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Resumo: Este projeto tem como objetivo projetar e implementar um sistema de localização 
domiciliar utilizando usando potência de sinal recebido (Received Signal Strength - RSS). Os 
experimentos foram realizados no contexto da automação residencial, onde não é possível a 
utilização de sistemas GPS. As tecnologias utilizadas foram a Zigbee e WiFi. 
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 INTRODUÇÃO 
 O uso da robótica em ambientes domiciliares tem sido assunto de diversas pesquisas nos 
últimos anos. Uma abordagem domiciliar para o auxílio a deficientes físicos tetraplégicos envolve a 
automatização de uma cadeira de rodas fazendo com que as instruções para a geração de trajetórias 
sejam efetuadas por comando de voz. Entretanto, algoritmos de geração de trajetórias exigem um 
sistema para determinação da localização do ponto móvel. A ferramenta mais utilizada para um 
sistema de localização é o GPS, no entanto, em ambientes indoor, não é possível a sua utilização. 
Neste caso, uma abordagem mais apropriada é aquela baseada na utilização da potência de sinal 
recebido de uma rede com enlaces RF com alguns nós fixos. 
 O objetivo principal deste trabalho é criar um algoritmo capaz de determinar a localização de um 
nó móvel com o número mínimo de nós fixos de um enlace RF. A técnica adotada neste trabalho 
consiste na análise de fingerprinting, onde é criado um mapa de propagação que representa as 
intensidades de sinal recebidas em diversas coordenadas do cenário de testes [3]. As medidas de 
intensidade de sinal recebido se dão em relação a dispositivos RF instalados em pontos fixos do 
ambiente[2]. 
 Para a criação do mapa de propagação, implementou-se um algoritmo em Linguagem C num 
computador PC onde o nó móvel estava conectado e adquiria, periodicamente, amostras da 
intensidade de sinal recebido relativa a cada nó fixo do enlace [1] [2]. Para cada ponto do mapa 
realizou-se uma sequência de amostras para determinar o fingerprinting do ambiente analisado. 
Assim, pode-se criar um banco de dados do ambiente para posterior utilização na localização. 
 A partir do banco de dados do ambiente, podemos iniciar um algoritmo para localização. O 
primeiro passo do algoritmo é fazer a aquisição das intensidades de sinal recebido em relação a cada 
nó fixo do enlace. Em seguida, é calculada a “distância”, ou seja, a diferença entre intensidades de 
sinal e não propriamente a distância física, entre o valor da potência do sinal recebido (Received 
Signal Strength - RSS) medido na fase online e cada fingerprinting armazenado na base de dados [3]. 
A localização será estimada baseada nas menores “distâncias” encontradas pelo algoritmo. 
 Com o intuito de melhorar o desempenho de localização, desenvolveu-se um classificador com 
memória [3]. Dessa forma, a inferência de localização realizada pelo classificador leva em 
consideração também a estimativa de localização da estação móvel no instante anterior. Para criação 
deste sistema elaborou-se uma matriz de pesos que considera o cômodo no instante anterior para 
ponderar as distâncias euclidianas calculadas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 O sistema de localização teve como ambiente de teste dois cenários: uma casa e o pátio central 
do IFES. Desta forma, duas tecnologias de comunicação sem fio foram avaliadas: Zigbee e WiFi. No 
cenário domiciliar, utilizou-se o ZigBee, sendo o enlace formado por 1 nó móvel e 3 nós fixos. O nó 
móvel era constituído de um ZigBee conectado a um computador PC para serem realizada as 
amostras. Já os nós fixos eram apenas o ZigBee com um circuito de alimentação. A casa foi divida 
em 11 cômodos: varanda frente, varanda lateral, corredor externo, corredor interno, cozinha, copa, 
banheiro, sala, quartos 1, 2 e 3. Em cada cômodo fizemos o fingerprinting realizando 50 amostras do 
RSS relativo a cada nó fixo. 
Por outro lado, no cenário do Ifes, determinou-se 9 pontos para determinar o fingerprinting do 
ambiente: portaria, elevador, corredor A, corredor B, corredor da mecanografia, corredor das 
coordenadorias e três pontos do corredor central do pátio. Em cada ponto determinado realizamos 50 
amostras do RSS relativo a cada endereço MAC dos access point instalados no local. Os access 



 

 

point escolhidos determinaram os nós fixos do nosso enlace e o computador PC portátil o nó móvel. 
Inicialmente encontrou-se 22 endereços MAC, no entanto, alguns destes equipamentos estavam 
externos ao IFES, por isso foram descartados. Alguns equipamentos também apresentaram 
instabilidade temporal no sinal, estes também foram descartados. Um dos critérios utilizados também 
para a escolha dos nós fixos foi a avaliação do desvio padrão dos dados adquiridos, os que obtiveram 
os menores valores foram escolhidos. Assim, finalmente, podemos utilizar apenas 4 equipamentos 
para a criação do fingerprinting no sistema de localização.  
 Após a determinação do banco de dados, partimos para a determinação da matriz de 
ponderação para o sistema de memória de percurso. Para o ajuste dos pesos dessa matriz, foram 
avaliadas as distâncias entre todos os pontos de fingerprinting. Sem esta matriz, o sistema escolheria 
simplesmente o ponto com a menor distância, no entanto o valor da intensidade de sinal recebido não 
depende somente da distância física entre o nó móvel e os nós fixos, mas também de fatores mais 
complexos como o multipercurso, entre outros. Assim, com as ponderações da matriz, a escolha do 
ponto se dá após do cálculo da distância e da ponderação em relação ao ponto onde ele estava. 
 Com a conclusão da etapa de criação do banco de dados, partiu-se para a validação do sistema 
de localização. No cenário domiciliar, utilizando o ZigBee, foram criados 10 percursos para testes, 
simulando trajetórias cotidianas de um indivíduo em sua residência. Durante a elaboração dos 
percursos foi importante avaliar o período de amostragem do sinal realizado pelo sistema e a 
velocidade média com que uma pessoa se desloca em um ambiente domiciliar. O período de 
amostragem utilizado foi de 2 segundos. O percentual de acerto para os percursos foram: percurso 1, 
79%; percurso 2, 100%, percurso 3, 94%; percurso 4, 88%; percurso 5, 100%; percurso 6, 100%; 
percurso 7, 94%; percurso 8, 97%, percurso 9, 87%; percurso 10, 88%. Assim alcançou-se uma 
média de 92,7% de acerto. 
 Já no cenário do Ifes por motivo de manutenção na rede durante o período de recesso escolar, 
não foi possível a realização de muitos experimentos na fase final do sistema. Realizamos os testes 
em 5 percursos, para esta avaliação realizamos 2 processos de aquisição de dados, uma para a 
criação do banco de dados e outra para o validação do sistema. Estas aquisições foram realizadas no 
mesmo dia, no entanto com um intervalo de algumas horas. 
 Em todos estes percursos, a taxa de acerto foi de 100%, ou seja, a partir do valor da intensidade 
do sinal recebido pelo nó móvel enviado pelos nós fixos foi possível acertar a posição do nó móvel 
em todas as situações testadas. Este resultado deve-se à baixa variação temporal dos dados 
adquiridos e da matriz de ponderação equilibrada. Com a realização destes experimentos, obtivemos 
um banco de dados, fingerprinting, do ambiente analisado e um algoritmo capaz de localizar um 
dispositivo RF WiFi localizado neste ambiente utilizando apenas um computador PC com uma placa 
de rede Wireless WiFi e os access point já existentes na área escolhida do IFES.  
 
 

 CONCLUSÃO 
Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema de localização para ambiente 
fechado baseado na informação de intensidade de sinal recebido. A técnica adotada neste trabalho 
para a estimativa da localização consistiu na análise de fingerprinting, criando um mapa de 
propagação e comparando o valor obtido no instante da localização. Os testes realizados validaram a 
metodologia adotada uma vez que foi possível estimar a posição do nó móvel de posse da 
intensidade do sinal recebido. 
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