
 
 

 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

V Jornada de Iniciação Científica 
III Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2010 

QUALIDADE DE SERVIÇO DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO SEM 
FIO EM AMBIENTES INDOOR 

 
 Israel Chaves de Sousa, Rodrigo V. Andreão 

Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes, Vitória – Coordenadoria de Engenharia Elétrica – Av. 
Vitória, 1729 – 29040-780 – Vitória – Espírito Santo – israeltrombone@yahoo.com.br 

 
Resumo: Este projeto tem como objetivo obter os parâmetros de QoS do módulo transceptor 

Wi.232 para avaliar o seu desempenho em transmissões em ambientes indoor. Os experimentos 
foram realizados no contexto da automação residencial, onde diferentes sensores transmitem suas 
informações via enlace de comunicação sem fio. Os parâmetros de QoS avaliados neste projeto 
foram: jitter, taxa de transmissão, taxa erros, alcance da transmissão. 
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 INTRODUÇÃO 
 A transmissão de dados em banda larga 
e a mobilidade na transmissão e/ou recepção 
são exigências da sociedade moderna. A 
mobilidade, por sua vez, requer dispositivos 
móveis com baixo consumo de energia e 
confiabilidade no enlace estabelecido. Com 
respeito a este um requisito, emprega-se 
normalmente o conceito de Qualidade de 
Serviço ou QoS. Pode-se dizer que para a 
área de redes QoS diz respeito à habilidade 
que uma rede tem de prover melhor serviço 
para um determinado tráfego em tecnologias 
como: IP, Frame-Relay, ATM, Ethernet com o 
padrão IEEE 802.11 e outras. Assim, um dos 
desafios principais no desenvolvimento de 
sistemas móveis é o adequado fornecimento 
da qualidade de QoS [1] [3]. 
 O objetivo principal deste trabalho é o 
estudo e a otimização dos parâmetros de 
redes sem fio em ambientes indoor, são eles: 
potência de transmissão, tamanho do pacote, 
freqüência de transmissão, taxa de erros e 
consumo de energia. Para isso, a seguinte 
metodologia foi implementada: i. 
Implementação um enlace de comunicação 
sem fio para transmissão de dados ponto-à-
ponto baseada no transceptor Wi.232 da 
Radiotronix; ii.Implementação de algoritmos 
para medição de parâmetros de QoS de uma 
rede sem fio; iii. Proposição de um modelo 
para otimização dos parâmetros de acordo 
com requisitos pré-definidos; iv. Avaliação do 
QoS do enlace em diferentes cenários de 
utilização, simulando o uso em um ambiente 
domiciliar. 
 O enlace consistiu de dois computadores 
PC, cada qual com um módulo de RF 
conectado na porta serial. Os dados a serem 
transmitidos foram gerados por um software 
de simulação de um fluxo de dados, este 
software foi implementado em Linguagem C. 
Além de gerar um fluxo de dados, o software é 
ser capaz de mudar a configuração do módulo 

a cada etapa de transmissão e ainda obter os 
intervalos de tempo necessários para a 
transmissão e recepção, e o intervalo entre 
duas transmissões e recepções [1]. 
 Após realizados os experimentos, obteve 
arquivos em “.txt” com os intervalos de tempo 
decorridos entre uma recepção e outra 
consecutiva. Estes dados foram usados para 
se obter a gerar gráficos com os quais foi 
capaz de obter correlação entre os parâmetros 
do módulo transceptor — potência de 
transmissão, freqüência da portadora e 
tamanho do pacote a ser transmitido—, do 
ambiente — distância e obstáculos entre os 
nós do enlace —, e os parâmetros de QoS — 
taxa de transmissão, taxa de perda e jitter. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 A avaliação de QoS varia conforme a 
aplicação, pois cada aplicação determina os 
valores aceitáveis de parâmetros como: a taxa 
de perdas; a sensibilidade, o jitter e a taxa de 
transmissão.  Dentro do projeto “AutoDom - 
Automação domiciliar: mobilidade, segurança 
e assistência de pessoas em domicílio”, pode-
se traçar 4 cenários para a utilização da 
comunicação sem fio: Cenário 1: Sensores 
ambientes, por exemplo, sensores de 
movimento, temperatura e de umidade; 
Cenário 2: Sensores biológicos, por exemplo, 
pressão arterial e temperatura corporal; 
Cenário 3: Eletrocardiograma (ECG). Neste 
caso vamos supor uma aplicação onde seja 
realizada a amostragem de 3 a 12 derivações, 
sendo 12 bits/amostra, frequência de 
amostragem de 250 Hz. Um buffer de até 5 
segundos é usado para armazenar cada bloco 
do sinal [2]. Cenário 4: Streaming de áudio. 
Este é o cenário mais crítico do ponto de vista 
de QoS. As taxas de transmissão são altas, 
variando entre 57.6 kbps e 115.2 kbps, enlace 
sensível ao jitter, variação máxima de 35ms, e 
sensível á taxa de perdas, até 5%, pois o sinal 
deve ser reconstruído ao final da transmissão. 



 

 

 Estes cenários são modelados para uma 
aplicação onde se utiliza um protocolo TCP 
para que se obtenha um enlace confiável. 
Portanto, a taxa de perdas aceitável para 
todos estes cenários será de 5%, valor 
considerado confiável para uma aplicação 
TCP [2] [3]. Já o jitter, dependerá apenas da 
memória de buffer disponível em cada 
aplicação. Assim, analisaremos o módulo 
transceptor de forma a se obter um enlace 
confiável, mesmo tendo um protocolo UDP 
implementado, ao invés de TCP.  Dentro 
destes cenários definidos, podemos otimizar 
as configurações do módulo para obter os 
níveis aceitáveis de QoS, tendo por base os 
dados obtidos nos experimentos. 
 Para o cenário 1, analisou-se os 
parâmetros do enlace com base numa 
velocidade de transmissão de 2,4 kbps. Assim, 
a taxa de perdas permaneceu dentro da faixa 
de 0% a 5%, dependendo do tamanho do 
pacote, mas independente da freqüência da 
portadora. Já o jitter variou dentro da faixa de 
±4 ms, independente do tamanho do pacote e 
da frequência. Também observamos que a 
mudança da freqüência da portadora não 
influenciou na taxa de perdas nem no jitter. 
Portanto, para este cenário, podemos 
selecionar qualquer valor de tamanho de 
pacote e de freqüência da portadora que será 
garantida a QoS adequada. 
 O cenário 2 é muito semelhante ao 
cenário anterior, portanto os parâmetros do 
enlace serão próximo. Adotando novamente 
uma velocidade de transmissão de 2,4 kbps, 
temos que a taxa de perdas varia entre 0% e 
5% e o jitter entre ±4ms independente do 
tamanho de pacote e da freqüência da 
portadora. Assim, novamente, podemos 
utilizar qualquer valor de tamanho de pacote e 
de freqüência da portadora que a QoS ficará 
dentro dos limites aceitáveis para este cenário. 
 Nestes dois primeiros cenários, observa-
se também que a distância entre os nós não 
interfere na QoS, até um limite de 20 metros, 
pois não observa-se nenhuma alteração nos 
gráficos de taxa de perdas nem de jitter. 
Foram realizados experimentos em ambientes 
diferentes e com distâncias variadas entre os 
nós do enlace RF. 
 Agora, no cenário 3, tem-se uma situação 
mais crítica devido à alta taxa de transmissão 
e à sensibilidade à taxa de perdas. Adotando 
uma velocidade de 57,6 kbps concluímos que 
a taxa de perdas independe do tamanho do 
pacote, porém a potência influencia 
diretamente. Desta forma, para garantir uma 
taxa de perdas menor que 5% o enlace deve 
ser realizado a no mínimo 5dBm. Já o jitter 
variou entre ±42ms. Portanto, para garantir a 

QoS requerido neste cenário deve-se utilizar o 
módulo transceptor a 57,6 kbps, com uma 
potência de no mínimo 5dBm, máximo de 5 
metros entre os nós do enlace e no mesmo 
ambiente, pois a distâncias maiores o enlace 
RF torna-se instável. No entanto, pode-se 
utilizar qualquer valor de tamanho de pacote e 
frequência da portadora, pois não 
influenciaram na QoS. 
 O cenário 4 é o mais crítico, pois utiliza-
se altas taxas de transmissão, além de 
sensibilidade ao jitter e à taxa de perdas. Para 
uma velocidade de transmissão de 57,6kbps 
concluímos no cenário anterior que consegue-
se uma taxa de perdas entre 0% e 5% para 
potências maiores ou iguais a 5dBm, porém 
não deve haver obstáculos entre os nós do 
enlace e a uma distância de aproximadamente 
5 metros. Já para o jitter permanecer na faixa 
de 35ms, o pacote a ser transmitido não deve 
ser maior que 64 bytes. Agora, para uma 
velocidade de 115,2 kbps, não foi possível 
obter taxa de perdas menor que 80%. Portanto 
não é viável utilizar esta velocidade de 
transmissão para realizar um streaming de 
áudio confiável e com os valores de QoS 
dentro da faixa aceitável. 
 
 CONCLUSÃO 
 Neste trabalho, foi apresentada uma 
metodologia para avaliação de QoS de 
enlaces sem fio no contexto da automação 
domiciliar. A partir de requisitos pré-definidos 
quanto ao jiiter, tamanho de pacote, taxa de 
transmissão, perdas, distância, freqüência de 
operação e consumo de bateria, pôde-se 
indicar a configuração dos módulos 
transceptores mais adequada.  
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