagem de ser de uso livre, possuir 

grande espectro e estar disponível globalmente (SU, AKAN e CAYIRCI, 2004). Como essa 

banda já é usada por muitas outras tecnologias, dentre elas o Bluetooth e as WLANs, muitos 

protocolos já existem e as RSSF podem fazer uso deles. No entanto, primeiramente é preciso 

considerar as restrições apresentadas nas seções anteriores. 

O diagrama de um sistema de comunicação básico contento transmissor e receptor é mostrado 

na Figura 2.6. Como exemplo, nessa figura um sensor e um conversor analógico digital geram 

a mensagem a ser transmitida. Isso não necessariamente deve ser assim, esta mensagem pode 

ser um dado de controle ou configuração que parte de uma unidade de processamento. Nessa 

figura pode-se considerar como parte da camada física os codificadores/decodificadores de 

canal e de fonte, os moduladores/demoduladores, amplificadores de potência, RF Fronte End, 

antenas e meio de transmissão. 

No transmissor, o codificador de canal produz uma sequência de dados que se junta à 

mensagem para torná-la mais robusta a ruídos, fornecendo mecanismos de detecção e 

correção de erros que podem ocorrer durante a transmissão. O modulador, por sua vez, gera 

um sinal de portadora em que suas características de amplitude, frequência ou fase se alteram 

de acordo com a mensagem. Este processo tem como objetivos tornar a mensagem menos 

susceptível a ruídos, fazer uso mais eficiente do espectro e tornar a detecção mais simples. Por 

fim, o amplificador fornece a energia necessária para que o sinal seja transmitido e recebido 

com níveis adequados de potência. 
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Figura 2.6 - Componentes de um sistema de comunicação digital. 

 

No receptor acontece o processo inverso. O sinal é detectado pela antena e condicionado pelos 

filtros e amplificadores contidos no RF front end. No demodulador a mensagem é retirada da 

portadora e, em seguida, é decodificada pelo decodificador de canal. Nesta última etapa os 

erros são detectados e eliminados para deixar a mensagem pronta para ser utilizada nas 

camadas superiores. 

2.4.2. Camada de Enlace de Dados 

Em redes sem fio em geral o meio deve ser compartilhado por múltiplos dispositivos. Faz-se 

necessário então o uso de mecanismos para controlar o acesso. Segundo o modelo OSI essa é 

a responsabilidade da camada de Enlace de Dados. O IEEE mantém o conjunto de padrões 

IEEE 802 que tratam de redes locais e metropolitanas. Nestes padrões a camada de enlace é 

dividida em duas subcamadas: Controle de Enlace Lógico (LCC) e Controle de Aceso ao 

Meio (MAC) (Figura 2.7). Enquanto a primeira fornece os mecanismos de multiplexação e 

controle de fluxo, a segunda, que está diretamente sobre o topo da camada física, tem a função 

de decidir quando um nó acessa o meio compartilhado e resolver os conflitos entre nós que 

tentam acessar o meio simultaneamente. 

A mais importante função da camada de enlace de dados é realizada pelo MAC (ZHENG e 

JAMALIPOUR, 2009). Os protocolos destinados a ela podem ser categorizados em 

contention-free e contention-based. Na primeira categoria os protocolos asseguram que 

somente um dispositivo de cada vez acesse o meio. No contexto das RSSF, se encaixam nesta 
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categoria as técnicas TRAMA (RAJENDRAN, OBRACZKA e GARCIA-LUNA-ACEVES, 

2006), Y-MAC (KIM, SHIN e CHA, 2008) e DESYNC (DEGESYS, ROSE, et al., 2007). Já 

na segunda categoria os protocolos permitem que os nós acessem o meio simultaneamente, 

mas para isso são necessários mecanismos para reduzir o número de colisões e para tratá-las, 

caso aconteça. Como exemplo de técnicas contention-based têm-se: PAMAS (SINGH e 

RAGHAVENDRA, 1998), S-MAC (YE, HEIDEMANN e ESTRIN, 2002) e T-MAC (VAN 

DAM e LANGENDOEN, 2003). 

 

 

Figura 2.7 – Camada de Enlace de Dados segundo o padrão IEEE 802. 

 

2.4.3. Camada de Rede 

As informações coletadas pelos sensores em uma RSSF geralmente são enviadas para 

estações bases que se encarregam de fazer o processamento, a análise e o armazenamento. 

Quando a rede se concentra em uma pequena área todos os nós podem se comunicar 

diretamente com o dispositivo central através da estrutura single-hop (Figura 2.8.a), tornando 

o processo mais simples. No entanto, em muitas aplicações as RSSF ocupam grandes áreas e 

são formadas por elevado número de nós. Nessas situações, a comunicação direta entre um nó 

e a central ou é impossível ou deve ser evitada. Enviar sinais por grandes distâncias não é uma 

maneira eficiente energeticamente, pois a potência decresce com o quadrado da distância e as 

restrições de consumo de energia precisam ser consideradas (ver seção 2.2.1.1).  
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A solução para as redes maiores é usar o modelo multi-hop (Figura 2.8.b). Nele as 

informações passam de nó em nó até chegar ao seu destino, ou seja, além de gerar e 

disseminar seus dados, os nós sensores também fazem o roteamento dos dados de outros nós. 

O ato de descobrir e escolher os caminhos é denominado roteamento e é responsabilidade da 

Camada de Rede. 

 

 

(a) (b) 

Figura 2.8 – Modelo de roteamento single-hop (a) e multi-hop (b). 

 

Já existem diversos tipos de protocolos para esta camada e várias formas de classificá-los, no 

entanto, a título de exemplo serão resumidamente apresentados aqui apenas três tipos, sendo 

eles: Proativo, Sobre Demanda e Baseado na Localização. Mais detalhes sobre outros 

protocolos e suas classificações podem ser consultados em Dargie e Poellabauer (2010). 

2.4.3.1. Roteamento Proativo 

Para facilitar a transmissão é comum os roteadores armazenarem listas com parâmetros que 

permitem a comparação entre as rotas. Entre outras coisas, esses parâmetros podem ser a 

distância entre dois nós, a qualidade da transmissão ou taxa de transferência. Essas listas são 

chamadas de tabela de roteamento e possuem ainda os identificadores dos nós que são os 

destinos possíveis. 

No roteamento proativo as tabelas de roteamento são estabelecidas antes que sejam 

solicitadas. Cada nó sensor guarda dentro de sua memória informações sobre toda a rede. 

Quando uma mensagem precisa ser enviada eles conseguem rapidamente descobrir quais as 

melhoras rotas disponíveis, poupando tempo durante a comunicação, já que não é necessário 

descobrir exatamente naquele momento. Em redes pequenas este protocolo pode ser uma boa 

opção, mas para as redes grandes isso pode demandar trabalho demasiado. É possível que 
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muitas informações sobre as rotas sejam guardadas sem que sejam efetivamente usadas. Além 

disso, como RSSF geralmente são dinâmicas – os sensores mudam de posição e entram ou 

saem da rede sem planejamento – seria necessário que a cada alteração da rede a tabela fosse 

atualizada, se não erros de roteamento seriam gerados e a comunicação se prejudicaria. 

O protocolo Destination-Sequence Distance Vector (DSDV) (PERKINS e BHAGWAT, 

1994) é um exemplo de protocolo proativo, apesar de não ser exclusivo para RSSF. Este 

protocolo é capaz de se adaptar às mudanças na rede. Quando ele detecta alguma alteração, 

mensagens são trocadas entre os nós para que eles atualizem as suas tabelas. Em cada nó i é 

mantida uma lista de distâncias     
   para os possíveis destinos x, passando pelo vizinho j, 

onde vizinhos são os nós diretamente conectados. A melhor rota será aquela que apresentar 

menor distância. Considerando a rede hipotética da Figura 2.9, por exemplo, para o nó    , 

a distância até o destino     passando pelo vizinho     é igual a dois saltos.  

 

 

Figura 2.9 – Exemplo da lista de distâncias usadas pelo roteamento proativo. Destaque para a lista de distâncias 

do nó D com destino para o nó A passando pelo vizinho B. 

 

2.4.3.2. Roteamento Sobre Demanda 

Ao contrário do roteamento proativo, no qual a rede sempre mantém as tabelas de roteamento, 

no roteamento sobre demanda as rotas são descobertas somente quando são requisitadas. Essa 

é uma característica interessante, uma vez que transmissões e cálculos desnecessários são 

evitados, diminuindo as atividades da rede e por consequência o consumo de energia e o 

congestionamento do meio. Entretanto, ela pode adicionar um atraso de tempo na 

comunicação devido ao roteamento. 

Exemplos deste tipo de roteamento são o Ad Hoc On-Demand Distance Vector (AODV) 

(PERKINS e ROYER, 1999) e o Dynamic Source Routing (DSR) (JOHNSON, 1994). No 

AODV, quando um nó precisa transmitir um dado para outro, ele dissemina para os seus 
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vizinhos uma requisição de roteamento contendo o seu endereço e o do destino, mais alguns 

registradores. Essa requisição é então repassada de nó em nó até chegar ao destino. Como em 

cada um dos nós que ela passa fica guardada a rota realizada até aquele ponto, o nó de destino 

terá todas as rotas possíveis. Dessa forma, ela pode escolher a melhor e então enviar uma 

resposta para o nó fonte, que então passa a usá-la para fazer a comunicação (Figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10 – Processo de roteamento segundo o protocolo AODV. 

 

No protocolo DSR a descoberta das rotas é semelhante ao AODV. A diferença deles é que no 

DSR é mantida uma memória com as rotas que constantemente são utilizadas. Quando um nó 

precisa se comunicar primeiramente a memória é consultada para saber se já existe uma rota 

conhecida. Se não houver o processo continua tal como no AODV. Comparados aos 

protocolos proativos, DSR e AODV possuem vantagens e desvantagens similares. 

2.4.3.3. Roteamento Baseado na Localização 

Se os nós de uma rede conhecem sua localização, em vez do roteamento ser feito a partir de 

informações de conectividade, ele pode ser feito baseado em informações geográficas. 

Segundo Dargie e Poellabauer (2010) este tipo de roteamento é dividido em três grupos: 

unicast, multicast e geocasting. No primeiro grupo as mensagens são enviadas diretamente 

para um único destino que é identificado pela sua localização, ou seja, o transmissor deve 

conhecer sua localização e da do destinatário. Um exemplo deste grupo é o Greedy Perimeter 

Stateless Routing (GPRS) (KARP e KUNG, 2000). No segundo grupo as mensagens são 

disseminas para vários destinos, como acontece com Scalable Position-Based Multicast 

(SPBM) (TRANSIER, FUBLER, et al., 2007).  Como tipicamente a identidade de um sensor 

é menos importante que a sua localização, os dados podem ser disseminados para todos os nós 

de uma região geográfica específica. Quando isso acontece diz-se que o protocolo é 

geocasting, que é a combinação dos unicast e multcast. Um exemplo dele é o Geographic and 

Energy Aware Routing (GEAR) (YU, GOVINDAN e ESTRIN, 2001). 
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2.5. O PADRÃO ZIGBEE 

Devido aos avanços em RSSF e a crescente demanda por esse tipo de tecnologia, acordos 

entre empresas tem sido firmados com o objetivo de se obter padronizações. Isto possibilita 

que os esforços das empresas sejam mais direcionados a um determinado objetivo. As 

empresas podem se especializar em cada uma das partes, permitindo avanços mais rápidos e 

coordenados. 

Uma das padronizações mais utilizadas em RSSF é o protocolo ZigBee. Ele foi desenvolvido 

por uma associação de fabricantes da área de eletrônicos e comunicação com o objetivo de ser 

uma aplicação de baixa potência e baixa taxa de transmissão entre sensores em rede. RSSF 

não são projetadas para transportar grandes quantidades de dados devido a sua limitada 

capacidade da comunicação sem fio, entretanto, os sensores são capazes de formar uma rede 

completamente funcional. O mercado alvo inicial dos produtos ZigBee foram domótica, 

controle de construções, automação industrial,  aplicações médicas, equipamentos eletrônicos, 

computadores e controle de periféricos, entre outros (ZHENG, PETERSON, et al., 2009). As 

principais características desta tecnologia são: 

 Banda de frequência: 868 MHz, 915 MHz e 2,4 GHz; 

 Transferência de dados até 250 Kbps; 

 Alcance de transmissão de 10 a 100 m; 

 Criptografia de dados do tipo AES (Advanced Encryption Standard) 

 Interoperatividade entre várias aplicações ZigBee; 

 Baixo consumo de energia. 

Ao contrário de outras tecnologias, como o Bluetooth, as especificações do ZigBee não 

definem a camada física e a de enlace de dados, ela simplesmente utiliza o padrão IEEE 

802.15.4 como base para essas camadas (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11 – Estrutura do padrão ZigBee. 
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2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para estabelecer o funcionamento de redes sem fio em geral estão envolvidos muitos 

processos. Desde questões relacionadas ao acesso ao canal de comunicação, passando pelo 

hardware utilizado, até chegar aos algoritmos, tudo deve ser devidamente planejado para que 

os participantes possam trocar informações de forma correta. Para as RSSF não é diferente, 

mas a este tipo acrescentam-se ainda algumas características peculiares, como por exemplo, o 

baixo consumo de energia e baixa taxa de transmissão de dados. 

Todas as aplicações que fazem uso de RSSF devem ser projetadas de modo a se adequarem às 

restrições impostas por esse tipo de rede. Quando necessário o uso de hardware adicional, 

esses devem se comunicar diretamente com unidade de processamento, devendo 

preferencialmente ser de tamanho e preço reduzidos, além de demandarem pouca energia na 

fonte disponível. No que se refere ao protocolo de comunicação, o padrão ZigBee tem se 

tornado um ótima alternativa em projetos utilizando RSSF. Uma vez que o uso dessas redes 

tem crescido, a indústria tem investido constantemente no desenvolvimento de ferramentas 

para este padrão, o que tem facilitado avanços na área. 
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CAPÍTULO 3 - TÉCNICAS DE LOCALIZAÇÃO 

Neste capítulo busca-se fazer um resumo de algumas das várias técnicas de localização 

existentes. O objetivo é mostrar que à medida que cresce o uso de RSSF cresce também a 

quantidade de estudos buscando alternativas para o problema da localização. Na Seção 3.1 é 

realizada uma introdução sobre o assunto; na Seção 3.2 formaliza-se o problema da 

localização que é foco deste trabalho; e na Seção 3.3 estão os resumos de seis técnicas 

diferentes, divididas em duas categorias. Considerações finais são apresetandas na Seção 3.4. 

3.1. INTRODUÇÃO 

Em muitas situações práticas os sensores são empregados aleatoriamente sobre uma área, sem 

que suas posições sejam previamente conhecidas. Nesses casos, se a localização de cada 

sensor não puder ser identificada, dependendo da variável monitorada, poucas conclusões 

podem ser tiradas com base nas medidas obtidas por eles. As medidas por si só não serão 

suficientes para a compreensão do fenômeno, pois as suas posições também são informações 

cruciais. 

Além de fornecer o contexto para as medidas, a localização também se torna necessária para 

outros tipos de aplicações; o gerenciamento da própria rede é uma situação onde se pode fazer 

uso dessa informação. Nesses casos, no controle de trafego de dados as rotas podem ser 

escolhidas segundo critérios geográficos, os quais são obtidos com base em informações 

sobre a localização de cada nó. No caso de objetos móveis, outra aplicação interessante é a 

possibilidade de eles terem suas trajetórias rastreadas. Além disso, é possível ainda criar 

serviços baseados em localização ou permitir que objetos se interajam quando estiverem na 

mesma região. 

Basicamente, a localização consiste na tarefa de determinar as coordenadas físicas de um 

objeto ou a sua relação espacial com outros objetos. Neste trabalho ela é definida de forma 

ampla, ou seja, simplesmente identificar que um sensor está nas proximidades de outro já 

consiste em um ato de localização. Quando se referindo especificamente à localização em um 

sistema de coordenadas, o termo aqui adotado é posição. A posição é uma representação 

quantitativa de um objeto, é a partir dela que se torna possível o uso de parâmetros para a 

comparação entre técnicas diferentes. 
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Neste trabalho, em uma RSSF, os nós que conhecem sua posição são chamados de nós de 

referência. Os demais nós, que não têm conhecimento de sua posição, são denominados nós 

desconhecidos. Denominam-se sistemas de localização todo o conjunto de equipamentos e 

algoritmos que têm por objetivo final estimar a localização ou posição dos nós desconhecidos. 

3.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DA LOCALIZAÇÃO 

Para prosseguir é útil declarar formalmente o que compreende o problema da localização de 

um nó em uma RSSF considerado neste trabalho. Primeiro, ressalta-se que este trabalho se 

limita a um sistema de coordenadas com duas dimensões. Isso, apesar de simplificar o 

desenvolvimento dos conceitos, não impede que eles sejam estendidos ao espaço 

tridimensional.  

Partindo-se então da restrição ao espaço bidimensional, o problema de estimação da posição é 

declarado aqui da seguinte forma: supõe-se que uma rede com m sensores tenha suas 

coordenadas dadas por 

   [       ]        [       ] (3.1) 

Se dentre esses m sensores há n nós de referência, então são conhecidas as coordenadas 

    [       ]         [       ] (3.2) 

Sendo assim, o problema consiste em estimar as        coordenadas restantes 

    [         ]         [         ] (3.3) 

referentes aos nós desconhecidos. De outra forma, pode-se dizer que as coordenadas de todos 

os nós presentes na rede (de referência e desconhecidos) são 

   [     ]        [     ] (3.4) 

A esse problema deve-se ainda ser acrescentado o conjunto {    }, em que seus elementos 

representam as relações entre qualquer dos possíveis pares de nós i e j. Essas relações podem 

ser quaisquer medidas que indiquem distância, posição relativa ou conectividade entre eles, 

por exemplo. Entretanto, não necessariamente deve haver relações entre todos os pares 

possíveis. Como essas relações são obtidas é assunto para as próximas seções. 
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3.3. TÉCNICAS DE LOCALIZAÇÃO EXISTENTES 

Como a localização é um objetivo chave em muitas áreas, várias técnicas já foram criadas 

para este fim, logo, para o caso específico das RSSF não é diferente. Por esse motivo, faz-se 

necessário diferenciar essas técnicas segundo alguns critérios, até como forma de permitir 

uma comparação entre elas. Vários tipos de classificações são possíveis, tanto é que vários 

autores tratam deste assunto, entre eles Pelka e Hellbrück (2016), Wang, Ghosh e Das (2010) 

e Liu et al. (2007). No entanto, ainda assim, devido à variedade de metodologias utilizadas, 

não há definições padronizadas que englobam todas as técnicas de localização existentes e 

que permitem organizá-las de modo claro e definitivo. 

No processo de estimação da localização estão envolvidas várias etapas: primeiro são 

captadas informações sobre a rede (por exemplo, distância entre nós); depois estas 

informações são processadas; e, por fim, através de algoritmos, a estimativa da localização é 

obtida. Como estas etapas compreendem atividades relacionadas a hardware e 

firmware/software, há a possibilidade para muitas formas de classificação das técnicas 

existentes. Pode-se, por exemplo, classificá-las quanto ao tipo de algoritmo utilizado, o tipo 

de processamento (centralizado ou distribuído, cooperativo ou não cooperativo) ou hardware 

empregado. 

Apesar de não haver um consenso geral na área, algumas definições aparecem com 

frequência. No que se referem à necessidade de pontos referenciais para a estimação da 

localização, as técnicas podem ser classificadas nas que (a) utilizam alguns nós que a 

princípio conhecem sua localização (nós de referência ou âncora) ou (b) nas em que todos os 

nós começam o processo de localização sem nenhum conhecimento prévio (nós 

desconhecidos). No primeiro tipo, os nós desconhecidos calculam sua localização com base 

em informações relativas aos nós de referência. Já no segundo tipo, as técnicas conseguem 

obter a localização relativa dos nós desconhecidos a partir de algum tipo de relação entre eles 

(SUN, CHEN, et al., 2005). 

Outra classificação bastante comum e que também divide as RSSF em dois grupos, é a que se 

refere ao tipo de relação inicial que é feito entre os nós para estimar a localização. No 

primeiro grupo, os nós desconhecidos utilizam medidas de distância ou ângulo. No segundo, 

os nós desconhecidos estimam sua localização apenas com informações de conectividade 

entre eles. Esses dois grupos são normalmente identificados por termos em inglês, sendo o 

primeiro range-based e o segundo range-free. 
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Como o foco deste trabalho é o estudo de apenas uma técnica de localização – Localização 

por Multilateração Baseada na Intensidade de Sinal Recebido, mais detalhes quanto a tipos de 

classificação não são tratados, ainda que existam outros propostos por vários autores. Nas 

Seções 3.3.2 e 3.3.3 a classificação em range-based e range-free é usada para organizar um 

breve resumo de algumas técnicas existentes. Antes, porém, na Seção Erro! Fonte de 

referência não encontrada. são explicados os tipos de relações entre nós das quais esses dois 

grupos utilizam. 

3.3.1. Relações Entre Nós Sensores 

Para iniciar com a classificação das técnicas em range-based ou range-free é preciso primeiro 

introduzir o conceito de relações entre nós adotado neste trabalho. Trata-se das informações 

da rede, ou de outros sensores, que um sensor precisa obter para estimar a sua localização 

(representado pelo conjunto {Mi,j} declarado na Seção 3.2). Nesta seção apresentamos quatro 

medidas diferentes: conectividade, Time (Difference) of Arrival, Angle of Arrival e 

Intensidade de Sinal Recebido.  

3.3.1.1. Conectividade 

As RSSF se caracterizam por utilizarem sinais de comunicação que alcançam distâncias bem 

limitadas se comparadas com outros tipos de redes, tal como WLAN e WIMAX. Isso se deve 

pela restrição de consumo de energia a que ela é imposta. Entretanto, uma das vantagens deste 

tipo de rede é conseguir driblar esta limitação. As informações de um nó conseguem chegar a 

outro fora do seu raio de atuação através de saltos, passando de vizinho em vizinho até chegar 

ao destino final. 

Se um nó pode se comunicar com outro, há conectividade entre eles, logo, podemos dizer que 

um está dentro do raio de atuação do outro. Se tal raio é conhecido então é possível limitar a 

região na qual é provável que um nó esteja. Isso, por si só, já caracterizaria um ato de 

localização, de modo que, dependendo da aplicação, esta relação de vizinhança já seria 

suficiente. Agora, se mais precisão é necessária, técnicas como as apresentadas nas Seções 

3.3.2 e 3.3.3 devem ser usadas. 
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Figura 3.1 – Quando dois nós podem se comunicar há conectividade 

entre eles. No caso dessa figura, pode-se dizer que há conectividade 

entre os nós A e B e entre A e C, mas não há entre A e D e entre A e F. 

 

3.3.1.2. Time (Difference) of Arrival 

Um modo simples mas bastante utilizado para medir distâncias entre nós é Time to Arrival 

(ToA). Ele consiste em transmitir um sinal (RF, ultrassom ou acústico) a partir de um nó e 

então medir o tempo que esse gasta para chegar ao outro nó. A partir desse tempo, a distância 

entre os dois nós pode ser calculada, uma vez que essas grandezas são diretamente 

proporcionais. Sabendo-se a velocidade de propagação do sinal, a distância entre dois nós i e j 

pode ser obtida por 

           (3.5) 

 

Este tipo de método requer que ambos os nós, emissor e receptor, tenham relógios 

sincronizados para que o tempo de viajem do sinal seja calculado. Isso é um característica a 

ser considerada em projeto, já que pode demandar sistemas mais complexos. Além disso, as 

dimensões das RSSF geralmente são reduzidas, fazendo com que o tempo que o sinal demora 

entre o emissor e o receptor seja demasiadamente pequeno. Isso pode tornar necessário o uso 

de relógios com frequência de operação muito alta e, por consequência, que consomem mais 

energia. Usar os sinais RF dá própria comunicação para calcular a distância seria uma boa 

alternativa, já que evitaria o uso de hardware adicional, contudo, sinais RF viajam a 

velocidade da luz, o que resultaria em tempos de voo muito pequenos e dificuldades no 

processo de sincronização. 

Uma alternativa ao método ToA é o Time Diference of Arrival (TDoA). Nesse caso dois sinais 

de características diferentes são usados (por exemplo, RF e ultrassom). Como os sinais 

possuem velocidades de propagação distintas, eles demoram tempos diferentes para percorrer 

a mesma distância. Conhecendo-se a velocidade de cada sinal, basta medir a diferença de 

tempo de voo entre os dois e, então, aplicar a equação 
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                      (3.6) 

3.3.1.3. Angle of Arrival (AoA) 

Outro método também bastante usado em sistemas de localização é o Angle of Arrival (AoA). 

Nesse método é necessário conhecer o ângulo em que um sinal (RF, ultrassom ou acústico) 

chega a um receptor. Para conseguir fazer isso é preciso que o receptor seja equipado com 

hardware adicional: enquanto que para sinais RF é preciso de mais de uma antena, para sinais 

de ultrassom e acústicos é preciso de sensores apontados em várias direções. 

Consequentemente, apesar de experimentos mostrarem erros de medição de poucos graus 

(PRIYANTHA, CHAKRABORTY e BALAKRISHNAN, 2000), o custo e a complexidade do 

método podem ser proibitivos. 

3.3.1.4. Intensidade de Sinal Recebido 

A potência de um sinal transmitido decai com o aumento da distância percorrida por ele. No 

espaço livre a potência é inversamente proporcional ao quadrado da distância e em situações 

práticas o fator de decaimento tende a ser maior. Tem-se que para sinais de RF a potência de 

transmissão e recepção e a distância se relacionam através da equação 

   
  

     

  

       
 (3.7) 

onde    e    são os ganhos das antenas do transmissor e receptor, respectivamente;   é o 

comprimento de onda;   é o coeficientes de perdas; e R a distância percorrida pelo sinal. 

Idealmente    , no entanto, em situações práticas, ele tipicamente está no intervalo 

     . 

Muitos dispositivos de comunicação por RF disponibilizam a intensidade de sinal recebido 

como forma de indicador de qualidade do sinal (RSSI - Received Signal Strength Indicator). 

Essa informação pode então ser usada para estimar a distância entre dois pontos usando a 

equação (3.7). Isso torna este método muito atraente para ser usado em sistemas de 

localização, uma vez que não requer uso de hardware adicional. Em contrapartida, no entanto, 

medidas de intensidade de sinal recebido são muito susceptíveis e erros, pois em situações 

práticas os sinais RF sofrem muitas interferências, limitando em muito a precisão desse 

indicador. Em tais casos, uma solução para amenizar o problema é fazer diversas medidas 
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para uma mesma distância e então aplicar métodos de estatística e probabilidade para obter 

um valor médio mais próximo daquele ideal que seria obtida em um ambiente sem ruídos. 

3.3.2. Localização Range-Based 

As técnicas de localização range-based se caracterizam por necessitarem de medidas de 

distância ou ângulo entre os nós presentes em uma rede. Para isso elas usam métodos de 

medições tais como os apresentados nas seções anteriores (ToA, TDoA, Aoa e ISR). Técnicas 

deste tipo podem alcançar resultados com precisão de alguns centímetros. Experimentos feitos 

por Savvides, Han e Strivastava (2001), por exemplo, baseados em TDOA, usando ultra-som 

e RF, indicaram erros de mais ou menos 2 ou 3 centímetros em cenários com nós separados 

por três metros. Nesta seção são apresentadas três técnicas range-based: Trilateração e 

Multilateração; Bounding Box; e triangulação. 

3.3.2.1. Trilateração 

Se a distância d1 entre um nó de referência 1 e um nó desconhecido são conhecidas (Figura 

3.2), podemos constatar que o nó desconhecido pode estar em qualquer ponto sobre a 

circunferência de raio d1. Com o conhecimento da distância d2 com relação a outro nó de 

referência 2, as possibilidades se reduzem a no máximo duas posições possíveis para o nó 

desconhecido. Este nó só poderia estar localizado em um dos dois pontos de interseção dos 

círculos de raios d1 e d2. Conhecendo-se a distância d3 de um terceiro nó referência 3, a 

posição do nó desconhecido pode definitivamente ser obtida, ele estará no único ponto de 

interseção entre os círculos de raios d1, d2 e d3. Esse é o processo usado pela técnica de 

trilateração. Para estimar sua posição, um nó desconhecido precisa conhecer a localização e a 

distância de três nós referência. 

 

 

Figura 3.2 – Modelo teórico para trilateração. 
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Em RSSF os nós referência são minoria, logo, nem sempre haverá três nas proximidades de 

todos os nós desconhecidos. Uma forma de reverter esta situação é utilizando o processo de 

trilateração iterativa. Quando um nó desconhecido está próximo de pelo menos três nós 

referências ele pode estimar sua posição, a partir de então, este nó pode se comportar como 

um nó referência, ajudando na localização dos demais. Vejamos o caso da rede mostrada na 

Figura 3.3, nela os nós brancos são desconhecidos, enquanto que os pretos são referências. O 

nó cinza consegue estima sua posição porque ele conhece a posição e a distâncias dos nós 

referências. Com isso ele pode se tornar uma referência, permitindo que as posições dos nós 

brancos sejam estimadas. 

 

 

Figura 3.3 – Trilateração iterativa. 

 

 

 

Figura 3.4 – Bounding Box. 

 

3.3.2.2. Boundig Box 

A técnica Bound Box é parecida com a que usa trilateração, entretanto, ao invés de usar 

círculos, a localização é obtida pela interseção de quadrados (Figura 3.4). Neste caso, cada 

quadrado possui dimensão duas vezes maior que a distância entre o nó desconhecido e o nó de 

referência. Embora o erro resultante deste método aumente por causa do uso de quadrados ao 
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invés de círculos, os recursos computacionais requisitados são menores que para a 

trilateração. Para calcular a região de interseção dos quadrados basta o uso de operações 

simples de soma e subtração, enquanto que para a trilateração é preciso fazer operações 

complexas, tal como raiz quadrada e potência. 

3.3.2.3. Triangulação  

Quando a medição do ângulo de chegada de um sinal está disponível, a Triangulação pode ser 

usada. Nessa técnica são aplicadas propriedades trigonométricas para estimar a localização de 

um sensor, sendo que há várias configurações possíveis. Por exemplo, os nós desconhecidos 

ou os de referência podem ser capazes de medir os ângulos; e pode haver ou não um 

referencial a partir do qual todos os ângulos são medidos. Mas como esta seção busca fazer 

apenas um resumo das técnicas de localização existentes, para exemplificação, apenas uma 

possibilidade é explicada. 

Considera-se a situação da Figura 3.5. Nesse caso há um nó com coordenada desconhecida e 

dois nós de referência com capacidade de medir os ângulos de todos os sinais que chegam a 

eles. Essa é uma alternativa interessante para reduzir o custo do sistema de localização, já que 

o hardware adicional para medir ângulo estará somente nos nós de referência, que quase 

sempre estão em menor quantidade. 

 

 

Figura 3.5 – Triangulação com orientação. 

 

Vê-se que as coordenadas        ,         e         formam um triângulo. Os ângulos    e 

   são obtidos pela técnica AoA,    e    são calculados por meio de relações triconométricas 

e    é facilmente obtido pela relação              . Como as posições do nó 1 e 2 são 
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conhecidas, a distância entre eles é dada por      √                 . Com isso, as 

distâncias      e      podem ser obtidas a partir da lei dos senos 

     

     
 

    

     
 

    

     
 (3.8) 

A posição do nó desconhecido         é calculada usando as equações 

 (    )
 
        

         
  

(    )
 
        

         
  

(3.9) 

Observa-se que este sistema de equações tem duas soluções, mas se os ângulos forem 

medidos em relação a um referencial fixo (linha N da Figura 3.5), uma delas pode facilmente 

ser eliminada.  

3.3.3. Localização Range-Free 

As técnicas apresentadas até aqui utilizam medidas de ângulo ou distância para estimar a 

localização. Dessa forma, antes da localização em si, é preciso algum esforço para se estimar 

essas medidas. Isso pode acarretar no aumento da complexidade da técnica, necessitando que 

mais algoritmos sejam executados e, por consequência, mais energia e tempo sejam 

consumidos, além da necessidade de se adicionar hardwares extras em alguns casos.  

Esse tipo de problema pode ser resolvido com o uso das técnicas de Localização Range-Free. 

Nessas técnicas busca-se estimar a localização dos sensores somente com informações 

relativas à conectividade entre eles. Isso, por um lado, faz com que o procedimento de 

localização se torne mais simples, mas, por outro, pode resultar em erros maiores que nas 

técnicas Range-based. De forma simplificada, são apresentadas aqui três técnicas range-free: 

Ad Hoc Positioning System, Convex Position Estimation e Fingerprint. 

3.3.3.1. Ad Hoc Positioning System (APS) 

Em redes de comunicação em geral, alguns métodos são usados com o objetivo de avaliar a 

melhor rota para uma informação trafegar. Um modo de se fazer isso é através das tabelas de 

distância (conhecidas no inglês por distance-vector, DV). Cada nó participante da rede 

mantem em sua memória uma tabela com as distâncias entre ele e os seus vizinhos. Com estas 

informações é possível saber qual o caminho mais curto entre dois nós que querem se 
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comunicar. Ao invés de distância, esta tabela também pode conter outras informações 

relevantes para a comunicação, tais como atraso de tempo e qualidade do enlace. 

Usando este principio da tabela de distâncias, Niculescu e Nath (2001) propuseram o 

algoritmo denominado Ad Hoc Positioning System (APS). Eles exploraram três métodos: DV-

Hop, DV-Distance e Euclidean. O primeiro é o mais básico deles, pois utiliza somente a 

informação de conectividade entre nós sensores. Os outros dois são mais complexos, pois 

necessitam de medidas de distância entre sensores, logo, não serão tratados neste trabalho. No 

método DV-Hop cada nó mantém em sua memória uma tabela com as coordenadas dos nós de 

referência presentes na rede. Nessa tabela também são mantidas as distâncias em saltos (em 

inglês, hops) entre o respectivo nó e os nós de referência. 

Esta tabela pode ser obtida de forma relativamente simples. Suponha que um nó de referência 

comece o processo. Ele inicializa um contador de saltos com o valor de 1 e o envia para os 

seus vizinhos junto com a sua coordenada. Os vizinhos guardam estas informações e a 

replicam para outros vizinhos. A cada saldo de um nó para o outro o contador é incrementado. 

Após algum tempo, todos os nós da rede terão recebido as informações do nó de referência, 

mas terão contadores diferentes. Os nós mais próximos terão contadores menores e os mais 

distantes, maiores. Se acontecer de um mesmo nó receber a mesma informação mais de uma 

vez, ele ignora as que possuem contadores maiores e mantém somente a de menor valor.  

Se a coordenada e o contador de saltos de um nó de referência chegarem a outro nó de 

referência, é possível calcular o tamanho aproximado de cada salto. Supondo que dois nós de 

referência tenham coordenadas (Xm, Ym) e (Xn, Yn), o tamanho médio dos saltos pode ser 

obtido pela equação 

 
  
̅̅ ̅  

∑ √                    

∑    
 (3.10) 

sendo h o número de saltos entre os nós m e n. A Figura 3.6 mostra um exemplo deste cálculo. 

O método DV-Hops permite estimar a distância entre dois nós somente com a informação de 

conectividade. Com três ou mais âncoras é possível então estimar a localização dos nós 

desconhecidos usando os métodos de Trilateração ou Bounding Box. Este técnica é 

relativamente mais simples que as técnicas range-based, entretanto, ela apresenta precisão 

menor. Além disso, ela dependente da quantidade de sensores presentes na rede e da 

distribuição espacial deles. 
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3.3.3.2. Convex Position Estimation 

O aumento do poder de processamento dos dispositivos usados nas RSSF tem possibilitado o 

uso de algoritmos cada vez mais complexos, o que tem permitido a adoção de técnicas de 

localização mais sofisticadas, tal como a Convex Position Estimation, apresentada nesta 

seção. Ela consiste em solucionar programas de otimização para resolver o problema da 

localização. Assim como nas demais técnicas apresentadas, para esta também é necessária a 

existência de nós de referência.  

Quando um sensor desconhecido deseja se localizar, ele estima sua posição como descrito em 

Zheng et al. (2009). Se um nó sensor j pode se conectar com um nó de referência i, então j 

deve estar nó máximo a uma distância rc de i. Isto quer dizer que j está dentro do raio 

cobertura do sinal de i. Considerando que o nó sensor j nunca estará exatamente sobre o limite 

rc, temos que 

             (3.11) 

onde           e            são as posições dos nós de referência i e do nó desconhecido 

j, respectivamente;           é a distância Euclidiana entre eles, que é dada por 

 
         √(     )

 
 (     )

 
 (3.12) 

A equação (3.11) pode ser representada em termos de Inequações Lineares Matriciais (ou 

Linear Matrix Inequalities – LMI), como será mostrado adiante. Antes, porém, é preciso 

apresentar alguns conceitos envolvidos. 

 

Figura 3.6 – Exemplo e fases do da técnica APS por DV-Hop (BOUKERCHE, OLIVEIRA, et al., 2007). 
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Primeiro é preciso caracterizar o que é uma matriz positiva definida. Supondo que F seja uma 

matriz     real e simétrica, então F é definida positiva se para todos os N vetores não 

nulos     ,       , onde    denota a transposta de  . 

O segundo passo é apresentar algumas propriedades. Vejamos, se 

 
  [

    

    
] (3.13) 

é uma matriz positiva definida    , onde G1 é uma matriz     e G4 é uma matriz 

            - as dimensões de G2 e G3 são evidentes, temos que 

 G1 e G4 são ambas positivas definida; 

        
     é também positiva definida, sendo está composição chamada de 

Complemento de Schur para G1 e G.  

Para ver como essas propriedades são usadas, considere a matriz real e simétrica 

 
  [

       

         
] (3.14) 

onde I2 é uma matriz identidade    . Supõe-se que F seja uma matriz positiva definida. 

Então, considerando o complemento de Schur de rcI2 em F, temos que 

 
       

              
 

  
  
        

    
 

  
|     |

 

 
 

(3.15) 

Como F é definida positiva, o complemento de Schur também o é, portanto temos que 

 
   (

 

  
* |     |

 

 
   (3.16) 

Manipulando esta inequação, obtém-se 

             (3.17) 

que é semelhante a equação (3.11). Como i representa a posição do nó de referência, que é 

conhecida, e j é a posição do nó desconhecido, podemos dizer que a matriz F é função de xj e 

yj, ou seja,           . Pode-se dizer que se j é tal que          é positiva definida, então 
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           . Resumindo, o problema consiste em determinar os valores de j tal que F seja 

definida positiva, ou seja, a região onde está localizado o sensor j. 

Se um nó desconhecido estiver no raio de cobertura de M nós de referência, o problema deve 

ser estendido. Neste caso, a matriz F torna-se 

 

 (     )  [

    

 
 
 

 
    

 
 

 
 
 
 

 
 
 

    

] (3.18) 

onde para cada nó de referência        , as matrizes             são iguais a 

 
    (     )  [

       

         
] (3.19) 

O problema continua consistindo em determinar os valores de j para o qual F é definida 

positiva, só que agora a região obtida é a interseção das áreas de cobertura de cada nó de 

referência (Figura 3.7). 

Em comparação às demais técnicas de localização range-free, observamos que, além dessa 

demandar mais recurso de processamento, ela necessita que o raio de cobertura de cada sensor 

seja de conhecimento prévio. No entanto, não há a necessidade de um número mínimo de nós 

de referência, quanto maior o número deles, mais precisa será a estimação da posição. 

 

 

Figura 3.7 – Estimação da posição pelo método convexo. 

 

3.3.3.3. Fingerprint 

A técnica fingerprint é uma das que possuem implementação mais simples, em termos de 

complexidade de algoritmos, se comparada com as apresentadas até aqui. Apesar de ela estar 

classificada na categoria de range-free, ela possui uma característica comum a algumas 
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técnicas range-based. A mesma usa a informação de intensidade de sinal recebido para 

estimar a localização dos nós sensores. Entretanto, ao contrário do que acontece na 

trilateração, a distância não é estimada diretamente, e por isso se encaixa na categoria range-

free. E, assim como as demais técnicas apresentadas aqui, para a localização em um plano, a 

fingerprint necessita de pelo menos três nós de referência. 

A localização por fingerprint envolve duas fases (Figura 3.8). Primeiro, na fase off-line é feito 

um mapa de radio do ambiente. Com os três nós de referência posicionados, são coletadas as 

intensidades de sinal de cada nó de referência, por todo ambiente. Ao final desse processo, um 

banco de dados é obtido. Para cada posição neste ambiente, haverá somente uma combinação 

de intensidade de sinal dos três nós de referência. Este processo se assemelha a uma 

calibração, onde deseja-se obter a função onde as variáveis independentes são as coordenadas 

espaciais x e y e as intensidades de sinal A, B e C são as variáveis dependentes. Ou seja, 

                 (3.20) 

Na segunda fase é quando de fato acontece a localização de um nó sensor. Neste momento a 

intensidade de sinal dos três nós de referência A, B e C são medidas e comparadas com o 

banco de dados e, então, a posição é estimada. Isso se equivale a obter a função inversa de 

(3.20), ou seja, 

                 (3.21) 

Este é um processo relativamente simples, mas tem como desvantagem em relação às demais 

técnicas a necessidade da etapa off-line. Além de demandar tempo na sua primeira 

implantação, esta técnica pode ser ineficiente em ambientes que mudam constantemente; 

nesse caso novas calibrações são necessárias, ou então, as estimativas de localização podem 

ser equivocadas. 

 

Figura 3.8 – Representação das etapas da técnica Fingerprint  (JUNIOR, ANDREÃO e NUNES, 2011). 
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3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A localização é um conceito chave em muitas aplicações que usam RSSF. Devido ao fato de 

os nós sensores serem muitas vezes aplicados de forma aleatória e sem planejamento prévio, a 

obtenção da sua posição pode ser crucial para validação das medidas feitas por eles. Sem essa 

capacidade a gama de situações onde as RSSF são usadas seria reduzida. Além disso, a 

localização abre a possibilidade para novas aplicações. É possível usar sensores móveis e 

conhecer a sua trajetória, por exemplo. 

Devido a sua grande importância, as técnicas de localização para RSSF têm sido 

extensivamente estudadas, de modo que hajam muitas disponíveis, iniclusive as apresentadas 

neste capítulo. No entanto, como essas redes apresentam caracteristicas muito peculiares, 

muitas das técnicas ainda necessitam se desenvoler mais para se tornarem mais práticas. 

Dentre as que foram apresentadas aqui neste capítulo, a técnica de localização que usa a 

trilateração por intensidade de sinal recebido é objeto de muitos estudos por causa da 

facilidade de implementação e baixo custo, apesar de experimentos atuais mostrarem 

resultados piores que as demais. Por esse mesmo motivo é que ela foi adotada como tema 

deste trabalho, sendo apresentada em mais detalhes no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 4 - MULTILATERAÇÃO BASEADA EM 

INTENSIDADE DE SINAL RECEBIDO 

Este capítulo tem por objetivo apresentar de forma detalhada a técnica de localização que 

utiliza a multilateração baseada na intensidade de sinal recebido. Essa técnica é semelhante 

àquela de trilateração apresentada no Capítulo 3, mas aqui ela é estendida para ser usada com 

qualquer quantidade de nós de referência - desde que maior que três. Com o intuito de tornar a 

explicação do assunto mais clara e facilitar a sua execução em caso de um projeto prático, a 

abordagem aqui será feita basicamente em duas etapas: estimação da distância e cálculo da 

posição. Dentre as quatro seções seguintes, na primeira é feita uma introdução, na segunda a 

medição da distância é tratada em detalhes, assim como é feito para o cálculo da posição na 

terceira seção. Considerações finais são expostas no final do capítulo. 

4.1. INTRODUÇÃO 

Um sistema de localização envolve várias etapas, logo é importante dividi-lo em componentes 

de modo a permitir que análises e estudos sejam feitos separadamente. Isso facilita o 

desenvolvimento da área, uma vez que partes diferentes do problema podem ser atacadas de 

forma independente. Assim como proposto em Boukerche et al. (2007), este trabalho adotou 

uma divisão em três componentes distintos, sendo eles: estimação da distância, cálculo da 

posição e algoritmos de localização. O primeiro é responsável pela estimação da distância 

entre dois nós. O segundo se responsabiliza por calcular as posições dos nós sensores 

baseando-se nas informações disponibilizadas pelo componente anterior e pelas posições dos 

nós de referência. O último determina como a informação disponível será manipulada para 

permitir que a maioria ou todos os nós de uma RSSF possam estimar sua posição. 

Essa abordagem em componentes pode ser mais bem representada através do esquema em 

camadas da Figura 4.1. Além de fornecer um ponto de vista mais didático, tal divisão permite 

reconhecer que o desempenho do sistema de localização depende diretamente de cada um 

desses componentes. Além disso, respeitando-se as regras das interfaces, também fica claro 

que cada parte do sistema pode ser substituída por outros métodos sem que seja necessário 

alterar as demais camadas. 
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Figura 4.1 – Esquema de camadas da divisão de um sistema de localização. 

 

Em se tratando da técnica de localização foco deste trabalho, na camada inferior está o 

processo de estimação da distância que utiliza a intensidade de sinal recebido. Na camada 

intermediária está a técnica de multilateração. Na camada superior deveria estar o algoritmo 

de localização, no entanto, este não é tratado aqui neste trabalho. Mais informações a seu 

respeito podem ser encontradas em Boukerche et al. (2007). Para ignorá-lo, no 

desenvolvimento deste trabalho partiu-se do princípio que todos os nós sensores estariam em 

uma região em que todos poderiam ser comunicar entre si e que questões relacionadas ao 

gerenciamento da rede não seria relevante. 

4.2. ESTIMAÇÃO DA DISTÂNCIA 

A distância entre dois nós sensores pode ser estimada de diversas maneiras, como foi 

apresentado na Seção 3.3.1. A técnica que usa a intensidade de sinal recebido é mais simples 

dentre todas. Ela apresenta baixo custo de implantação e reduzido consumo de energia, pois 

grande parte dos transceptores comerciais utilizadas em RSSF já possuem embutidos em seus 

circuitos um indicador de qualidade responsável por medir potência do sinal recebido, 

eliminando a necessidade hardware adicional.  

Observando-se a abordagem em camadas, fica claro que esta parte do sistema de localização é 

a que está mais intimamente ligada às características do ambiente. Um bom desempenho do 

sistema como um todo depende, em grande peso, de como este componente consegue driblar 

as adversidades as quais se submete. Esse componente deve analisar os dados a que tem 
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acesso e então estimar a distância de maneira mais adequada e eficiente para a aplicação de 

interesse  

4.2.1. Modelagem do Canal 

Na seção 3.3.1.4 foi apresentada a equação que relaciona a potência de um sinal recebido por 

um nó sensor à distância entre ele o transmissor. Essa equação, no entanto, apesar de sua 

validade teórica, apresenta problemas que dificultam a sua aplicação prática às RSSF. Para o 

seu uso é preciso conhecer os ganhos das antenas receptoras e transmissoras e o comprimento 

de onda do sinal transmitido. Os ganhos até podem ser obtidos nas folhas de especificações 

dos fabricantes ou serem escolhidos em tempo de projeto, mas o comprimento de onda, não é 

fixo, já que comumente esse tipo de rede opera à frequência variável dentro de um espectro 

específico, ou até mesmo variando de espectro.  

Uma abordagem mais adequada e comumente utilizada em aplicações de localização é feita 

por meio da equação 

 
  ̅              

 

  
 

 

(4.1) 

onde   ̅ representa potência média do sinal recebido em dBm,    é o coeficiente de perdas e 

   é a potência recebida quando o sensor está a uma distância    do transmissor. Dessa 

equação, tem-se que se diversas medidas de potência forem tomadas a certa distância  , o 

valor da sua média tenderá para o valor de   ̅.  

Se uma medida for tomada isoladamente, o seu valor será dado por 

 
                

 

  
   

 

(4.2) 

sendo que   denota um valor aleatório devido a atenuações, ruídos, reflexões ou qualquer 

outra componente que afete a potência que idealmente deveria chegar ao receptor. Os autores 

Zanca et al. (2008) acrescentam alguns termos a essa equação para que ela represente de 

forma mais fiel o comportamento real do sinal, mas os mesmos autores esclarecem que tais 

termos podem ser eliminados quando, para uma mesma distância, realizam-se várias medidas 

de potência. 
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O ruído   apresenta distribuição log-normal em termos absolutos, no entanto, quando 

representado em decibéis possui distribuição normal com média zero. Dessa forma, o desvio 

padrão da potência recebida (quando essa é expressa em dBm),    , é expresso em unidades 

de dB e é relativamente constante com a distância, estando tipicamente entre 4 e 12 dB 

(PATWARI, ASH, et al., 2005). 

Conhecendo-se previamente os valores de   ,    e   , e obtendo-se o valor médio da 

potência recebida a partir da tomada de várias medidas, pode-se então estimar a distância 

entre transmissor e receptor através da inversa da equação (4.1) 

  ̂        
(
    ̅ 
    

*
 

 

(4.3) 

Obviamente, o valor da distância obtido por meio dessa equação não será o real, pois a 

componente aleatória   da potência recebida só será nula quando a quantidade de medidas 

realizadas for muito grande, o que pode não ser possível obter em situações práticas. Isso 

demandaria um trabalho maior, acarretando em maior complexidade do sistema como um 

todo, em maior consumo de energia ou custo final. Essa parte do sistema deve então ser 

projetada de modo a fazer um compromisso entre o erro máximo permitido e a menor 

complexidade para determinada aplicação. 

4.2.2. Problemas Presentes Na Medição Da Distância 

Assim como em todas as outras técnicas de estimação da distância, a que utiliza intensidade 

de sinal recebido apresenta problemas relevantes. Como dizem os autores Boukerche et al. 

(2007), embora essa técnica mostre resultados plausíveis em simulações e em experimentos 

controlados, seu uso em aplicações reais ainda é questionável. O que ainda sustenta os seus 

estudos é o seu baixo custo e a possibilidade de que métodos ou equipamentos mais 

sofisticados futuramente torne-a mais precisa. No estado atual da tecnologia são diversos os 

problemas, dentre eles, os considerados mais importantes são os descritos a seguir. 

4.2.2.1. Linha de Visada Indireta 

O primeiro problema relaciona-se com o modelo do canal levantando na seção anterior. A 

equação 4.2 parte do principio que a maior parcela da energia do sinal chegará diretamente ao 

receptor por meio de uma linha de visada direta. A outra parcela, representada pelo ruído 

aleatório  , poderá chegar tomando diversos caminhos, mas será com uma intensidade 
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relativamente pequena. Acontece, no entanto, que em situações especificas nem todos os nós 

sensores terão essa visada direta entre eles, de modo que em tais casos o sinal só alcance o seu 

destino por meio de reflexões ou difrações (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2 – Exemplo de uma RSSF com par de sensores sem visada direta entre eles. 

 

Esse tipo de comportamento poderia resultar em uma estimação errada quando usando a 

equação (4.2). A potência de recepção não corresponderia exatamente à distância real entre os 

dois sensores envolvidos no processo, pois parte dela seria perdida devido ao caminho mais 

longo percorrido pelo sinal. Por consequência, o desempenho do sistema de localização como 

um todo seria prejudicado. Como situações deste tipo são muito comuns, a mitigação desses 

tipos de erros tornou-se uma questão chave nas pesquisas sobre localização em RSSF. Um 

resumo de diversos estudos que buscam detectar e amenizar esses problemas pode ser 

encontrado em  Cheng et al. (2012). 

4.2.2.2. Parâmetros do Modelo do Canal 

Para usar o modelo do canal expresso pela equação (4.2) é preciso considerar que somente a 

potência recebida e a distância entre os nós sejam variáveis. Os demais parâmetros devem ser 

constantes e previamente conhecidos. Em experimentos controlados ou simulações isso pode 

até ser fácil de ser conseguido, no entanto, em situações práticas se torna um problema. 

Além da dependência de características do ambiente, as medidas de intensidade de sinal 

recebido também são funções da calibração do transmissor e do receptor. Dependendo das 

características do processo de fabricação, os circuitos que medem a intensidade do sinal e os 

rádios transmissores podem variar mesmo entre dispositivos semelhantes. Considerando-se 

então a possibilidade de uma rede heterogênea, com nós sensores diferentes, esse problema se 

tornaria ainda mais significativo. 
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Uma forma de superar essas adversidades seria realizar uma calibração em cada nó sensor no 

ambiente de interesse antes que esses fossem utilizados no processo de localização de fato. 

Por meio desse procedimento, poder-se-ia até mesmo concluir que as diferenças entre os 

sensores são insignificantes, então a partir desse momento os parâmetros seriam considerados 

constantes. 

Como uma das características que se espera das RSSF é a sua facilidade na implantação, o 

processo de calibração pode ser proibitivo para o seu uso. Por essa razão, há estudos que 

buscam desenvolver técnicas que objetivam utilizar a intensidade de sinal recebido, mas sem 

a necessidade de previamente conhecer o modelo do canal. Um exemplo pode ser encontrado 

em (LI, 2006). 

4.2.2.3. Fonte de Energia 

No estudo das RSSF a questão da fonte de energia é relevante em todos os aspectos. E no que 

tange aos sistemas de localização não é diferente. Da mesma forma que a técnica de 

estimação da distância pode afetar no consumo de energia, a redução do potencial da fonte 

pode influenciar na utilização do modelo do canal. Dependendo do nível das fontes, a 

potência de transmissão pode mudar, impedindo que o modelo possa ser usado considerado os 

parâmetros constantes. Isso incorreria em um erro, já que menos potência chegaria ao 

receptor, mesmo que não se variasse a distância real até o transmissor. 

4.3. CÁLCULO DA POSIÇÃO 

Utilizando-se dos resultados obtidos pela camada inferior do sistema de localização, a camada 

intermediária calcula as coordenadas dos nós que não são conscientes de sua posição. Assim 

como a trilateração apresentada no capítulo 3, a multilateração é baseada em princípios 

geométricos. Em um plano, nós desconhecidos computam sua própria posição por meio da 

interseção de círculos centrados nas posições ocupadas pelos nós de referência e tendo raio 

igual á distância estimada entre o nó de referência e o próprio nó desconhecido (Figura 4.3.a). 
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Figura 4.3 – Trilateração. 

 

Idealmente, a interseção entre os círculos deveria ser um simples ponto, no entanto, devido ao 

ruído proveniente da estimação da distância, a interseção é mais bem representada por uma 

área onde é mais provável que nó seja encontrado (Figura 4.3.b). No caso ideal, apenas três 

nós de referência seriam suficientes para se encontrar a posição dos nós desconhecidos, pois a 

interseção de um quarto circuito não contribuiria para melhorar a precisão da técnica. No caso 

real, entretanto, a região de maior probabilidade é reduzida à medida que mais nós de 

referência participam do processo (Figura 4.4).  

 

 

Figura 4.4 – Multilateração. 

 

4.3.1. Definição do Problema 

Suponha-se que em uma RSSF as coordenadas de   nós de referência sejam conhecidas e que 

a distância entre eles e um nó desconhecido possam ser obtidas. Denotando-se por    a 

distância exata entre o i-ésimo nó de referência e o nó desconhecido, tem-se que  

    √        (    )
 
 (4.4) 
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Logo, o problema do cálculo da posição por multilateração consistirá na obtenção dos valores 

de   e   que minimizem o erro de estimação dado pela função 

         ∑(    ̂ )
 

 

   

 ∑       
 

 

   

 (4.5) 

com 

 
            ̂  √                 ̂  

 
(4.6) 

e onde  ̂  é a distância estimada obtida pelo método da intensidade de sinal recebido ou 

qualquer outro. 

Minimização da soma de erros quadráticos é um problema bastante comum em matemática 

aplicada de modo que vários algoritmos estejam disponíveis. Pode-se usar deste alguns 

métodos simples até outros muito sofisticados (HEREMAN e MURPHY JR., 1995). Dentre 

eles, um que se destaca e que é utilizado aqui neste trabalho é o método de Newton-Raphson. 

4.3.2. Método de Newton-Raphson 

O Método de Newton-Raphson foi desenvolvido simultaneamente por Isaac Newton (1642-

1727) e Joseph Raphson (1648-1715). Enquanto o primeiro apresentou seu método em 1671 

em seu livro ―Método de Fluxões‖, o estudo do segundo foi apresentado em seu livro 

―Analysis aequationum universalis‖ de 1690. De forma simplificada, esse método consiste em 

uma ideia simples: dada uma função para qual desejamos encontrar uma raiz, escolhe-se um 

valor inicial e aplica-se certa fórmula a este valor repetidamente, obtendo assim uma 

sequência de pontos os quais convergirão para a raiz da função. 

Considerando inicialmente um sistema unidimensional formado pela equação do tipo 

        (4.7) 

 

resolvê-lo consiste em determinar o valor de   para o qual a igualdade seja verdadeira. Se 

     for uma função contínua com suas derivadas também contínuas, a expansão em série de 

Taylor em torno de um ponto conhecido      será dada por 
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      (    )  

 

  

        

  
(      )  
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(4.8) 

Desprezando-se todos os termos após a primeira derivada, isto é, aproximando a função      

por uma reta, resulta que 

 
      (    )  

 

  

        

  
(      ) 

 

(4.9) 

 Assim é possível determinar um ponto      no qual o valor dessa aproximação seja nulo, ou 

seja, que  (    )   , fazendo 

  (    )   (    )  
        

  
(         )    (4.10) 

 

 Isso resulta em 

           [
        

  
]

  

 (    ) (4.11) 

 

Definindo-se então                 e, por consequência,                , e 

substituindo na equações (4.10) e (4.11) tem-se que 

  (          )   (    )  
        

  
      (4.12) 

        [
        

  
]

  

 (    ) (4.13) 

 

onde      é o valor inicial e                 é a primeira aproximação. A solução do 

sistema é obtida, portanto, repetindo este processo até que o módulo da função      esteja 

suficientemente próximo de zero, dentro de uma tolerância definida. Nesse caso, faz-se 

        [
        

  
]

  

 (    ) (4.14) 

                   (4.15) 

 

onde     representa os resultados da iteração corrente e       da subsequente. 



48 

A solução para sistemas multidimensionais é semelhante ao unidimensional. Para isso basta 

resolver as equações 

   ⃗      [ ( ⃗    )]
  

  ( ⃗    ) (4.16) 

  ⃗        ⃗       ⃗     (4.17) 
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(4.18) 

 

Apesar da simplicidade e velocidade computacional alcançada, a convergência do método de 

Newton-Raphson nem sempre é garantida, pois ela depende das características da função e do 

valor inicial. Como a literatura é vasta e esse assunto foge do escopo deste trabalho mais 

detalhes não foram apresentados. 

4.3.3. Aplicação do Método de Newton à Multilateração 

Em (HEREMAN e MURPHY JR., 1995) é descrito uma forma de aplicar o método de 

Newton-Raphson à multilateração em um espaço tridimensional. Aqui ele é repetido, mas 

limitando-se o problema ao plano bidimensional. 

Fazendo-se a derivada parcial da equação (4.5) em função das varáveis   e  , resulta que 

 
  

  
  ∑  

   
  

 

   

 (4.19) 

 
  

  
  ∑  

   
  

 

   

 (4.20) 

Que por sua vez pode ser representa na forma vetorial como 
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           (4.21) 

onde 
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) (4.22) 

Usando o vetor  ⃗  

  ⃗  (
 
 ) (4.23) 

a melhor solução para o problema pode ser obtido por meio das iterações 

  ⃗        ⃗     (    
     )

  
    
       (4.24) 

onde  ⃗     representa a k-ésima aproximação obtida e o subescrito {k} em J e    significa que 

essas quantidades foram calculadas para  ⃗    . 

Avaliando-se as equações (4.6) e (4.24), resulta então que 
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 (4.26) 

 

Duas questões importantes no Método de Newton-Raphson são o valor inicial e a condição de 

parada. Esta última pode ser obtida através da escolha adequada do menor erro de estimação 

permitido para a aplicação de interesse. Para o valor inicial Hereman e Murphy Jr. (1995) 

sugerem que uma boa alternativa seja obtida através da solução pelo método dos mínimos 
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quadrados de um sistema linearizado, no entanto, como esse implica em um custo de 

processamento adicional para o processo de localização, não foi adotado neste trabalho. 

4.3.4. Problemas Presentes no Cálculo da Posição 

Além do fato de a convergência nem sempre ser garantida para o Método de Newton-

Raphson, outros problemas também estão presentes nessa etapa do sistema de localização. 

Apesar de a quantidade de nós de referência influenciar positivamente na precisão do 

resultado, não é interessante incluir todos os nós disponíveis no cálculo, pois estes têm outras 

responsabilidades que poderiam ser comprometidas quando participam de um processo de 

localização. Seria interessante um método que fosse capaz de selecionar somente os nós mais 

adequados para a situação e que possibilitassem que certa precisão fosse alcançada. 

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentou-se em detalhes neste capítulo a técnica de localização que utiliza a multilateração 

baseada em intensidade de sinal recebido. Utilizou-se uma abordagem em camadas em que na 

inferior encontra-se o processo responsável por estimar a distância entre dois nós sensores e 

na superior o responsável por calcular a posição de um nó desconhecido. Para estimar a 

distância utiliza-se a intensidade de sinal recebido, já que este é função da separação entre 

dois nós sensores. O cálculo da posição consiste em aplicar o método de Newton-Raphson 

para solucionar um sistema de equações não lineares. 

Essa técnica de localização apresenta muitos problemas, de modo que sua eficácia em 

situações práticas seja bastante questionada. Entretanto, seu baixo custo e facilidade de 

implantação justifica que muitos estudos ainda busquem melhorá-la, possibilitando que 

futuramente venha a se tornar a tecnologia mais usada. 
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CAPÍTULO 5 - SIMULAÇÕES E EXPERIMENTOS PRÁTICOS 

Toda a parte prática realizada durante o desenvolvimento deste trabalho está disposta neste 

capítulo. Aqui são apresentados os resultados do levantamento do modelo do canal e das 

simulações de um sistema de localização que utiliza multilateração baseada em intensidade de 

sinal recebido.  

5.1. INTRODUÇÃO 

No estudo ou projeto de sistemas eletrônicos no geral as simulações têm papel importante. 

Elas permitem que o comportamento final do sistema seja análisado antes mesmo que ele seja 

construído fisicamente. Assim consegue-se prever resultados que servem de embasamento 

para melhorias ou mudanças, que de outra forma poderiam incorrer em custos maiores ou 

perdas de tempo indesejadas. Porém, as simulações precisam ser mais fiéis às situações reais 

quanto possível, se não, na hora da execução prática, pode-se se surprender com valores 

totalmente diferentes daqueles esperados, incorrendo nos mesmos problemas presentes 

quando não há simulações. 

Pensando nisso, buscou-se neste trabalho apenas simular o funcionamento do sistema de 

localização estudado. Espera-se que estudos futuros permitam que esse seja adaptado para se 

transforma em um projeto físico e funcional. Como o sistema estudado neste trabalho é em 

grande proporção dependente das características do ambiente, fez-se necessário também 

conhecer o ambiente antes que o sistema de fato fosse simulado. Essas duas etapas foram 

feitas e estão apresentadas nas Seções 5.2 e 5.3.   

5.2. LEVANTAMENTO DO MODELO DO CANAL 

Antes de se fazer a simulação do sistema de localização completo, foi necessário conhecer as 

características do ambiente, pois estas influenciam diretamente nos resultados coletados. 

Como apresentado no Capítulo 4, a distância entre dois nós sensores relaciona-se à potência 

de recepção através da equação (4.2), logo, considerando-se que     , as características do 

ambiente se apresentam na forma do coeficiente de perdas,  , e na potência   . Conhecer o 

ambiente consiste então em determinar esses valores. Nesta seção é apresentada a metodogia, 

os resultados e as análises a respeito da estimação desses valores para dois ambientes: um 

interno e outro externo. 
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5.2.1. Metodologia 

Os experimentos práticos consistiram basicamente em levantar a curva da potência recebida 

por um nó sensor em função da distância entre ele e o nó transmissor. Colocaram-se dois nós 

alinhados frente a frente, deixou-se um estacionário e então variou-se a posição do outro em 

passos fixos. Para cada passo transmitiu-se uma informação do nó estacionário para o móvel e 

então o valor do indicador de intensidade de sinal recebido foi coletado. 

Esse procedimento foi realizado três vezes e na seguinte ordem: duas vezes em um ambiente 

intereno e uma em um extereno. Sendo assim, a partir deste ponto no texto, cada uma dessas 

situações são referenciadas como: 

 Experimento 1: primeiro experimento realizado no ambiente interno; 

 Experimento 2: segundo experimento realizado no ambiente interno; 

 Experimento 3: único experimento realizado no ambiente externo. 

O ambiente interno consistia em uma sala de laboratório com dimensões aproximadas de 7 m 

de comprimento, 6 m de largura e 3 m de altura e contento diversos móveis. O segundo 

ambiente era uma área aberta, na cobertura de um prédio, com dimensões de 7 m por 7 m, 

sem teto, sem móveis, com muretas de 1,30 m de altura limitando três dos seus lados e uma 

parede de 3m no quarto lado. 

No ambiente interno os nós sensores foram alinhados no centro e longitudinalmente à maior 

dimensão da sala, sendo colocados a 45 cm do piso. O nó estacionário ficou a 30 cm da 

parede e o nó móvel foi deslocado de um lado a outro. No ambiente externo fez-se o 

alinhamento paralelamente à parede de 3m de altura e os nós foram colocados sobre o piso 

sem nenhuma elevação. 

Durante todo o experimento em nenhum momento em que eram feitas as medições a linha de 

visada direta entre os nós foi bloqueada. No ambiente externo conseguiu-se evitar a presença 

de pessoas nas proximidades, entretanto isso não foi possível no ambiente interno. Em ambos 

os casos necessitou-se que uma pessoa ficasse ao lado do nó móvel para operar o sistema e 

coletar as medidas. 

Os equipamentos utilizados durante a experiência foram o módulo de aprendizagem XM118 e 

a placa de expansão XMM02 mostrados na Figura 5.1, ambos do fabricante Exsto Tecnologia. 

O módulo é equipado com um microcontrolador Microchip PIC18F4550 e alguns periféricos 
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de interface, tais como displays e botões. Ele é responsável por controlar o hardware de rádio 

da placa XMM02, a qual foi projetada para operar com protocolos de comunicação 

construídos sobre o padrão IEEE 802.15.4. Essa placa retorna o valor da potência do sinal 

recebido por ela através de um registrador de oito bits, alcançando uma faixa de -100 a -20 

dBm de acordo com a função mostrada na Figura 5.2 (para mais detalhes sobre esses 

equipamentos ver o Anexo A). 

 

 

 

Figura 5.1 – Módulo de Aprendizagem XM118 e placa de expansão XMM02, ambos do fabricante Exsto. 

 

 

Figura 5.2 – Relação entre Indicador de Intensidade de Sinal Recebido e a potência de recepção. 

 

5.2.2. Resultados 

Para diminuir a influência do comportamento aleatório do ruído do sinal de transmissão, em 

cada ponto em que o nó móvel foi colocado, diversas medidas da intensidade de sinal 
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recebido foram coletadas. Como se sabe, esse indicador é função da potência do sinal 

recebido, mas não é a potência propriamente dita. Sendo assim, antes de se fazer a avaliação 

do modelo do canal é preciso converter esses valores para os seus correspondentes em dBm. 

Há duas possibilidades para essa conversão. Primeiro, para cada ponto da curva pode-se tirar 

uma média dos valores de oito bits e então converter essa média para dBm; ou, em uma 

segunda alternativa, converter cada indicador para potência e obter a média logo após. Sendo 

assim, fez-se necessário então avaliar qual delas era a melhor. Para obter esse resultado, 

calculou-se a potência média de cada uma dos pontos e então se gerou os gráficos de erros 

mostrados na Figura 5.3. 

Nesses gráficos são mostradas as diferenças entre a potência média calculada pela primeira 

alternativa e a potência média calculada pela segunda alternativa. Observa-se que para as 

medições do Experimento 1 esse erro se manteve entre -0,45 e 0,05 dBm. Para o Experimento 

2 a faixa do erro aumentou, no entanto, mantendo-se relativamente parecida ao dia anterior, 

sendo que seu pico máximo foi de 0,15 dBm e o mínimo de -0,5 dBm. Para o ambiente 

externo verificou-se os menores erros, pois eles estiveram entre 0  e -0,2 dBm. 

 

   

Figura 5.3 – Diferença entre a média da intensidade do sinal recebido convertido em potência e a medida da 

potência quando todas medidas de intensidade de sinal recebido são convertidas em potência. 

 

Uma vez que as diferenças entre as duas alternativas de conversão são muito pequenas, a 

escolha de uma ou outra não impacta muito nos resultados finais. Como para o 

prosseguimento dos experimentos era preciso escolher uma delas, escolheu-se aquela que se 
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apresenta com menor custo computacional, que é a primeira. A partir de então, excetuando-se 

a análise do desvio padrão e da dispersão das medidas, todos os resultados foram obtidos com 

essa forma de conversão. 

No Experimento 1 coletarou-se 30 medidas da potência do sinal recebido para cada um dos 15 

pontos distintos e separados entre si por 30 cm. No Experimento 2 os procedimentos foram os 

mesmos, exceto que ao invés de 30, foram feitas 36 medidas por ponto. Por último, 

Experimento 3 foram coletadas 36 medidas para cada um dos 12 pontos separados entre si por 

42 cm. 

Os gráficos de dispersão resultantes dos experimentos estão mostrados na Figura 5.7, Figura 

5.5 e Figura 5.6, onde também estão as médias. Pode-se observar que no ambiente interno, ou 

seja, Experimentos 1 e 2, a potência se comportou de forma pouco previsível em relação à 

distância. Entretanto, verificou-se que a curva dos dois dias apresentam formas semelhantes: 

as duas possuem quatro picos e quatro vales, apesar de estarem um pouco deslocadas entre si. 

Diferentemente, a curva do Experimento 3 já apresentou uma tendência ao comportamento 

logarítmico. Na Figura 5.7 as médias das observações foram colocadas juntas, possibilitando 

constatar mais claramente que no ambiente interno todas as médias foram maiores que para o 

ambiente externo. 

 

 

Figura 5.4 – Gráfico de dispersão das medidas realizadas no primeiro Experimento 1, com detalhe para as 

médias. 
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Figura 5.5 – Gráfico de dispersão das medidas realizadas no primeiro Experimento 2, com detalhe para as 

médias. 

 

Figura 5.6 – Gráfico de dispersão das medidas realizadas no primeiro Experimento 3, com detalhe para as 

médias. 

 

Figura 5.7 – Comparação entre as médias da medidas de potência para os Experimentos 1, 2 e 3. 
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O desvio padrão para cada um dos pontos medidos está mostrado na Figura 5.8. Dentre o 

experimentos, o que apresentou menores desvios foi o primeiro: excetuando-se o pico 

próximo de 5,6 dBm, o restante dos desvios manteve-se abaixo de 4,5. O pico do desvio 

padrão do Experimento 3 foi o maior, entretanto, verifica-se que a média para esse caso foi 

menor que para o Experimento 2 (3,2 contra 3,8 dBm), pois de todos os pontos, somente dois 

estiveram perto do máximo, o restante manteve-se abaixo de 4,5 dBm. No Experimento 2 o 

desvio padrão para vários pontos esteve próximo de 5 dBm. 

 

   

Figura 5.8 - Desvio padrão das medidas de potência para os Experimentos 1, 2 e 3. 

 

O objetivo principal destes experimentos era levantar o melhor modelo do canal que 

permitisse prever a distância entre dois nós a partir da potência do sinal recebido. Sendo 

assim, foi preciso aplicar uma regressão às curvas mostradas na Figura 5.7 e então estimar os 

parâmetros    e   que aparecem nas equações (4.1), (4.2) e (4.3). Fez-se isso por meio da 

substituição de variáveis e da aplicação da regressão linear. 

Tomando-se      , tem-se que 

   ̅                (5.1) 

 

logo, fazendo        resulta em 

   ̅             (5.2) 
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que é uma equação do primeiro grau. Então basta refazer as curvas da Figura 5.7 com o eixo x 

sendo o logaritmo da distância. 

O resultado da linearização para o Experimento 1 está mostrado na Figura 5.9. Comparando-

se a equação obtida com a equação (5.2), tem-se que              e        . 

Verifica-se ainda que os resíduos, quase que em sua totalidade, estão contidos em uma faixa 

de -6 a 6 dBm. O coeficiente de determinação resultante é de 0,3782. 

 

 

Figura 5.9 – Obtenção da curva que se ajusta aos dados obtidos no 

Experimento 1. 

 

Os resíduos de aproximação para as medidas realizadas no Experimento 2 foram maiores que 

para o Experimento 1, estando o módulo de grande parte deles acima de 5 dBm, o que 

resultou em um coeficiente de determinação igual 0,2771 (Figura 5.10). Os parâmetros 

resultantes do modelo foram               e        . 

O modelo mais ajustado foi o do Experimento 3, como pode-se verificar  na Figura 5.11. O 

módulo dos resíduos de aproximação mantiveram-se abaixo de 5dBm e o coeficiente de 

aproximação foi de 0,8345. Com isso os parâmetros obtidos para o modelo foram:    

           e        . 
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Figura 5.10 – Obtenção da curva que se ajusta aos dados obtidos no 

Experimento 2. 

 

 

Figura 5.11 – Obtenção da curva que se ajusta aos dados obtidos no 

Experimento 3. 

 

Para ficar mais evidente o resultado das regressões anteriores, nas Figura 5.12 a Figura 5.14 

estão mostrados o comportamento logarítmico real dos modelos obtidos. Como observado 

anteriormente, as medidas do Experimento 2 apresentaram a maior dispersão e a do 

Experimento 3. Apesar do grau intermediário de dispersão entre as duas anteriores, a 

dispersão das medidas do Experimento 1 também foi elevada. 
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Figura 5.12 – Modelo estimado (linha cheia) e média das medidas obtidas no Experimento 1. 

 

 

Figura 5.13 – Modelo estimado (linha cheia) e média das medidas obtidas no Experimento 2. 

 

 

Figura 5.14 – Modelo estimado (linha cheia) e média das medidas obtidas no Experimento 3. 
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5.2.3. Análise dos Resultados 

A partir dos resultados mostrados na seção anterior, verificou-se que a curva mais bem 

ajustada foi o do Experimento 3. Pelo seu coeficiente de determinação pode-se concluir que 

83,45% dos dados coletados são explicados pelo modelo. Por outro lado, os modelos obtidos 

para os Experimentos 1 e 2 foram piores, já que explicam menos que 38% dos valores 

medidos. 

Quanto à dispersão das medidas, notou-se que seu comportamento não se pareceu com o 

citado em Zanca et al. (2008) e Patwari et al. (2005). Enquanto esses dois estudos destacam 

que o desvio padrão da potência é relativamente constante com a distância, o que se viu foi 

uma grande variação, indo desde uma variação de 5 dBm  para o menos disperso 

(Experimento 1) e 7,5 dBm para o mais disperso (Experimento 3). Considerando-se a média 

do desvio padrão, a única coisa que se pode confirmar é que esta está dentro dos limites 

previstos nos estudos, que é de 4 a 12 dB. 

5.2.4. Conclusões 

Pelos experimentos, conclui-se que no ambiente interno estudado os modelos não podem ser 

usados para estimar a distância entre dois nós. Por causa do seu comportamento, a 

probabilidade de o valor estimado ser o verdadeiro é muito baixa, impossibilitando a sua 

aplicação prática. Como nesses ambientes os sinais transmitidos sofrem diversas reflexões ou 

desvios, a potência que chega ao receptor não é exatamente aquela que deveria chegar se este 

estivesse no espaço vazio. 

Apesar de ainda possuir paredes ao seu redor, o ambiente externo foi modelado com mais 

precisão e as medidas foram menos dispersas. Com os parâmetros obtidos torna-se possível 

estimar de forma mais fiel a distância. Notou-se que para o intervalo estudado, o desvio 

padrão da potência caiu com o aumento da distância entre os dois nós, o que não era previsto, 

mas que pode ser justificado pelo fato de o nó estacionário ter ficado a poucos centímetros da 

parede, o que torna maior a influência de sinais refletidos e aumenta a dispersão.   

5.3. SIMULAÇÕES 

Buscou-se, através de simulações realizadas em software, verificar o comportamento de um 

sistema de localização caso o modelo do ambiente externo, obtido nos levantamentos 
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experimentais, fosse utilizado. Incluem-se aqui as simulações do ambiente, da estimação da 

distância e do cálculo da posição. Aspectos relacionados ao algoritmo de localização não 

foram tratados. 

5.3.1. Metodologia 

As simulações do ambiente e da estimação da distância são mais bem explicadas seguindo-se 

o esquema mostrado na Figura 5.15. Primeiro especificou-se qual eram as posições reais dos 

nós desconhecidos e então se calculou a potência que idealmente deveria chegar aos 

receptores. Para cada nó desconhecido foram tomadas 100 medidas e a cada uma delas 

adicionou-se um ruído aleatório com distribuição normal, com média zero e desvio padrão de 

5 dB. Converteram-se então essas medidas para o seu correspondente de oito bits - simulando 

o que acontece em hardware - e, logo em seguida, converteu-se em potência novamente – 

simulando o que acontece em software. Com a média final da potência, estimaram-se as 

distâncias. 

 

 

Figura 5.15 - Esquema da simulação. 

 

Para o cálculo da posição, utilizou-se a multilateração com auxilio do método de Newton-

Raphson apresentado na Seção 4.3. Quanto à condição de parada e ao valor inicial, 

necessários no funcionamento deste método, não foram feitos estudos preliminares para a sua 

escolha. Manteve-se o valor inicial sempre na posição de origem, ou seja, coordenada (0,0), e 

foi-se variando a condição de parada até que é método convergisse adequadamente. Para cada 

posição especificada dos nós desconhecidos, fez-se 10 cálculos da posição estimada. 

Seis ambientes distintos foram simulados, sendo metade utilizando três nós de referência e 

metade utilizando oito. Dentro desses subgrupos, variou-se apenas a distância entre os nós de 

referência e a origem do plano cartesiano, sendo elas de 2, 5 e 10 m. Quanto à posição real 
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dos nós desconhecidos, estas foram iguais para os ambientes cuja distancias entre os nós de 

referência e a origem eram iguais.  

5.3.2. Resultados 

Os resultados do primeiro ambiente simulado estão mostrados na Figura 5.16. Esse ambiente 

apresenta três nós de referência uniformemente distribuídos em relação à origem e a 2 m de 

distância dela. Quanto às posições dos nós desconhecidos, verificou-se que aquele que está 

fora do perímetro formado pelos nós de referência (4ª posição) é o que possui maior 

dispersão. Para esse nó foi alcançado um erro máximo de 1 m, enquanto que para o da origem 

não ultrapassou 0,4 m.  

 

  

Figura 5.16 – Mapa com resultados da simulação de um ambiente com três nós de referência e os erros de 

cálculo da posição. Os nós de referência estão afastados 2 m da origem do plano. 

 

No segundo ambiente, ainda com três nós de referência, a distância até a origem aumentou 

para 5 m. Neste caso, da mesma forma que no anterior, o nó desconhecido fora dos perímetros 

foi o que resultou em maiores erros de estimação, sendo que desta vez ele apresentou um erro 

sistemático muito mais proeminente que o desvio padrão. Para as 1ª e 2ª posições os erros 

foram menores que 1 m, já para 3ª foi ligeiramente maior, chegando quase a 1,5 m. 
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Figura 5.17 – Mapa com resultados da simulação de um ambiente com três nós de referência e os erros de 

cálculo da posição. Os nós de referência estão afastados 5 m da origem do plano. 

 

Quando os nós de referência foram afastados em 10 m em relação à origem, os erros 

aumentaram ainda mais. Para o nó desconhecido fora do perímetro o erro máximo passou de 3 

m no ambiente anterior para 7 m neste ambiente. Da mesma forma, para as demais posições a 

dispersão também cresceu. Enquanto que para a distância de 5 m as estimações se 

concentravam a uma distância menor que 1 m do ponto verdadeiro, quando se aumentou para 

10 m, elas subiram a quase 2 m para a 1ª e 2ª posições e quase 3 m na 3ª. 

Os resultados para os ambientes contendo oito nós de referência estão mostrados na Figura 

5.19, na Figura 5.20 e na Figura 5.21. Igualmente aos ambientes apresentados anteriormente, 

esses nós de referência também estão distribuídos uniformemente e a uma mesma distância 

em relação há origem. Para todos estes casos, o nó desconhecido fora do perímetro foi o que 

obteve os maiores erros. Enquanto que o ambiente onde os nós de referência estão a 2 m de 

distância da origem houve um erro máximo de 0,6 m, para que aqueles com distâncias de 5 e 

10 m os erros chegaram a 2 e 4,5 m, respectivamente. 
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Figura 5.18 – Mapa com resultados da simulação de um ambiente com três nós de referência e os erros de 

cálculo da posição. Os nós de referência estão afastados 10 m da origem do plano. 

 

  

Figura 5.19 – Mapa com resultados da simulação de um ambiente com oito nós de referência e os erros de 

cálculo da posição. Os nós de referência estão afastados 2 m da origem do plano. 

 

  

Figura 5.20 – Mapa com resultados da simulação de um ambiente com oito nós de referência e os erros de 

cálculo da posição. Os nós de referência estão afastados 5 m da origem do plano. 
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Figura 5.21 – Mapa com resultados da simulação de um ambiente com oito nós de referência e os erros de 

cálculo da posição. Os nós de referência estão afastados 10 m da origem do plano. 

 

5.3.3. Análise dos Resultados 

A partir dos resultados obtidos, verificou-se que a precisão do cálculo da posição é 

dependente tanto da quantidade de nós de referência quanto da distância entre eles e os nós 

desconhecidos. E essa relação é a seguinte: quanto maior a quantidade de nós de referência e 

menor as distâncias entre eles e os nós desconhecidos melhores serão resultados.  

Os erros maiores para nós desconhecidos longe dos nós de referência são explicados pelo 

modelo do canal. Ao contrário do que pode parecer, quando se considera o desvio padrão 

como constante não significa dizer que o erro da medição seja o mesmo para todas as 

distâncias. Na verdade, como exposto em Patwari et al. (2005), o desvio padrão em decibéis 

constante significa que um fator multiplicativo é constante com a distância, ou seja, a erro 

absoluto aumenta proporcionalmente com a distância. Isso, por consequência, implica no 

resultado final do cálculo da posição. 

5.3.4. Conclusões 

Por meio das simulações realizadas verificou-se que o modelo de canal obtido na seção 5.2 

aplicado a um sistema de localização por multilateração pode retornar resultados razoáveis. 

Observou-se que tanto a quantidade de nós de referência quanto a distância entre eles e os nós 

desconhecidos são relevantes no desempenho do sistema. Também ficou claro que o método 

de Newton-Raphson apresenta rápida convergência, no entanto as questões sobre o valor 

inicial e a condição de parada devem ser estudados mais detalhadamente, já que podem ser 

cruciais para a sua convergência ou não e para o desempenho do sistema como um todo.  
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5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se através de experimentos que o desenvolvimento de um sistema de localização 

para o ambiente interno estudado precisa ser melhor estudado. O modelo de canal obtido que 

relaciona a distância entre nós sensores e a potência de recepção para essa situação apresentou 

coeficientes de determinação baixos, impedindo que ele possa ser utilizado para calcular a 

posição de um nó desconhecido. 

No caso do ambiente externo o modelo se aproximou mais dos dados coletados, pois o 

coeficiente determinação foi alto. Através das simulações, verificou-se que a sua aplicação em 

um sistema de localização é possível, já que nos testes realizados uma precisão considerável 

foi alcançada na determinação da posição dos nós desconhecidos.  

 



68 

CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES 

6.1. INTRODUÇÃO 

Técnicas de localização é um assunto chave no desenvolvimento das Redes de Sensores Sem 

Fio. Essas são de extrema importância para muitas atividades nas quais esse tipo de rede é 

utilizado. Em determinadas situações, as medidas obtidas por um nó sensor pode não serem 

suficientes para a análise de um fenômento, pois tão importantee quanto o seu valor, a posição 

onde foram feitas também é importante. Entretanto, apesar da grande quantidade de técnicas 

existentes, essas ainda apresentam resultados que são satisfatórios somente para situações 

muito especificas. Além disso, pouco se nota em relação a uma padronização ou tendência na 

adoção de uma em especial. 

Nos estudos já desenvolvidos grande atenção foi dada a técnica foco deste trabalho. Apesar de 

ela apresentar resultados satisfatórios apenas em condições controladas, o fato dela não 

necessitar de hardware adicional atrai muitas pesquisas. Espera-se que com o 

desenvolvimento de novos equipamentos ou técnicas ela possa se tornar mais vantajosa e ser 

mais utilizada.  

6.2. RESULTADOS ALCANÇADOS 

A partir dos levantamentos experimentais realizados foi possível verificar que sistemas de 

localização que utilizam a multilateração baseada em intensidade de sinal recebido para 

localizar sensores em ambientes internos enfrentam grandes desafios. O modelo do canal 

obtido apresentou um comportamento pouco previsível de modo que se aplicado em um 

sistema resultaria em erros inaceitáveis. 

No caso de ambientes externos, observou-se a partir dos dados coletados que a relação entre a 

potência do sinal recebido e da distância aproximou-se mais da curva esperada. Com isso foi 

possível aplicar esse modelo a simulação de um sistema de localização cujos resultados 

apresentaram uma precisão razoável na localização de nós sensores. 
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6.3. PROPOSTAS DE CONTINUIDADE 

Pesquisa na área de localização para Redes de Sensores Sem Fio ainda carecem de estudos 

para a criação ou aprimoramento de técnicas mais eficientes. A técnica apresentada aqui é 

bastante pesquisada, no entanto, ainda não possui resultados muito satisfatórios. Além disso, 

com o desenvolver deste trabalho notou-se que ainda há muito a ser pesquisado, nas mais 

diversas direções. Alguns pontos observados neste trabalho que precisam ser mais bem 

investigados são: 

1. Obtenção do modelo do canal em ambientes fechados; 

2. Técnicas para amenizar o efeito dos ruídos; 

3. Estudo para garantir a convergência do método de Newton-Raphson aplicados à 

localização utilizando multilateração; 

4. Como embarcar todo um sistema de localização em dispositivos microprocessados de 

baixo poder de processamento; 

5. Obtenção de trajetória de nós sensores móveis. 
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ANEXOS 

ANEXO A – PLACA DE EXPANSÃO XMM000 

Figura A.1 – Características do transceptor utilizado pela placa de expansão XM000. 
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Figura A.2 – Características do transceptor utilizado pela placa de expansão XM000 (Continuação). 
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Figura A.3 – Tabela de conversão da potência do sinal recebido em indicador de intensidade de sinal recebido. 
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