
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE INFORMÁTICA 

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

LEONARDO PADUA GORON 

 

 

 

 

Avaliação de Desempenho e Interferências em 

Redes Wi-Fi 

 

 

 

 

 

Trabalho de Graduação. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. João Cesar Netto 

Orientador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, junho de 2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERDIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Reitor: Prof. Carlos Alexandre Netto 

Vice-Reitor: Prof. Rui Vicente Oppermann 

Pró-Reitora de Graduação: Profa. Valquiria Link Bassani 

Diretor do Instituto de Informática: Prof. Luís da Cunha Lamb 

Coordenador da Engenharia de Computação: Prof. Marcelo Götz 

Bibliotecária-Chefe do Instituto de Informática: Beatriz Regina Bastos Haro 



AGRADECIMENTOS 

Gostaria de agradecer muito a todos aqueles que no decorrer dos anos da graduação 

me ajudaram em todos os âmbitos. Em especial a minha mãe que sempre se empenhou não 

medindo esforços para que eu tivesse todas as condições. Ao meu meio-irmão Rodrigo, que 

me deu a maior e mais importante ajuda que tive quando mais precisei. 

Gostaria de agradecer também aos meus amigos mais antigos que sempre estiveram 

ao meu lado, e aos mais recentes feitos na graduação. Grande agradecimento ao pessoal 

antigo do NSI-EA, que me deu condições de chegar ao final da graduação. 

Agradeço todo apoio da minha namorada Triana e de sua família que sempre me 

incentivaram. 

Por fim agradeço meu orientador Prof. Dr. João Cesar Netto que sempre foi 

presente no desenvolvimento deste trabalho oferecendo bons conselhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

Conteúdo 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .....................................................................................................5 

LISTA DE GRÁFICOS ............................................................................................................................6 

LISTA DE FIGURAS ..............................................................................................................................7 

LISTA DE TABELAS ..............................................................................................................................8 

RESUMO .............................................................................................................................................9 

ABSTRACT .........................................................................................................................................10 

1. INTRODUÇÃO...........................................................................................................................10 

2. INTERFERENCIAS ENTRE CANAIS .............................................................................................12 

2.1. Condições do Teste ................................................................................................ 14 

2.2. Bateria 1 ................................................................................................................. 16 

2.3. Bateria 2 ................................................................................................................. 17 

2.4. Bateria 3 ................................................................................................................. 18 

2.5. Análise de Resultados: ........................................................................................... 19 

3. WI-FI EM AMBIENTE WIRELESSHART .......................................................................................21 

3.1. Experimento ........................................................................................................... 21 

3.2. Resultados .............................................................................................................. 23 

4. ESTUDO SOBRE MECANISMO RTS/CTS ....................................................................................24 

4.1. Experimento RTS/CTS .......................................................................................... 26 

4.2. Resultados .............................................................................................................. 27 

5. Antenas Wi-Fi ..........................................................................................................................31 

5.1. Ganho de uma antena ............................................................................................. 33 

5.2. Relação de ondas estacionárias (VSWR) ............................................................... 33 

5.3. Ensaio com Antenas ............................................................................................... 34 

6. CONCLUSÃO ............................................................................................................................39 

7. REFERÊNCIAS ...........................................................................................................................40 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACK  Acknowledgement  

CSMA  Carrier Sense Multiple Access 

CSMA/CA Carrier-Sense Multiple Access with Collision Avoidance 

CSMA/CD Carrier-Sense Multiple Acces with Collision Detection 

CTS  Clear to Send 

dB  Decibel 

dBi  Decibel Comparativo ao Radiador Isotrópico 

dBm  Decibel Comparativo ao Miliwatt 

DCF  Distributed Coordination Function 

DIFS  DCF Interframe Space 

DSSS  Direct Sequence Spread Spectrum 

ERP  Extended-Rate PHY   

FHSS  Frequency-hopping Spread Spectrum 

HART  Highway Addressable Remote Transducer Protocol  

HR-DSSS High Rate Direct Sequence Spread Spectrum 

I.C.  Intervalo de Confiança 

IEEE  Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos 

ISM  Industrial, Scientific and Medical Band 

LAN  Local Area Network 

LLC  Logical Link Control 

MAC  Media Access Control 

OFDM  Orthogonal Frequency-division Multiplexing 

PHY  Camada física do modelo OSI 

RTS  Request To Send 

SIFS  Short Interframe Space 

TCP  Transmission Control Protocol 

UDP  User Datagram Protocol 

UTP  Cabo de par trançado 

VSWR  Voltage Standing Wave Radio 

WLAN Wireless Local Area Network 

WMAN Wireless Metropolitan Area Network 

WPAN  Wireless Personal Area Network 

WWAN Wireless Wide Area Network 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Acknowledgement_(data_networks)
http://en.wikipedia.org/wiki/Highway_Addressable_Remote_Transducer_Protocol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Logical_Link_Control
http://pt.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol


LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 2.1 – Vazão na Rede1(Cliente)................................................................................ 16 

Gráfico 2.2 – Vazão na Rede2 (Cliente)............................................................................... 16 

Gráfico 2.3 – Vazão na Rede1 (Cliente)............................................................................... 17 

Gráfico 2.4 – Vazão na Rede2 (Cliente)............................................................................... 17 

Gráfico 2.5 – Vazão na Rede1 (Cliente)............................................................................... 18 

Gráfico 2.6 – Vazão na Rede2 (Cliente)............................................................................... 18 

Gráfico 4.1 - Velocidades Efetivas ....................................................................................... 28 

Gráfico 4.2 - Distribuição percentual dos dados .................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2.1 - Canais no espectro ............................................................................................ 12 

Figura 2.2 - Topologia das redes .......................................................................................... 13 

Figura 2.3 - Condições Bateria 1 .......................................................................................... 14 

Figura 2.4 - Condições Bateria 2 .......................................................................................... 15 

Figura 2.5 - Condições Bateria 3 .......................................................................................... 15 

Figura 3.1 - Utilização especrtal ........................................................................................... 21 

Figura 3.2 - Topologia do Experimento ............................................................................... 22 

Figura 4.1 - 802.11 Camadas de Atuação ............................................................................. 24 

Figura 4.2- Backoff ............................................................................................................... 25 

Figura 4.3 - Topologia da Rede ............................................................................................ 26 

Figura 4.4 - Data Throughput ............................................................................................... 30 

Figura 5.1 - Sol como Radiador Isotrópico .......................................................................... 31 

Figura 5.2 - Diagrama das antenas mais comuns ................................................................. 32 

Figura 5.3 - Antena 1 ............................................................................................................ 35 

Figura 5.4 - Padrão de Irradiação da Antena 1 ..................................................................... 35 

Figura 5.5 - Antena 2 ............................................................................................................ 36 

Figura 5.6 - Antena 3 ............................................................................................................ 36 

Figura 5.7 - Antena 4 ............................................................................................................ 37 

Figura 5.8 - Antena 5 ............................................................................................................ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Leo/Desktop/TGIIfinal.docx%23_Toc361771981


LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1 - Frequências Centrais ........................................................................................ 12 

Tabela 2.2 – Vazão na Rede1(Cliente) ................................................................................. 16 

Tabela 2.3 – Vazão na Rede2 (Cliente) ................................................................................ 17 

Tabela 2.4 –Vazão na Rede1 (Cliente) ................................................................................. 17 

Tabela 2.5 – Vazão na Rede2 (Cliente) ................................................................................ 18 

Tabela 2.6 -Vazão Rede1 (Cliente) ...................................................................................... 18 

Tabela 2.7 – Vazão na Rede2 (Cliente) ................................................................................ 19 

Tabela 3.1 - Wi-FI Somente ................................................................................................. 23 

Tabela 3.2 -  Wi-FI e WirelessHART................................................................................... 23 

Tabela 4.1- Configurações do Experimento ......................................................................... 27 

Tabela 4.2 - I.C. Para Média das Velocidades...................................................................... 27 

Tabela 4.3 - Velocidades ...................................................................................................... 29 

Tabela 5.1 – VSWR .............................................................................................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

  As tecnologias de rede sem fio têm experimentado significativos avanços 

tecnológicos nas ultimas décadas.  Tais avanços propiciaram um barateamento e 

consequente difusão de aparelhos que empregam a tecnologia Wi-Fi. Operando 

em um espectro de frequência não dependente de licença, pode-se encontrar uma 

vasta gama de dispositivos que vão desde alarmes de carros até transmissores de 

vídeo, passando por redes sem fio (IEEE 802.11, Bluetooth, ZigBee).  

 Nesse trabalho, será observado o comportamento das redes 802.11 de 2,4GHz 

quando trabalhando em ambientes que contenham outros dispositivos 

potencialmente interferentes. Será testado também os benefícios do uso do 

mecanismo RTS/CTS e o desempenho de algumas diferentes antenas. Através de 

um embasamento teórico, buscando justificar e compreender possíveis 

comportamentos diferentes do ideal que possam ocorrer nestes casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras Chave: Desempenho, Interferencia, Wi-Fi, 802.11 



ABSTRACT 

 The wireless network technologies have experienced significant advances in 

recent decades. These advances provided cheapening and consequent 

disseminating devices that employ Wi-Fi technology. Operating at a frequency 

unlicensed spectrum, we can find a wide range of devices ranging from car 

alarms to transmitters video, through wireless networks (IEEE 802.11, Bluetooth, 

ZigBee). 

 In this paper, we observe the behavior of 802.11 networks operating at 2.4 

GHz when working in environments containing other potentially interfering 

devices. We also will test the benefits of using the RTS / CTS mechanism and 

performance of some different antennas. Through a theoretical basis, seek to 

justify and understand possible behaviors not ideals, which may occur in these 

cases.  
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1. INTRODUÇÃO 
A comunicação sem fios não é nenhuma novidade. Sua origem nos remete ao final 

do século XVIII, com a invenção do rádio (inicialmente telégrafos sem fio), cuja 

paternidade é discutível. A partir dessa comunicação primária, foi possível um 

aprimoramento da tecnologia, aumentando a potência transmitida, reduzindo-se o tamanho 

dos componentes, e consequentemente tornando as transmissões mais eficientes. 

Com o passar do tempo, e transmissões mais aprimoradas, foi possível empregar a 

tecnologia sem fio para áreas ainda inéditas. Após o telégrafo sem fio, a voz humana pode 

ser transmitida em tempo real para uma grande massa de pessoas, surgindo assim o rádio.  

Em seguida outro marco significativo foi o surgimento da televisão, que possibilitou 

a transmissão de imagens e ainda hoje é um dos mais populares meios de comunicação de 

massa. 

Outra invenção de grande relevância é a telefonia móvel, que possibilitou a 

presença de um aparelho telefônico nos mais diversos locais. A difusão da tecnologia 

celular se fez extremamente rápida, assim como sua evolução. Junto com a evolução da 

telefonia celular, é possível apontar também a evolução da tecnologia de transmissão de 

dados.  

O cerne das comunicações sem fio atuais permanece o mesmo, empregando ondas 

eletromagnéticas para vencer as mais variadas distâncias. 

Assim como nos demais empregos de tecnologias sem fio, as redes de dados já 

possuíam um equivalente com cabos, tecnologias consolidadas como cabos de pares 

trançados ou coaxiais. Tais tecnologias são padronizadas pelo IEEE (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers) que através de suas normativas descreve os padrões para os 

protocolos. 

O IEEE também atua na regulamentação das redes sem fio, definindo padrões e 

classificando-as de acordo com sua abrangência. Dessa forma se tem uma classificação 

análoga às redes com fio: 

 WPAN (Wireless Personal Area Network) 

 WLAN(Wireless Local Area Network) 

 WMAN(Wireless Metropolitan Area Network) 

 WWAN(Wireless Wide Area Network) 
 

Com relação às WLANs, pode-se traçar mais um paralelo com as redes cabeadas. O 

padrão de cabos de par trançado utilizado atualmente para as LANs (Local Area Network), 

cabo UTP, superou os demais concorrentes tornando-se hegemônico. Por sua vez, as 

WLANs tem experimentado um crescimento acelerado das vendas do padrão IEEE 

802.11(Wi-Fi), que é até o momento é o  mais bem sucedido.  

Segundo a Wi-Fi aliance (associação que homologa aparelhos Wi-Fi), as vendas em 

2008 foram de 387 milhões de chipsets. Um acréscimo de 27% com relação ao ano 

anterior. As vendas devem continuar subindo a taxas elevadas, já que a gama de aparelhos 

que trabalham com a tecnologia também cresce.  

Os padrões IEEE 802.11b e IEEE 802.11g operam em uma frequência de 2,4 GHz, que 

é uma banda não licenciada chamada de ISM (industrial scientific and medical) destinada 

ao uso público.  
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Por ser uma banda que não necessita de licença, diversos outros dispositivos também a 

usam. É possível citar, por exemplo: alarmes de carros, transmissores de vídeo, telefones 

sem fio, e outras redes sem fio. Toda esta comunicação em uma frequência limitada pode 

gerar interferência nos dispositivos equipados com Wi-Fi. Pontualmente, é possível apontar 

o padrão  wirelessHART, empregado industrialmente e que também usa a frequência de 2,4 

GHz. Tentaremos observar alguma diferença no desempenho de redes Wi-Fi quando 

trabalhando em um ambiente  no qual coexista uma rede WirelessHART. 

Outra possibilidade de interferência é a convivência com outras redes Wi-Fi. Serão 

buscadas situações nas quais ocorre tal interação, as limitações que são impostas e possíveis 

soluções. Nessas mesmas circunstancias, é possível avaliar os mecanismos intrínsecos do 

protocolo que prevê reserva de canal para transmissões (RTS/CTS). 

Por fim será avaliada a maneira com que o sinal é irradiado a partir do transmissor 

através de antenas, aferindo suas principais características e sendo aferido o quão estão 

sintonizadas para o espectro de 2,4GHz 
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2. INTERFERENCIAS ENTRE CANAIS 
 

Considerando a faixa de 2,4 GHz,se pode observar a existência de 11 canais de 

comunicação distintos que são utilizados. Cada canal é separado do canal vizinho por uma 

frequência de  5MHz, de acordo com o apresentado na Tabela 2.1 - Frequências Centrais. 

Entretanto, uma transmissão em um desses canais emprega uma banda de 22MHz, o que 

consequentemente invade a faixa de transmissão de canais adjacentes.  
  

Canal Frequência Central (MHz) 

Canal 01 2,412 

Canal 02 2,417 

Canal 03 2,422 

Canal 04 2,427 

Canal 05 2,432 

Canal 06 2,437 

Canal 07 2,442 

Canal 08 2,447 

Canal 09 2,452 

Canal 10 2,457 

Canal 11 2,462 
Tabela 2.1 - Frequências Centrais 

A Figura 2.1 - Canais no espectro a seguir apresenta a disposição dos 11 canais na faixa dos 

2,4GHz. É perceptível a interpenetração entre os canais próximos, causando um problema 

difícil de evitar, mas que, no entanto, podem-se mensurar os prejuízos. 

 
Figura 2.1 - Canais no espectro 

 

O experimento realizado visa demonstrar os efeitos interferentes existentes em 

ambientes que coexistam access points, operando em canais que não sejam ortogonais 

(canais que não conservam uma distância superior a 22MHz, ou até mesmo situações em 

que se empregue o mesmo canal). 

Para tal foram utilizadas duas redes, cada uma constituída de: um computador 

servidor, um access point e um computador cliente, conforme a topologia apresentada pela 

Figura 2.2 - Topologia das redes. 
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Figura 2.2 - Topologia das redes 

Os computadores utilizados como servidores e clientes eram  notebooks HP430, estavam 

por ocasião do teste, ligados cada um a uma base D-Link DWL-2100AP. Para gerar o 

tráfego necessário, foi utilizado o software Iperf com as configurações abaixo: 

 Comando para o servidor: 

 iperf.exe -s -f m -i 0.5 -p 10000 –u 
 Opções: 

 -s ⇒ Executa o Iperf em modo servidor. 
 -f ⇒ Formata a saída dos dados: Mbits. 
 -i ⇒ Intervalo em segundos entre as medições. 
 -p ⇒ Porta para a conexão (10000). 
 -u ⇒ Força o uso do protocolo UDP. 

 Comando para o cliente: 

 iperf.exe -c <ip_servidor> -u -p 10000 -b 1000M -t 30 
 -c ⇒ Executa o Iperf em modo cliente, indicando o endereço do servidor.  
 -u ⇒ Força o uso do protocolo UDP 
 -p ⇒ Porta para a conexão (10000) 
 -b ⇒ Para conexões UDP, informa a banda a ser utilizada. 
 -t ⇒ tempo em segundos para realizar a transmissão. 
 

Com a rede configurada, deu-se inicio a três baterias iguais de testes para um 

melhor aproveitamento estatístico. Cada bateria consistiu em atribuir a rede chamada 

“rede1” um canal fixo, e a rede chamada “rede2” canais que variavam no decorrer das 

baterias, tornando-se deste modo um experimento fatorial. A variação dos canais da 

“rede2” ocorreu iniciando-se no canal idêntico ao utilizado pela base da “rede1” e 

progressivamente para canais adjacentes até atingir os canais não interferentes. Cada canal, 

em cada uma das baterias foi testado por um tempo de 30 segundos, e o tráfego capturado 

pelo sniffer wireshark.  

Também houve um confronto dos valores obtidos com o wireshark e com os logs 

produzidos pelo software Iperf, para garantir coerência e consistência dos resultados. 

A seguir são apresentados os dados obtidos a partir das três baterias de testes. Cada 

bateria é apresentada em dois pares de gráfico e tabela. Cada par corresponde às estatísticas 

de tráfego de uma das redes (rede1 ou rede2).  As tabelas apresentam as vazões médias para 

todos os canais testados e os gráficos mostram apenas os canais mais relevantes, para evitar 

um excesso de informação. 
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Também é válido enfatizar o fato da “rede1” ser mantida fixa em um dado canal 

(canal 11 ou canal 01); os valores apresentados com nomes de outros canais correspondem 

à vazão da “rede1” quando a “rede2” está operando naquele dado canal. 

2.1. Condições do Teste 
O teste foi realizado em um laboratório de informática, existente na Escola de 

Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

A avaliação das redes foi realizada em um ambiente cujas condições representam a 

realidade de uso cotidiano da rede Wi-Fi do laboratório. Consequentemente havia no 

ambiente de testes outras redes que operavam simultaneamente a realização do 

experimento. 

  Para cada bateria realizada, verificou-se a ocupação dos canais, escolhendo-se 

sempre o canal mais favorável à transmissão (o canal foi escolhido segundo um recurso 

próprio da base que avalia os canais disponíveis). As figuras a seguir apresentam o uso do 

ambiente no qual o teste foi realizado para os possíveis canais. Foi utilizado o software 

inSSIDer 2.0 para essa avaliação. 

  

 
Figura 2.3 - Condições Bateria 1 



15 

 
Figura 2.4 - Condições Bateria 2 

 
Figura 2.5 - Condições Bateria 3 
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2.2. Bateria 1 

 Rede 1 foi mantida fixa no canal 11 

 Rede 2 variou entre os canais 11 e 05 
 

 
Gráfico 2.1 – Vazão na Rede1(Cliente) 

 
Sozinho 

Canal 
05 

Canal 
06 

Canal 
07 

Canal 
08 

Canal 
09 

Canal 
10 

Canal 
11 

Velocidade média 
do canal (Mbps) 

10,641 5,251 8,629 3,333 2,404 1,874 1,650 1,807 

Tabela 2.2 – Vazão na Rede1(Cliente) 

 

 
Gráfico 2.2 – Vazão na Rede2 (Cliente) 
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 Canal 
05 

Canal 
06 

Canal 
07 

Canal 
08 

Canal 
09 

Canal 
10 

Canal 
11 

Velocidade média 
do canal (Mbps) 

12,469 0,394 14,913 8,457 5,713 4,229 1,986 

Tabela 2.3 – Vazão na Rede2 (Cliente) 

2.3. Bateria 2 

 Rede 1 foi mantida fixa no canal 11 

 Rede 2 variou entre os canais 11 e 05 

 

 
Gráfico 2.3 – Vazão na Rede1 (Cliente) 

 

 
Sozinho 

Canal 

05 

Canal 

06 

Canal 

07 

Canal 

08 

Canal 

09 

Canal 

10 

Canal 

11 

Velocidade média 

do canal (Mbps) 
2,196 0,786 0,913 0,708 0,570 1,664 0,905 0,379 

Tabela 2.4 –Vazão na Rede1 (Cliente) 

 

 
Gráfico 2.4 – Vazão na Rede2 (Cliente) 
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 Canal 
05 

Canal 
06 

Canal 
07 

Canal 
08 

Canal 
09 

Canal 
10 

Canal 
11 

Velocidade média 
do canal (Mbps) 

19,837 6,456 20,801 4,384 5,109 3,847 0,401 

Tabela 2.5 – Vazão na Rede2 (Cliente) 

2.4. Bateria 3 

 Rede 1 foi mantida fixa no canal 01 

 Rede 2 variou entre os canais 01 e 07 

 
Gráfico 2.5 – Vazão na Rede1 (Cliente) 

 

 Sozinho 
Canal 

07 
Canal 

06 
Canal 

05 
Canal 

04 
Canal 

03 
Canal 

02 
Canal 

01 
Velocidade média 
do canal (Mbps) 

13,316 11,630 13,991 12,359 7,180 5,292 7,036 9,648 

Tabela 2.6 -Vazão Rede1 (Cliente) 

 

 
Gráfico 2.6 – Vazão na Rede2 (Cliente) 
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 Canal 
07 

Canal 
06 

Canal 
05 

Canal 
04 

Canal 
03 

Canal 
02 

Canal 
01 

Velocidade 
média do canal 

(Mbps) 
17,677 7,717 14,591 13,958 14,270 12,815 10,264 

Tabela 2.7 – Vazão na Rede2 (Cliente) 

 

2.5. Análise de Resultados: 
Em uma análise simples observando os gráficos gerados, constata-se a maior 

eficiência das redes quando as bases estão em canais não interferentes, confirmando as 

expectativas. Nas duas primeiras baterias a rede1 foi mantida no canal 11 (2,462GHz), pois 

este foi escolhido pelo access point como o que possuía a menor interferência, enquanto a 

rede2 variou entre os canais 05 até 11. Na terceira bateria o canal mais favorável foi o canal 

01, sendo, portanto o escolhido para manter a rede1. A rede2 variou entre o canal 01 e o 

canal 07. Dessa forma, nas baterias 1 e 2,  os canais 06 e 05 são os considerados não 

interferentes, pois suas frequências centrais  estão a mais de 22MHz de distancia da 

frequência central da outra base, a saber canal 01. 

Analogamente, na bateria 3 os canais não interferentes são os canais 05 e 06.  

Em todos os testes feitos observa-se que a vazão media existente quando se trabalha com 

um canal não interferente é a maior vazão entre todas obtidas.   

Exceto pelo gráfico referente à rede2, na segunda bateria de testes, em todos os 

demais casos (5 casos) o pior resultado de vazão das redes se deu quando os dois access 

points estavam sintonizados na mesma frequência.  Observando-se pontualmente os casos 

da rede2 na primeira bateria, verifica-se que a vazão cai para cerca de 15% da vazão 

original possível em canais independentes.  Na segunda bateria esse resultado ficou ainda 

mais evidente, com a vazão chegando a menos de 3% da vazão original. 

Outra consideração que se faz pertinente é quanto à distância conservada entre os 

canais testados. Sabendo-se que a largura de um canal é de 22MHz e que cada canal possui 

5MHz até seu vizinho, é possível concluir que uma distância superior a 4 canais (Maior que 

22MHz) torna os canais totalmente não interferentes. Nos resultados é possível observar 

que há pouca variação das velocidades quando se está separados por mais de 4 canais da 

outra rede, e que essa variação não se deve a alguma interferência com a outra base. 

Inclusive esse há casos que essa velocidade é superior à conseguida sem a presença da 

rede2 (rede1 na bateria 3).  

Também é possível observar nas baterias 2 e 3 o ótimo desempenho da rede 2, que 

quando operando em canais  totalmente não interferentes alcançou velocidades muito 

próximas ao seu limite teórico (pouco mais de 20Mbps), demonstrando estar imune a 

potencial interferência oferecida pela rede1. 

Quando contextualiza-se o experimento, observa-se que existem outras redes 

próximas, e que também estão operando nos mesmos canais. Dessa maneira pode-se 

correlacionar alguns comportamentos anômalos, como o desempenho aquém do esperado 

pela rede1 na bateria 2 com a presença de outros pontos de acesso.  
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A potência do sinal gerado por redes que não participam do experimento pode ser 

observada nas figuras que apresentam as condições do teste (Figura 2.3 - Condições Bateria 

1,Figura 2.4 - Condições Bateria 2, Figura 2.5 - Condições Bateria 3). Nelas estão presentes 

outras redes que estavam ativas no momento do experimento. Entretanto todos os sinais das 

outras redes está pelo menos 30dB abaixo do nível de sinal das redes participantes (rede1 e 

rede2). Dessa forma, a potência de sinal percebida das outras redes é muito menor (mais de 

1000 vezes menor) do que a potencia do sinal da rede1 e rede 2, minimizando sua 

influencia sobre os resultados. 

Com relação ao uso dos canais no espectro de 2,4GHz, pode-se observar nas 

mesmas figuras a predominância de uso dos canais 01, 06, e 11, que segundo o exposto na 

Figura 2.1 - Canais no espectro, são o único conjunto de 3 canais que pode ser utilizado e 

que não oferece interferências entre si. Consequentemente o uso desses 3 canais  é 

preferido na maioria das bases. 

 Uma manifestação do maior uso desses 3 canais pode ser relacionada com a baixa 

vazão da rede1. Em todas as baterias realizadas a rede1 sempre empregou estaticamente ou 

o canal 01 ou o canal 11, ambos pertencentes ao conjunto dos 3 canais mais visados para 

redes sem fio. Já a rede2 obteve resultados de vazão melhores, quando comparados à rede1. 

Uma justificativa plausível é o uso, na maioria dos momentos, de canais distintos aos três 

canais mais visados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

3. WI-FI EM AMBIENTE WIRELESSHART 
Coexistência é definida como "a capacidade de um sistema para executar uma tarefa 

em um determinado ambiente compartilhado onde outros sistemas têm a capacidade de 

executar a sua tarefa.”. (IEEE Std 802.15.2-2003 apud SINGHAL, 2007). 

O protocolo wirelessHART utiliza o padrão IEEE 802.15.4 e é largamente 

empregado em instalações industriais, com requisitos de sistemas de tempo real, e portanto 

é projetado para ser capaz de coexistir com demais redes. O protocolo WirelessHART é 

constituído basicamente por redes de sensores que se comunicam. Assim como a Wi-Fi 

802.11 g e 802.11n, opera na banda de frequência ISM de 2,4 GHz, dividindo-a em 16 

canais sobrepostos e é uma potencial fonte de interferência para Wi-Fi. A figura a seguir 

apresenta como ocorre a sobreposição entre os canais da WirelessHART e da Wi-Fi de 

2,4GHz. 

 

 
Figura 3.1 - Utilização especrtal 

Para assegurar sua robustez, garantindo um sistema de tempo real, o wirelessHART 

possui um sistema de repetição automática que garante que os dados não serão perdidos se 

por acaso ocorrer alguma interferência. O wirelessHART utiliza a técnica TDMA com 

timeslots, mesclando técnicas que proveem maior confiabilidade, como por exemplo o salto 

de canal (Channel Hopping) que consiste em saltos entre os 16 canais de forma pseudo-

aleatória, reduzindo a possibilidade de interação com outras redes. Também é possível 

configurar um conjunto de canais que não serão utilizados (de maneira a evitar frequências 

utilizadas por alguma outra rede).  

3.1. Experimento 
O experimento consistiu na geração de tráfego entre um cliente (netbook Asus 

EeePC 1201) e um servidor (Computador desktop), ligados por uma base TPLINK 

WR740N operando com o protocolo 802.11g. Gerou-se tráfego através do software iperf 

em um ambiente no qual existiam 4 rádios e o gateway wirelessHART. Inicialmente, com a 

rede wirelessHART desligada foram realizadas 8 baterias de teste. Cada bateria consistiu na 
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geração de tráfego com a maior vazão possível de ser alcançada durante um período de 30 

segundos. Cada bateria gerou 300 amostras de velocidade (uma a cada décimo de segundo).  

Essas baterias serviram para se observar qual seria vazão da rede Wi-Fi em 

condições de uso normal. Em seguida foram ligados o gateway e os rádios wirelessHART, 

configurado de maneira a utilizar obrigatoriamente no decorrer de seus saltos o canal no 

qual ocorria o tráfego Wi-Fi. Cada rádio WirelessHART transmitia sua variável primária 

(pacote de 44 bytes) em intervalos de 8 segundos para o gateway. A potência de cada rádio 

é de -10bBm e o gateway -1dBm. Novamente se realizaram 8 baterias de testes para 

aferição da vazão, com 300 amostras de velocidade por bateria.  

As linhas de comando empregadas para a geração de tráfego Wi-Fi foram as seguintes: 

 Comando para o servidor: 

 iperf.exe -s -f m -i 0.5 -p 10000 –u 

 Comando para o cliente: 
 iperf.exe -c <ip_servidor> -u -p 10000 -b 1000M -t 30 

Para análise dos dados foi utilizado o sniffer Wireshark, que monitorou o tráfego em 

todas as baterias. 

É possível representar a topologia da rede empregada através da Figura 3.2 - 

Topologia do Experimento. Nela estão expressas a rede Wi-Fi e a rede WirelessHART.   

 

 
Figura 3.2 - Topologia do Experimento 
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3.2. Resultados 
São apresentadas a seguir as tabelas que demonstram as velocidades médias trafegadas 

para cada bateria realizada e a média geral do experimento: 

 

Desempenho Rede Wi-Fi Sozinha (Mbps) 

Bateria 
1 

Bateria 
2 

Bateria 
3 

Bateria  
4 

Bateria 
5 

Bateria 
6 

Bateria 
7 

Bateria 
8 Média 

21,33 21,70 24,48 23,46 19,40 24,88 23,63 24,35 21,33 
Tabela 3.1 - Wi-FI Somente 

Desempenho Rede Wi-Fi operando paralelamente à rede WirelessHART(Mbps) 

Bateria 
1 

Bateria 
2 

Bateria 
3 

Bateria  
4 

Bateria 
5 

Bateria 
6 

Bateria 
7 

Bateria 
8 Média 

19,78 19,73 18,67 16,48 17,32 19,25 20,44 20,22 19,78 
Tabela 3.2 -  Wi-FI e WirelessHART 

 

Pode-se observar que em todas as medidas há uma pequena vantagem para a vazão 

da rede que opera sozinha, como era esperado. Entretanto a margem existente é bastante 

pequena (na média inferior a 10%). Isso indica o pequeno potencial prejudicial das redes 

WirelessHART para a Wi-Fi.  

O resultado observado é bastante coerente com as características do equipamento, 

uma vez que se está considerando uma rede que emprega baixas potências, quando 

comparado a outras redes sem fio. A sua baixa potência permite que rádios wirelessHART 

sejam frequentemente alimentados a baterias e ainda assim possuindo uma autonomia 

bastante grande.  

 Outro ponto a ser observado é a taxa de transmissão bastante baixa (tipicamente da 

ordem de 250kbps) devido a toda redundância para ser resistente a falhas, e a multiplexação 

usando timeslots, o que contribui para o uso muito bem ordenado do meio.  
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4. ESTUDO SOBRE MECANISMO RTS/CTS 
O padrão 802.11 apresenta os parâmetros das atuais redes sem fio. Ele se insere 

como um padrão de fato para WLANs amplamente difundido. De acordo com o modelo 

OSI, pode-se considera-lo presente tanto na camada de enlace, como na camada física, uma 

vez que existem características de ambas as camadas.  

 

 
Figura 4.1 - 802.11 Camadas de Atuação 

A Figura 4.1 - 802.11 Camadas de Atuação apresenta como estão distribuídas as 

atribuições do modelo 802.11. Pode-se perceber que na camada física existem diversas 

modulações empregadas conforme os diferentes padrões de redes sem fio 802.11 existentes. 

Incluindo padronizações que apenas foram previstas, mas não implementadas, como no 

caso do 802.11 que utiliza taxas de 1Mbps com transmissão por infravermelho (ao contrário 

das demais, que empregam radio frequência). 

Com relação à camada de enlace, é possível observar duas subcamadas. Na camada 

inferior, MAC (Media Access Contol) ocorre o controle de acesso ao meio, ela realiza 

diretamente o acesso ao meio físico e possui o controle para a transmissão de dados, 

fazendo, portanto a interface entre a camada física e a camada superior (LLC) 

A camada superior, LLC (Logical Link Control) é responsável pelo controle do 

fluxo de dados na rede. Entre suas atribuições está a detecção de erros e delimitação dos 

quadros a serem enviados e recebidos e também especificar o mecanismo de 

endereçamento. 

A camada de enlace existente nas redes Wi-Fi possui características importantes. 

Assim como no padrão cabeado Ethernet, também é utilizado o CSMA (Carrier sense 

multiple access), que consiste em uma analise do canal anterior a transmissão para detectar 

se há disponibilidade. Entretanto para redes sem fio o problema de colisões entre 

transmissões é mais severo, pois não há como detectar o uso do canal durante uma 

transmissão iniciada e, portanto não há como abortar uma transmissão em curso caso ocorra 

uma colisão. Outra restrição significativa é a possibilidade de existência de uma estação 

oculta, que pode estar ocupando o canal com uma transmissão para o mesmo destinatário 

de nossa transmissão e que não seja possível detectar.  

Por esses motivos é imprescindível um protocolo que evite ao máximo a ocorrência 

de colisões. O CSMA-CA (Carrier sense multiple access with Collision Avoidance) é 
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responsável por esse controle. Ele estabelece intervalos de tempo (Interframe Space) para o 

controle de acesso ao meio.  

Os mais relevantes são o Sifs (Short Interframe Space) que é o menor intervalo de 

tempo entre o frame o e o respectivo ACK e o Difs (DCF Interframe Space), que é o 

intervalo Sifs acrescido de dois slots de tempo. O intervalo Difs é aguardado toda vez que 

se deseja realizar uma nova transmissão. 

 A Figura 4.2 apresenta o funcionamento do protocolo para cinco estações que 

desejam transmitir. A estação que pretende transmitir algum quadro inicialmente observa se 

o canal está ocupado. Caso o canal esteja disponível, ela aguardará um intervalo de tempo 

Difs e iniciará a sua transmissão. Se por acaso o canal estiver sendo utilizado, ela entrará 

em um regime de backoff no qual aguardará a liberação do canal. A partir do momento que 

o canal estiver vago, a estação realizará uma contagem regressiva de um valor aleatório de 

tempo antes de verificar se o canal está ocupado novamente. Caso encontre o canal vago, a 

transmissão será realizada imediatamente.  

O protocolo descrito resumidamente é bastante eficiente para situações nas quais 

todas as estações são capazes de identificar a existência de transmissões alheias (sem o 

problema do terminal oculto), entretanto nem sempre isso é possível. 

Outro mecanismo para evitar colisões presente no protocolo CSMA-CA é a reserva 

do canal para a transmissão de um dado datagrama.  Uma estação que deseje transmitir um 

quadro envia inicialmente uma solicitação (RTS - Request to Send) ao destinatário, 

informando o tempo que pretende ocupar o meio para a transmissão. O destinatário então 

responde permitindo a transmissão (CTS – Clear to Send). Só então o remetente dá inicio a 

sua transmissão. Esse procedimento torna-se favorável quando considerado sob a ótica do 

problema da estação oculta, que ao perceber o quadro de CTS entrará em regime de bakoff 

aguardando o final da transmissão atual. 

 O uso do mecanismo de reserva de canal RTS/CTS é útil para eliminar o problema 

da estação oculta, entretanto seu uso traz também desvantagem, uma vez que cada pacote a 

ser transmitido deve ser anunciado. Dessa maneira há um desperdício dos recursos de 

transmissão, pois cada datagrama anterior passará nesse novo modelo para três datagramas 

(RTS, CTS, dados), no caso de tráfego UDP e cinco para TCP. 

 

Figura 4.2- Backoff 
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Mais influente ainda é o fato do quadro CTS deve ser entendido por todas as 

estações presentes na rede, independente da modulação que estiverem empregando no 

momento. Dessa maneira a transmissão deve se dar na modulação mais básica e 

consequentemente menos eficiente que estiver sendo empregada, alocando o canal por um 

período desproporcional, por vezes, à pequena quantidade de dados trafegados. 

Considerando-se os vieses positivos e negativos do uso do CTS e RTS, pode-se 

inferir que em situações nas quais os datagramas possuem um tamanho muito pequeno, seu 

uso não é recomendado, e para comunicações que empreguem datagramas maiores a 

utilização passa a ser vantajosa. De maneira geral é possível configurar nas redes qual o 

tamanho do pacote a partir do qual se deve utilizar o mecanismo de RTS/CTS.  

 

4.1. Experimento RTS/CTS 
 

A seguir será realizado um teste que simula o uso do recurso RTS/CTS e compara 

com a mesma situação na qual o recurso não é empregado. Para tal utiliza-se uma rede sem 

fio com 6 clientes e um servidor interconectados por um acess point, conforme nos 

apresenta a Figura 4.3 - Topologia da Rede. 

 
Figura 4.3 - Topologia da Rede 

 

Para o experimento utilizou-se um conjunto de 6 notebooks HP430 e uma base 

wireless 3Com 7760. O servidor foi também um notebook HP430, ligado apenas à rede 

cabeada. Conjuntamente, foi empregado um netbook Asus EEEPC 1201 para a captura dos 

pacotes em modo monitor, para que fosse possível uma auditoria sobre o impacto dos 
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quadros RTS/CTS. A seguir, observa-se a Tabela 4.1- Configurações do Experimento, que 

caracteriza cada uma das opções testadas. 

 

 

Pacotes grandes com uso de RTS/CTS 

 

Pacotes pequenos com uso de RTS/CTS 

 

Pacotes grandes sem uso de RTS/CTS 

 

Pacotes pequenos sem uso de RTS/CTS 

Tabela 4.1- Configurações do Experimento 

   

Cada opção de configuração apresenta a possibilidade de uso do RTS/CTS e um 

tamanho de pacote definido (grandes com 1530 bytes cada e pequenos com 288 bytes 

cada). É possível configurar no acess point o valor do tamanho do pacote limiar, para o 

qual deve haver o uso do mecanismo de RTS/CTS. Pacotes de tamanho superior a esse 

threshold devem ser obrigatoriamente anunciados. O experimento foi realizado alterando 

este valor de limiar.A opção de configuração corresponde a uma célula da tabela e foi 

testada através de oito baterias de 30 segundos cada. Em cada uma das baterias 300 

amostras da velocidade foram colhidas. O access point utilizava apenas o padrão 802.11g. 

4.2. Resultados 
A Tabela 4.2 - I.C. Para Média das Velocidades nos apresenta os intervalos de 

confiança de 95% para o valor de velocidade média em cada um dos perfis de pacotes 

analisados. 

Observando a tabela pode-se verificar que realmente pacotes maiores tiram melhor 

proveito do recurso de RTS/CTS. Sua velocidade utilizando o mecanismo é em média 84% 

maior com relação à mesma configuração sem o mecanismo. Um ganho bastante 

expressivo. 

 Quando se confronta os dados para pacotes pequenos deixa-se de perceber as 

vantagens. Inclusive percebe-se que a velocidade média tornou-se inferior à velocidade de 

quando o recurso não é empregado.  

Outro ponto merecedor de destaque é o fato da velocidade para pacotes grandes sem 
o mecanismo de RTS/CTS ser a menor entre o conjunto de configurações, fato que 

possivelmente esteja associado a maior probabilidade de colisões para pacotes maiores. 

 

 

Perfil dos Pacotes 

 

I.C. 95% para média 

das velocidades (Mbps) 
Pacotes grandes com 

uso de RTS/CTS 
[13,45, 13,84] 

Pacotes grandes sem 
uso de RTS/CTS 

[7,31, 7,47] 

Pacotes pequenos com 
uso de RTS/CTS 

[8,18, 8,36] 

Pacotes pequenos sem 
uso de RTS/CTS 

[8,68, 8,82] 

Tabela 4.2 - I.C. Para Média das Velocidades 
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A seguir apresenta-se o Gráfico 4.1 - Velocidades  que nos apresenta o 

comportamento da média das velocidades de cada configuração no decorrer dos ensaios. 

 

 

 
Gráfico 4.1 - Velocidades Efetivas 

 

Também se deve chamar a atenção para a forma com que está distribuído o tempo 

empregado para cada transmissão. Conforme se percebe através da Tabela 4.2 - I.C. Para 

Média das Velocidades e do Gráfico 4.1 - Velocidades , há uma maior vazão com o uso de 

RTS/CTS para pacotes grandes, mas não se considera como são distribuídos os dados para 

cada uma das circunstancias. 

Outro ponto que chama a atenção é a pequena diferença de desempenho para 

pacotes pequenos. A lógica demonstra que as perdas deveriam ser maiores no caso em que 

é empregado o mecanismo de RTS/CTS para estes pacotes, entretanto, os valores não se 

modificam drasticamente. Pode-se atribuir essa peculiaridade a grande disputa pelo canal 

existente entre os dois rádios e ao tamanho dos pacotes pequenos utilizados, que não 

correspondem a um tamanho mínimo possível. 

É possível considerar que uma parcela dos dados trafegados não são úteis (servindo 

apenas como controle, a saber: os próprios datagramas RTS/CTS e a fração dos pacotes 

correspondentes aos seu cabeçalhos). Dessa maneira, o Gráfico 4.2 - Distribuição 

percentual dos dados nos apresenta a distribuição dos dados trafegados ponderando suas 

parcelas de participação de maneira aproximada, diferenciando entre o payload e dados de 

controle gerados em cada um dos fluxos (Cabeçalhos e RTSs/CTSs). Os pacotes menores 

acabam sofrendo um maior impacto sobre seu desempenho na rede. Percentualmente, o 

payload nos pacotes grandes corresponde a mais de 95%. Já nos pacotes de tamanho 

pequeno o índice não alcança 80%. Dessa maneira o ônus de se trafegar pacotes pequenos 

se demonstra significativamente maior. 
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Gráfico 4.2 - Distribuição percentual dos dados 

É possível então reavaliar as velocidades nominais apresentadas, considerando-se o 

percentual útil do trafego. A Tabela 4.3 - Velocidades apresentam os valores corrigidos da 

velocidade, isso é: a velocidade levando-se em consideração apenas a carga útil de cada 

pacote. 

 

Opção de Configuração Percentual de 

Dados 

Úteis(%) 

I.C 95%. Para Velocidade 

Velocidade Real (Mbps) 

Pacotes Grandes Com RTS/CTS 95,85 [12,89, 13,27] 

Pacotes Grandes Sem RTS/CTS 96,07 [7,02, 7,18] 

Pacotes Pequenos Com RTS/CTS 78,83 [6,45, 6,59] 

Pacotes Pequenos Sem RTS/CTS 79,17 [6,87, 6,98] 
Tabela 4.3 - Velocidades 

É possível concluir o pequeno impacto, nesse caso, para diferença de percentual de 

dados úteis trafegados quando se compara tráfegos possuidores de pacotes de mesmo 

tamanho, entretanto pode-se observar um grande acréscimo na vazão para pacotes de maior 

tamanho.  

Por fim apresenta-se um gráfico que se relaciona diretamente com o experimento 

realizado. Ele apresenta quatro possíveis taxas utilizadas pelo padrão 802.11b, nele cada 

uma das taxas está segmentada em parcelas proporcionais ao uso do tempo durante as 

transmissões. Observemos que a taxa mais eficiente nesse caso, corresponde a 1Mbps, pois 

nela o segmento destinado ao payload é o maior, com relação ao tamanho total da barra.                            

Esta eficiência decai conforme a velocidade é incrementada. Tal fenômeno ocorre 

devido a maneira com a qual os cabeçalhos são transmitidos. Para que todas as estações 

presentes na rede possam interpretar os cabeçalhos, é necessário que estes sejam 

transmitidos em taxas básicas (menos velozes), dessa maneira comprometendo o 
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desempenho da rede e penalizando especialmente as estações que estão utilizando as taxas 

de transmissão pais elevadas.  

Se por ventura se possui uma rede mista, que trabalhe paralelamente com os padrões 

b e g certamente estes efeitos serão ainda mais sentidos. Como no experimento realizado, 

utilizou-se apenas o padrão g, não houve tamanhas perdas relacionadas a peculiaridade de 

uma rede mista.  

O mecanismo que restringe o tipo de rede pode então ser considerado uma maneira de 

se manter um controle da mínima vazão disponível. Junto com esse mecanismo há outro, 

que define qual a mínima taxa a ser utilizado, o que também em alguns casos pode ser 

benéfico. O problema se dá ao se considerar que restringindo as taxas, se restringe junto o 

alcance de uma rede, pois as taxas de menor velocidade possuem maior alcance. 

 

 
Figura 4.4 - Data Throughput 
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5. Antenas Wi-Fi 
Antenas são dispositivos que desenhados para irradiar ou captar ondas 

eletromagnéticas convertendo-as em sinais elétricos, sendo dessa forma um transdutor. 

Muito importantes para os equipamentos Wi-Fi, através delas os sinais gerados pelo radio 

do aparelho passam a ser transmitidos para o ambiente no qual se propagarão assim como 

os sinais presentes nos ambientes são recebidos e entregues ao receptor da base. 

Muitas vezes a escolha de uma antena diferente não é possível, pois o aparelho 

possui o dispositivo embutido, não sendo possibilitando a troca, como no caso de 

notebooks, tablets, celulares e outros. Também há casos em que uma troca de antena 

aparentemente vantajosa, não seja recomendada, dado o projeto de funcionamento e as 

características da antena original. 

A escolha de uma antena diferente demanda um estudo do ambiente no qual o 

dispositivo será inserido, considerando questões como posicionamento das estações e 

localização da antena. Para poder escolher uma antena necessita-se compreender alguns 

conceitos que fundamentarão o funcionamento e características de cada antena. 

Uma maneira comum de se apresentar o funcionamento de uma antena é o diagrama 

do seu padrão de irradiação. Esses diagramas normalmente se apresentam em pares, no qual 

um demonstra como a antena distribui sua energia no plano horizontal, e o demonstra o 

padrão de irradiação no plano vertical. 

Deve-se sempre observar que uma antena se trata de um elemento passivo, por tanto 

não é capaz de fornecer energia, apenas empregar a energia existente no sistema da forma 

mais eficiente. Pode-se inicialmente entender o conceito de radiador isotrópico, que 

consiste em uma abstração de um ponto que serve como fonte de ondas eletromagnéticas, 

que as irradia de maneira uniforme, com igual intensidade em todas as direções com 

relação a uma esfera centrada na origem. Este conceito é frequentemente empregado para 

comparação com outras diferentes fontes, servindo como referencia. 

Uma analogia muito eficaz para interpretação do padrão de irradiação de uma 

antena é a comparação com uma fonte luminosa tradicional. Nesta analogia poderíamos 

considerar o Sol como um radiador isotrópico (relevando-se a parte de ser pontual), pois a 

emissão de luz se dá de maneira uniforme em todas as direções. 

 

 
Figura 5.1 - Sol como Radiador Isotrópico 

Os tipos mais populares de antenas são apresentados na figura a seguir. Podería-se 

também comprar às antenas direcionais e setoriais a holofotes e lanternas (dado o seu 

ângulo de abertura).  
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Figura 5.2 - Diagrama das antenas mais comuns 

Conforme a figura, verifica-se a abrangência de cada uma das antenas. Antenas 

omnidirecionais são indicadas para situações nas quais as estações encontram-se espalhadas 

ao redor do access point. Uma antena que consegue espalhar seu sinal homogeneamente 

através de um plano horizontal. Deve-se, entretanto salientar que sua abrangência vertical é 

bastante restrita, isso é, para estações em uma altura diferente da base o sinal pode ficar 

bastante prejudicado. 

Antenas setoriais apresentam um bom desempenho quando direcionadas para uma 

área específica, como em um canto, na junção de duas paredes. E apresentam também um 

bom desempenho com relação ao plano horizontal, pouco dependendo a altura que a 

estação está localizada, uma vez que esteja no setor coberto pela antena. 
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Sobre a antena direcional pode-se confirmar que se destina a uma área muito 

especifica, dessa maneira é ideal para enlaces de redes sem fio que precisam se comunicar a 

uma longa distancia. 

 

5.1. Ganho de uma antena 
O ganho de uma antena é uma grandeza adimensional que mede a capacidade da 

antena concentrar o seu sinal em uma dada direção (direção de maior ganho). O significado 

do ganho, nada mais é que o quanto o sinal na direção de maior ganho está melhor que um 

sinal emitido pelo radiador isotrópico na mesma direção: 

 

    10 log
 

           
 

 

5.2. Relação de ondas estacionárias (VSWR) 
Outra maneira de se avaliar o desempenho de uma antena é verificar como a antena 

lida com os sinais elétricos oferecidos pela base. Uma boa antena deve transformar a maior 

parte possível do sinal em uma onda eletromagnética. Essa capacidade da antena de irradiar 

o sinal recebido varia de acordo com a frequência do sinal, o que faz com que cada antena 

dedique-se a uma faixa específica do espectro.  

A maneira mais comum de se avaliar o quanto certa antena é eficiente para uma 

determinada frequência é o VSWR (Voltage Standing Wave Ratio – Relação para tensão de 

onda estacionária), que afere o quanto a antena está sintonizada. A ideia por trás da 

eficiência da antena é o casamento de impedâncias. A antena deve ser um circuito 

ressonante. Quão mais próximas forem as impedâncias da antena e do circuito emissor, 

mais energia será transferida para a transmissão do sinal. 

Quando as impedâncias não estão bem casadas, uma parte do sinal entregue pelo 

transmissor à antena não é emitido, essa parcela retorna através da linha de transmissão 

para o circuito, sendo assim desperdiçado (em equipamentos de maior potência podem 

inclusive danificar o aparelho). O VSWR é a relação em tensão entre a energia refletida e a 

energia oferecida à antena. 

Uma mal desempenho no VSWR significa que menos energia é irradiada através da 

antena e consequentemente o sinal para o rádio que está recebendo se torna mais fraco, 

equivalendo-se a estar mais distante do Access point. Com um sinal mais fraco, será 

necessário o uso de codificações mais básicas e menos eficientes, que comprometerão o 

desempenho da rede. Dessa forma a relação sinal-ruído também fica comprometida, da 

mesma forma que sob a ação de uma interferência proveniente de outro protocolo, outra 

rede, ou outros usuários que disputem o canal. Podemos considerar o VSWR como: 
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A Tabela 5.1 nos apresenta diversos valores de VSWR sua relação com a energia 

refletida. Comumente antenas para rede sem fio possuem valores de VSWR inferiores a 2:1 

(desperdício inferior a 11%). 

 

 

VSWR Energia Refletida (%) 

1:1 0 

1,1:1 0,228 

1,2:1 0,816 

1,3:1 1,71 

1,4:1 2,78 

1,5:1 4 

1,6:1 5,5 

1,7:1 6,8 

1,8:1 8,2 

1,9:1 9,6 

2:1 11 

3:1 24,9 

4:1 26 

5:1 44,4 

6:1 50,8 

∞:1 100 
Tabela 5.1 – VSWR 

 

 

Pode-se considerar o VSWR como um indicador do sinal refletido pelo circuito 

(antena) de volta ao transmissor e consequentemente quão menor o valor de VSWR para 

uma dada frequência, melhor. 

Tipicamente as antenas comercializadas devem apresentar valores de VSWR 

interiores a 2 para todas as frequências para as quais se destinam (no caso entre 2,4 e 

2,475GHz).  

 

5.3. Ensaio com Antenas 
A seguir são apresentados gráficos do VSWR de cinco antenas que foram testadas 

em um analisador de espectro. 
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Antena 1 

 
Figura 5.3 - Antena 1 

A primeira antena testada apresenta uma boa sintonia para uma quantidade muito 

restrita de canais. Seu VSWR está abaixo de 2 somente para frequências superiores a 2,430 

GHz e inferiores a 2,455, aproximadamente. Isso restringe bastante seu uso, ficando 

indicado apenas para os canais 05, 06, 07, 08 e 09. Deve-se notar também que essa antena 

não é certificada pela Wi-Fi Alliance (que normatiza e certifica o correto emprego do 

padrão nos produtos Wi-Fi). Além disso, seu padrão de irradiação apresentado na 

embalagem é no mínimo “otimista”. Segundo o fabricante o ganho da antena é de 16 dbi. 

 
Figura 5.4 - Padrão de Irradiação da Antena 1 
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Antena 2 

 
Figura 5.5 - Antena 2 

A segunda antena testada possuía um ganho de 5dBi e sua sintonia era melhor que a 

oferecida pela primeira antena. É possível observar no gráfico uma melhor adaptação para 

as frequências existentes nos canais iniciais. Pode-se inferir também que seu melhor 

desempenho ocorre entre o canal 02 e o canal 09. 

 

Antena3 

 
Figura 5.6 - Antena 3 

A terceira antena testada era uma antena padrão do roteador D-Link DI-524 com 

ganho aproximado de 2bBi. É uma antena com resposta insatisfatória para os canais do 
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espectro, com respostas um pouco melhores para os canais do final do espectro (canal 07 

até canal11). 

 

Anena 4 

 
Figura 5.7 - Antena 4 

O gráfico apresentado pela quarta antena não aponta nenhuma frequência na qual 

seu desempenho seja ao menos razoável. A antena pertence a uma base wireless 3Com 

7760. 

Essa aparente ineficiência é resultado do projeto do aparelho. Uma parcela do 

circuito pertencente à antena está localizado no interior do access point (muito 

provavelmente por motivos de custo). Dessa maneira a antena testada não estava completa, 

sua impedância, que serviu de base para o teste não correspondia à impedância verdadeira 

apresentada pelo circuito completo da antena.  

Esse circuito de antena dividido em dois módulos é uma peculiaridade dessa base e 

a torna potencialmente incompatível com as demais antenas Wi-Fi testadas aqui. Entretanto 

é possível configurar a base para uma antena externa diferente da original, alterando dessa 

forma a impedância de saída do circuito, para que seja possível empregar uma antena 

externa diferente da antena original. 
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Antena 5 

 
Figura 5.8 - Antena 5 

 

A ultima antena possuía o menor ganho entre todas as avaliadas, sendo de  1dBi. 

Também apresentava a melhor sintonia entre todas as antenas, sendo muito bem adaptada 

para todos os canais Wi-Fi, apresentando VSWR sempre inferior a 1,65. 

Assim como a antena anterior, essa antena também se dividia em 2 módulos, 

entretanto esses dois módulos não eram separáveis fisicamente como no caso anterior, 

sendo apenas um pequeno circuito localizado na base da antena.  
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6. CONCLUSÃO 
 Ao final deste trabalho podem-se observar alguns aspectos relevantes que impactam 

o desempenho de redes sem fio do tipo 802.11 de 2,4 GHz e dessa maneira optar por 

soluções não muito complexas que possibilitem um melhor desempenho. 

Sem dúvida o embasamento teórico sobre o funcionamento de tais redes é bastante 

complexo e justificaria um trabalho muito mais extenso e que mesmo assim possivelmente 

não abarcasse todas as possibilidades de problemas. Dessa forma este trabalho contribui de 

uma maneira simples, mas que possui verdadeira utilidade no cotidiano, apresentando 

situações bastante reais.  

As informações apresentadas podem contribuir para nortear futuros projetos de 

redes Wi-Fi indicando possibilidades de componentes a se utilizar, como antenas e 

configurações que possam ser mais vantajosas, como a seleção de um canal específico ou 

no caso da escolha ou não do mecanismo de reserva de canal.  

 O texto também coopera para uma compreensão mais empírica e ampla do 

mecanismo de propagação dos sinais, possíveis interferências e situações pouco vantajosas 

que devem ser evitadas. 
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