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Resumo - Elabora e desenvolve um sistema de diagnóstico e instalação de módulos de comunicação de dados 

por redes sem fio (wireless). Este sistema tem como funcionalidade a relatação sobre a instalação dos módulos 

de comunicação e no diagnóstico de problemas ocasionado pela interferência na comunicação sem fio. 
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Abstract - Prepares and develops a diagnostic system modules and installation of data communication over 

wireless networks. This system has the functionality to relatação on installing communication modules and 

diagnosis of problems caused by interference in wireless communication. 

 

Key-words: System, Diagnostic, Wireless, Tooling.  

 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente as concessionárias de energia elétrica têm limitações para efetuar a leitura 

dos dados nos medidores de energia, por estarem inacessíveis ou outro tipo de situação 

adversa como: imóveis fechados, mudança de habito do consumidor, cães, imóveis antigos e 

medidores instalados internamente. Em sistemas convencionais, o registro da leitura dos 

medidores é feita em aparelhos computadorizados para coleta de dados, doravante 

denominado PDA (assistente digital pessoal). Neste processo manual, devido ao mau 

posicionamento e à distância do medidor em relação ao leiturista, podem ocorrer erros na 

digitação. Ao minimizar a interferência humana no processo de aquisição de dados de 

consumo e permitir que sejam sincronizados e automatizados os procedimentos de leitura, 

processamento de dados de consumo e impressão da fatura, esta pode ser entregue ao 

consumidor no mesmo instante em que leitura é efetuada.  

O sucesso na instalação e operação do sistema de comunicação dos módulos por redes 

wireless depende da existência de ferramental adequado para o técnico responsável em 

campo, que permita a certificação da forma final de instalação e a diagnose de problemas.  

 

METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento do sistema de instalação e diagnóstico foram realizados testes 

de campos para a validação de valores proposto. Com base nos resultados dos testes de 

campos foram definidos faixas de operação para as seguintes características da rede wireless:  

 PER – taxa de perda de pacote.   

 RSSI – perda de potência de sinal.  

 



 

 

RESULTADOS 

 

O sistema de diagnóstico e instalação de módulos de comunicação por redes wireless 

demostra a situação que se encontra a rede wireless naquele momento proporcionando ao 

instalador do módulo de comunicação toma as possíveis procedimento para soluciona os 

problemas ocasionado por interferência na comunicação na rede sem fio. Os principais 

benefícios com a utilização do sistema de diagnóstico e instalação são: 

 Redução no tempo de instalação do módulo de comunicação.  

 Facilitação na visualização dos dados provenientes das redes wireless.  

 Elaboração de relatórios técnico de campo.  

 Relatação de possíveis erros no diagnóstico da rede.  

 Monitoramento da rede wireless.  

A figura 1 demostra um dos painéis demostrado pelo sistema de diagnóstico: 

 

 
 

Figura 1. Painel de situação da rede 

 

O gráfico 1 é um dos resultados encontrado na realização dos testes de campo para a 

validação dos dados estimados de PER e RSSI: 



 

 

 
 

Gráfico 1.  Gráfico da relação entre PER e distância. 

 

Com base no gráfico 2, foram apontadas as seguintes faixas de operação da rede em estudo:  

 Operação no máximo de 300 metros entre os componentes da rede wireless - 

coordenador e dispositivo final.  

 Faixa de operação considerado bom entre 0% até 1% de perda de pacote.  

 Identificação de interferência na rede wireless no ponto de 200 metros, nesse caso, 

ocasionado pelo declínio do terreno de realização de testes de campo.  

 Faixa de operação entre 1% até 5% de perda de pacote considerado como tolerante por 

causa das possíveis variações das variáveis que influenciam na operação da rede, por 

exemplo, temperatura e umidade.  
 

 
 

Gráfico 2. Gráfico de relação RSSI e distância. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Conclui que os processos indústrias vêm possuindo nas ultimas décadas uma tendência 

em se automatiza e diminui ao máximo a interferência humana na sua operação. Os principais 

fatores para essa tendência é a diminuição do custo das tecnologias aplicadas para o 



 

 

desenvolvimento e comercialização no processo de automatização industrial. Entre as várias 

tecnologias recentes destacam-se os novos protocolos de redes de comunicação, por exemplo, 

IEEE 802.15.4, Wi-Max e Bluetooth. 
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