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RESUMO

Uma rede de sensores sem fio é composta por vários nós sensores que geralmente
são alimentados por baterias. Nem sempre é viável ou possível a troca dessas
baterias. Por isso, o foco de muitos estudos que envolvem a comunicação entre os
sensores é o desenvolvimento de técnicas que consumam menos energia. Nesse
campo de estudos, diversos protocolos estão voltados para a melhoria do mecanismo
de roteamento. O protocolo de roteamento que é empregado na Rede de Sensores
Sem Fio (RSSF) consegue influir fortemente na qualidade e na longevidade da rede.
Nesta dissertação é utilizado o protocolo o Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy
(LEACH) para otimizar o consumo dos dispositivos. Porém, na literatura há muitas
simulações e emulações com o protocolo e poucas implementações físicas, deixando
lacunas sobre o real consumo de energia e sobre o comportamento de ambientes
físicos, que são muito complexos de prever e calcular, como a interferência das ondas
de rádio durante a comunicação dos nós. Esta dissertação tem como objetivo
desenvolver uma implementação em hardware para o protocolo LEACH, comparandoa com um ambiente simulado no quesito consumo de energia, para três tecnologias
de transmissão diferentes (Wi-Fi, Bluetooth e ESP-NOW). Também tem como
objetivos verificar a influência de ambientes externos como a distância, a inclusão de
barreiras e a mobilidade no consumo. A proposta é dividida em experimentos
realizados em ambientes físicos e simulados, de curtas (2 a 4 m) e longas distâncias
(50 a 150 m) para explorar o limite de cada tecnologia. Os resultados mostram que
existe grande influência da tecnologia de comunicação e da duração dos rounds do
LEACH sobre o consumo. Os experimentos também comparam os ambientes físicos
e simulados e revelam como a estrutura de camada de rede influencia o consumo.
Palavras-chave: Sistemas Embarcados. Real Time Operation System. Redes de
Sensores Sem Fio (RSSF). Consumo de Energia. Low-Energy Adaptive Clustering
Hierarchy (LEACH).

ABSTRACT
Energy Analysis in a Physical Implementation of Low-Energy Adaptive
Clustering Hierarchy (LEACH) for Wireless Networks
A wireless sensor network is made up of several sensor nodes that are typically battery
powered. It is not always feasible or possible to exchange these batteries. Therefore,
the focus of many studies involving communication between sensors, is the
development of techniques that consume less energy. In this field of study, several
protocols are aimed at improving the routing mechanism. The routing protocol that is
used in the Wireless Sensor Network (WSN) can strongly influence the quality and
longevity of the network. In this thesis, the Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy
(LEACH) protocol is used to optimize the consumption of devices. However, in the
literature there are many simulations and emulations with the protocol and few physical
implementations, leaving gaps on the actual energy consumption and on the behavior
of physical environments, which are very complex to predict and calculate, such as
radio wave interference during the communication of nodes. This thesis aims to
develop a hardware implementation for the LEACH protocol, comparing it with a
simulated environment in terms of energy consumption, for three different transmission
technologies (Wi-Fi, Bluetooth and ESP-NOW). It also aims to verify the influence of
external environments such as distance, the inclusion of barriers and the mobility in
consumption. The proposal is divided into experiments carried out in a physical and in
simulated environments, of short (2 to 4 m) and long distances (50 to 150 m) to explore
the limits of each technology. The results show that there is a great influence of
communication technology and of the duration of LEACH rounds on consumption. The
experiments also compare physical and simulated environments and reveal how
network layer structure influences consumption.
Keywords: Embedded Systems. Real Time Operating System. Wireless Sensor
Networks (WSN). Energy consumption. Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy
(LEACH).
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1 INTRODUÇÃO

Esta seção apresenta a motivação desta pesquisa, bem como os objetivos, as
contribuições e o método utilizado na dissertação.
Pode-se definir um protocolo de comunicação de dados como um conjunto de
regras que controlam essa comunicação para que seja eficiente e sem erros. Um dos
objetivos principais do protocolo é detectar e evitar a perda de dados durante a
transmissão, solicitando a retransmissão, caso ocorram erros (SOUZA, 2009). As
mensagens são dados enviados pelos nós da rede por caminhos disponíveis no
momento da transmissão. Estes pacotes podem seguir de diversas maneiras através
da rede, chegando ao destino e sendo agrupados em ordem para recuperação da
mensagem (SOUZA, 2009).
Os ambientes inteligentes são tecnologias recentes que têm crescido muito a
partir da expansão das funcionalidades dos diversos protocolos usados na Internet.
Nesses ambientes inteligentes é bastante comum a comunicação direta entre
dispositivos que podem tomar decisões sem a interação humana – tecnologia
conhecida como Internet of Things (IoT) e que tem crescido bastante.
Um dos pilares que está contribuindo para o crescimento do IoT são as Redes
de Sensores Sem Fio (RSSF), redes que contêm dispositivos com sensores
posicionados dentro ou próximo do fenômeno a ser observado (FERREIRA, 2019).
Um nó sensor é um dispositivo eletrônico com a função de monitorar um fenômeno e
realizar a transmissão das medidas observadas através de uma comunicação sem fio
(QUEIROZ, 2015). Todas estas expansões tecnológicas trazem grandes desafios
práticos, como a economia no consumo de energia, a cobertura do sinal e o
roteamento (HAN et al., 2014).
Entre os fatores que podem influenciar o consumo de energia estão os
protocolos de roteamento usados nessas redes. Há protocolos que se ajustam melhor
ao uso de dispositivos sensores com recursos restritos, por isso a escolha do
protocolo de roteamento é vital para este tipo de economia (JABBAR et al., 2016).
Entre os protocolos mais usados para roteamento com economia de energia
estão o Low Energy Adaptative Clustering Hierarchy (LEACH), o Threshold sensitive
Energy Efﬁcient sensor Network (TEEN), o Stable Election Protocol (SEP), o
Distributed Energy-Efficient Clustering (DEEC) e o Power Efficient Gathering in Sensor
Information Systems (PEGASIS) (JAISWAL; ASTHANA, 2017). Esses protocolos
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costumam formar clusters, que são conjuntos de vários nós (sensores, atuadores,
computadores) dentro de uma rede e realizar eleições para escolher o nó líder
responsável pela comunicação externa, conhecido como Cluster Head (CH). Esta
liderança é alternada entre os nós em períodos denominados de rodadas, fato que
gera economia de energia (MAHAPATRA; YADAV, 2015).
Os outros protocolos contêm evoluções e aprimoramentos que foram
adicionados ao longo do tempo (YOUSAF et al., 2019). Por exemplo, o TEEN
apresenta o conceito de limiares, isto é, uma regra para escolha de líder baseada em
alguns parâmetros, como o consumo de energia atual do CH (JAISWAL; ASTHANA,
2017).
Um estudo de Aznaoui et al. (2015) comparando diversos protocolos de
roteamento para RSSF mostra que o LEACH está entre os protocolos com melhor
desempenho nos critérios de consumo de energia, escalabilidade, mobilidade, tipo de
seleção de rota, segurança e agregação de dados.
Já no estudo de Khan et al. (2015), o comparativo é realizado entre os
protocolos LEACH, PEGASIS e TEEN. Neste trabalho, os autores analisaram os
dados de diversos artigos publicados. Apesar do LEACH ter apresentado um consumo
de energia mais alto que os outros protocolos, os resultados de contagem de saltos,
tempo de transmissão esperada e contagem de transmissão foram menores
comparados aos outros protocolos. O autor ressalta que existem diversas variações
do protocolo LEACH.
No estudo de Tyagi e Kumar (2013) é realizada uma análise com diversos
protocolos derivados do LEACH e outros protocolos de RSSF. O trabalho destaca que
o LEACH-D, uma variação de 2013, alcança resultados superiores ao protocolo
PEGASUS nos critérios de consumo de energia e escalabilidade. No estudo de Singh,
Kumar e Singh (2017) são mapeadas mais de 60 variações do LEACH, mostrando a
importância do protocolo para a comunidade científica.
Tendo em vista que as operações de transmissão e recebimento de pacotes
consomem energia, independente do protocolo de comunicação utilizado, outro fator
que contribui para diminuição do consumo é a tecnologia de transmissão (rádio)
utilizada (SARWESH; SHET; CHANDRASEKARAN, 2017). Assim, comparações
entre as diversas tecnologias usadas em RSSF são importantes e necessárias. O
trabalho de Jawad et al. (2017) compara diferentes tecnologias usadas em RSSF:
Wireless Fidelity (WiFi), Bluetooth, ZigBee, General Packet Radio Service (GPRS),
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3G, 4G, Long Range (LoRa) e SigFox. O objetivo da comparação é verificar qual das
tecnologias possui consumo mais baixo para uso em agricultura de precisão. O
resultado destaca os protocolos ZigBee e LoRa como os mais econômicos. Contudo,
os estudos dos autores concluíram que ambos apresentam problemas de custo de
implementação por serem protocolos que são regidas por fundações privadas.
Além de todas as justificativas citadas, uma constante que pode ser observada
nos trabalhos que utilizam o LEACH e suas variações é o uso de simuladores para a
realização dos experimentos. Por exemplo, no trabalho de Souza (2017) uma variação
do LEACH para redes industriais obtém bons desempenhos de economia de energia
usando o software Network Simulator-3 (NS-3) (nsnam.org). Já Jaiswal e Asthana
(2017) realizam testes em uma variação do protocolo com resultados de até 40% no
aumento da vida útil da rede usando o software Matlab (mathworks.com) como
simulador. Apesar dos resultados alcançados nessas ferramentas serem totalmente
confiáveis, simuladores muitas vezes não levam em consideração especificidades dos
equipamentos utilizados nem interferências de natureza física, como paredes, ruídos
e interferências eletromagnéticas. Explorar e comparar o comportamento em
ambientes físicos e simulados é sempre importante, mesmo porque uma das funções
de um simulador é orientar a implementação em hardware. Em ambos os trabalhos
citados, os experimentos reais seriam complementos importantes às pesquisas.
Para implementações em hardware a compatibilidade dos componentes
eletrônicos, a escolha do sistema de tempo real e o uso do microcontrolador, entre
outros aspectos, devem ser levados em consideração (CHANDRA; VERMA;
DWIVEDI, 2016). Um sistema de tempo real é aquele que organiza e executa suas
funcionalidades em um hardware dentro de um tempo específico. Isso é muito
importante para a execução do LEACH que necessita da execução temporal das suas
etapas (BACCELLI et al., 2018). A revisão bibliográfica realizada nesta dissertação
mostra que são extremamente raros os trabalhos que utilizam o LEACH em sistemas
de tempo real em implementações de hardware. O único trabalho pesquisado que
realiza implementações de hardware e do LEACH é o trabalho de Prakoso et al.
(2018), que utiliza o LEACH com o Zigbee para localização de nós com um hardware
adicional que usa Global Positioning System (GPS). Este fato aumenta a necessidade
de pesquisas voltadas para instalações LEACH-hardware e a criação de cenários que
permitam a comparação com ambientes simulados.
1.1

Questões de pesquisa, objetivo e hipóteses
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Diante de todos os tópicos discutidos até aqui, esta dissertação procura
responder as questões relacionadas com as medições do consumo de energia em
uma RSSF implementada com o protocolo LEACH. Para tanto as seguintes perguntas
de pesquisa foram levantadas:
1. É possível implementar o LEACH, ou uma variação dele em hardware,
medindo com precisão alguns parâmetros entre eles a economia de
energia?
2. É possível comparar consumo de energia das tecnologias de transmissão
em uma RSSF com o LEACH em relação ao seu desempenho usando um
sistema de tempo real implementado em hardware?

1.2

Objetivo

O objetivo desta dissertação é desenvolver uma implementação em hardware
para uma variante do protocolo LEACH, comparando-a com um ambiente simulado
no quesito consumo de energia, para três tecnologias (Wi-Fi, Bluetooth, ESP-NOW)
de transmissão diferentes.
Como objetivos secundários também se pretende avaliar as seguintes
condições para o protocolo:
•

Verificar a influência que a mudança de distância exerce no consumo de
energia tanto para software quanto para hardware;

•

Verificar a influência que barreiras colocadas na topologia exercem na
estimação de distância e no consumo de energia no ambiente de hardware; e

•

Verificar a influência da mobilidade na estimativa de distância e no consumo
de energia no ambiente de hardware.

1.3

Contribuições

O presente estudo realiza uma importante abordagem para pesquisas de RSSF
e traz as seguintes contribuições:
1. Implementação em hardware do protocolo LEACH ou suas derivações para
efeito de medição do consumo de energia dissipada. A intenção é que o
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experimento apresentado nessa dissertação possa ser utilizado para qualquer
placa de prototipação e em diversos tipos de aplicação de RSSF;
2. Elaboração de um modelo de arquitetura de software embarcado para
implementação de protocolos para RSSF; e
3. Comparação da implementação do LEACH em diferentes tecnologias de
comunicação em dois tipos de ambientes: hardware e software.

1.4

Organização do trabalho

Todo o planejamento desta dissertação envolve a criação de cenários para a
realização de experimentos em hardware e software.
Antes de iniciar os experimentos é necessário estabelecer os critérios para sua
realização e assim poder propor cenários necessários para os testes.
Para a implementação física, utiliza-se um hardware que contém três
tecnologias de comunicação. Além de realizar experimentos com diferentes
tecnologias de rádio, é proposto o uso de cenários com obstáculos físicos ao sinal, de
mobilidade e de diferentes distanciamentos entre os nós.
O hardware escolhido facilita a realização dos experimentos. Durante a
execução do protocolo é usado um sensor de corrente. O objetivo é registrar o
consumo de energia, detalhando cada passo do processo.
Além da comparação das diferentes tecnologias de comunicação entre os
ambientes físico e simulado, esta dissertação aborda de forma adicional, como o uso
de variações (distância, obstáculos e mobilidade) nestes ambientes interferem no
consumo de energia. O material usado como obstáculo físico ao sinal, formando assim
uma barreira, é a madeira. Este material causa interferência no sinal de rádio e pode
levar até a perda de comunicação. Nestas condições, o dispositivo tenta reenviar os
pacotes constantemente, causando um gasto mais acentuado de energia. Quanto à
mobilidade, a movimentação pode causar a variação de distância entre os nós,
gerando falha de comunicação. O terceiro fator, a distância, é usado no experimento
para testar se a diferença na cobertura do sinal interfere no consumo de energia.
Ao término dos testes, as informações sobre o consumo de energia são
coletadas e analisadas. É importante verificar se os critérios inicialmente planejados
estão de acordo, a fim de determinar quais dos parâmetros testados leva ao menor
consumo de energia.
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2 LEVANTAMENTO DA LITERATURA

Nesta seção são apresentados os principais assuntos que formam esta
dissertação. A Subseção 2.1 apresenta uma abordagem sobre conceitos
fundamentais de sistema embarcados. Na Subseção 2.2 são abordados os aspectos
para uso do sistema de tempo real. Já na Subseção 2.3 são apresentadas redes de
sensores sem fio e suas funcionalidades. A Subseção 2.4 apresenta características
da transformação digital com o IoT. Na Subseção 2.5 são apresentados pontos em
relação ao uso do protocolo LEACH.

2.1 Sistemas embarcados

Um sistema embarcado é um sistema microprocessado no qual o computador
é completamente encapsulado, dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla.
Mas para se chegar a um componente encapsulado foram necessários alguns
desenvolvimentos (SOARES, 2016).
Diferente dos computadores, um sistema embarcado realiza um conjunto de
tarefas predefinidas, geralmente com requisitos específicos. Além de dedicado, este
tipo de sistema também consegue interagir continuamente com o ambiente à sua volta
por meio de sensores e atuadores gerenciados por um software que parte,
geralmente, de um microcontrolador. Por ser dedicado a tarefas específicas, um
sistema embarcado costuma prover otimização, reduzindo o tamanho de
componentes, o uso de recursos computacionais e o custo do produto final (SOARES,
2016).
A Figura 1 representa, de forma genérica, um exemplo do funcionamento de
um sistema embarcado, sendo que o processo é composto por duas grandes partes:
software e hardware. A formação do conjunto é derivada por outros componentes que
podem ser customizadas de acordo com o propósito do projeto.
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Figura 1 - Processo de sistema embarcado

Fonte: Elaborado pelo autor

Entrada e saída são características de qualquer sistema aberto, e o sistema
embarcado não é exceção. O sinal de entrada pode vir de um teclado, mouse, tela
sensível ao toque ou da saída de um circuito sensor em outro sistema. Já a saída
pode estar na forma de som, luz, eletricidade, sinal analógico, registro ou arquivo para
um banco de dados. Os microcontroladores são geralmente os mesmos usados em
uma Central Process Unit (CPU) de computador para uso geral, cujas funções se
resumem em controlar as operações, executar instruções, processar dados e
armazená-los (ACRAS, 2016).
Um projeto embarcado envolve diversos componentes de hardware, software
e muitas alternativas de solução que atendem aos requisitos do projeto, como nível
de desempenho do processador, consumo de energia e tamanho físico do hardware.
Implementar funcionalidades requisitadas e que ao mesmo tempo satisfaçam a todas
as restrições de projeto é um grande desafio, pois a mudança de um requisito afeta
as características do outro como um todo. Por exemplo, um ganho em desempenho
de processamento pode significar aumento no consumo de energia (ACRAS, 2016).
Por isso, o sistema operacional para este tipo de dispositivo costuma ser bastante
customizável, privilegiando atividades dedicadas ou exclusivas, envolvendo
otimizações específicas no hardware e na camada de aplicação (SOARES, 2016).
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2.2 Sistema de tempo real

Quando o funcionamento do sistema operacional está relacionado a limites de
tempo para executar tarefas, como leitura de um sensor, a emissão de sinais para um
atuador e a atualização de um display ele é denominado de sistema de tempo real. A
ideia não é executar tarefas com rapidez, mas gerenciar o tempo disponível
(MEDEIROS, 2016).
Estes modos de operação da execução, por serem cíclicos, não dependem da
entrada de sinais para serem executados. Conclui-se que um sistema de tempo real
é construído para atender os requisitos temporais não dependendo da entrada dos
sinais (ABICH et al., 2016).
Aplicações de tempo real são usualmente organizadas na forma de vários
threads ou tarefas concorrentes, logo um requisito básico de sistema de tempo real é
oferecer este tipo de suporte. Thread é um segmento de código cuja criação é
bastante rápida, e sua execução possui atributo temporal próprio, sendo associada ao
instante máximo desejado para a conclusão, conhecido como deadline (NEVES,
2013).
Um processo pode ser composto por vários programas, dados de entrada,
dados de saída e um estado de execução. Cada processo tem um espaço de
endereçamento e uma única thread (fluxo) de controle. Contudo, frequentemente há
situações em que é desejável ter múltiplas threads de controle no mesmo espaço de
endereçamento executando quase em paralelo, como se fossem dois processos
separados, este conceito, é chamado de multithread (NEVES, 2013).
Durante a execução de sistema de tempo real a criticidade é uma característica
que deve ser levada em conta, pois define a precisão da realização da tarefa ao longo
do tempo estabelecido. A criticidade possui duas categorias: hard e soft real time.
Em projetos hard real time é necessário garantir requisitos temporais no projeto.
As tarefas devem ser executadas em um tempo específico, com consequências
graves se qualquer tarefa falhar. A maior preocupação durante a programação dos
dispositivos é relativa à presença de sistemas redundantes que impeçam ou alertem
imediatamente caso algum processo falhe ou não seja executado dentro do tempo
predeterminado (NEVES, 2013).
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Em projetos soft real time as tarefas podem ser executadas em um intervalo de
tempo específico, sem consequências graves se este limite de tempo não for
cumprido. A maior preocupação durante a programação dos dispositivos é relativa à
repetição de procedimentos que podem ter seu prazo estourado e sobre as
mensagens de alerta ao usuário (NEVES, 2013).

2.2.1 Free Real Time Operation System (FreeRTOS)
O FreeRTOS é um sistema operacional que funciona em tempo real e é
amplamente usado em aplicações industriais e comerciais, bem como em várias
pesquisas e projetos. Uma grande comunidade usa muito esse sistema operacional
em diversos microcontroladores. A arquitetura do FreeRTOS é bastante simples, todo
o sistema operacional é escrito na linguagem de programação C e emprega um
modelo de programação multithread, sendo que cada tarefa é instanciada
estaticamente com sua própria pilha (RODRIGUES, 2017).
O sistema operacional não fornece nativamente uma estrutura para uso de
rede, no entanto, componentes adicionais podem ser usados como um complemento
para esta tarefa (ASADOLLAH et al., 2018).
O FreeRTOS está disponível para 35 diferentes arquiteturas de hardware cujo
MCU varia de 8 a 32 bits, visando principalmente pequenos sistemas embarcados. O
trabalho de Borges (2011) compara a utilização do FreeRTOS com outros sistemas
operacionais em projetos embarcados como é demonstrado na Figura 2.
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Figura 2 - Sistemas operacionais mais usados em projetos embarcados

Fonte: Borges (2011)

Como pode ser visto na Figura 2, o FreeRTOS só perde para o Linux em
percentual de citações levantadas no trabalho de Borges (2011).

2.2.1.1 Tarefas no FreeRTOS

Cada tarefa do sistema operacional pode estar em apenas dois estados:
executando e não executando.
O estado não executando pode assumir três sub-estados:
•

Bloqueada: a tarefa pode ser bloqueada por dois tipos diferentes de eventos.
O primeiro por evento temporal; e o segundo por sincronização de eventos,
quando o evento tem origem em uma outra tarefa ou interrupção;

•

Suspensa: tarefas no estado suspenso não estão disponíveis para o
escalonador porque estão no aguardo de um retorno de uma função ou
sofreram uma interrupção; e

•

Pronta: uma tarefa está pronta para ser executada quando não está nem
bloqueada, suspensa ou em execução. A tarefa pode estar pronta após o
timeout de um delay acabar, por exemplo. Entretanto, ela não estará em
execução e sim esperando que o escalonador a escolha. Este tempo para a
tarefa ser escolhida e executada pode variar principalmente pela sua
prioridade.
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2.2.1.2 Escalonamento de tarefas no FreeRTOS

O escalonador escolhe qual tarefa no estado “Pronto” vai ser executada. A
escolha é baseada apenas na prioridade das tarefas. A prioridade é atribuída quando
a tarefa é criada e seu valor é trocado apenas explicitamente pelo programador, já
que o sistema de tempo real não possui gerenciamento automático de prioridades.
Quanto menor o valor, menor a prioridade. A prioridade mais baixa tem valor 0 e é
reservada para inatividade (GUERRA, 2017).
Para tarefas de mesmas prioridades, o escalonador distribui igualmente o
processador. Quando duas tarefas estão no estado "Pronto" com prioridades iguais,
a cada quantum (tempo) o escalonador escolhe uma tarefa diferente para ser
executada (GUERRA, 2017).

2.3 Redes de Sensores Sem Fio (RSSF)

Uma RSSF consiste em um grande número de sensores implantados em uma
área específica, com objetivo de registrar as condições físicas do ambiente e também
de organizar os dados coletados de um local central e transmitir a informação para
pontos centrais, chamados de Base Station (BS), que funcionam coletivamente,
capazes de formar clusters (FERREIRA, 2019).
A flexibilidade de instalação e configuração dessas redes fazem com que sua
utilização apresente resultados bastante significativos quando comparados com
outras tecnologias de comunicação. Essas características permitem que as RSSF
possam ser utilizadas em diversas aplicações (robótica, agricultura, indústria,
medicina) (FERREIRA, 2019).

2.3.1 Modelo de Propagação Espaço Livre
Estando duas antenas imersas no espaço livre ou em um meio em linha de
visada sem quaisquer obstáculos para as ondas transmitidas, o conhecido modelo de
propagação de Friis é utilizado para prever a potência média do sinal recebido por
uma das antenas (FREITAS, 2016).
Embora este cenário de comunicação não seja realista para a maioria dos
sistemas de comunicação, sem o meio urbano é possível utilizar o modelo de espaço
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livre para prever a intensidade com a qual um sinal chegará a seu receptor (SILVA,
2014).
A potência média recebida por uma antena no espaço livre pode ser obtida por
uma das representações do modelo de propagação de Friis, como demonstrado na
Equação (1) (FREITAS, 2016):

𝑃𝑟 (𝑑) =

𝑃𝑡 𝐺𝑡 𝐺𝑟 𝜆2

(1)

(4𝜋)2 𝑑2

Sendo:
•

Pt a potência fornecida aos terminais da antena transmissora;

•

Pr a potência disponível nos terminais de saída da antena receptora;

•

Gt o ganho da antena transmissora;

•

Gr o ganho da antena receptora;

•

λ é o comprimento de onda do sinal transmitido; e

•

d é a distância de separação entre as antenas.

2.3.2 Received Signal Strength Indication (RSSI)
O RSSI é um indicador de intensidade de sinal de rádio. Através deste indicador
é possível estabelecer, em dBm, uma medida de intensidade do sinal recebido por um
determinado receptor. Esta medida de energia é bastante difundida por sua
simplicidade de medição e por não necessitar de hardware adicional para a medida
da intensidade do sinal (SILVA, 2014).
A atenuação da intensidade de sinal é inversamente proporcional à distância
em ambientes externos. Em contraste, é mais complexa em ambientes internos,
devido à existência de obstáculos, como móveis, janelas e portas, equipamentos que
podem causar a propagação multipercussão. O RSSI pode ser projetado usando um
algoritmo de modelo de propagação, geralmente, quanto maior o valor da RSSI mais
perto está o ponto de acesso (MUROFUSHI, 2016).
Com a Equação (2), é possível obter o valor de RSSI em dBm para uma
determinada transmissão (SILVA, 2014).
𝑑

𝑅𝑆𝑆𝐼 = 𝑃0 + 10𝑛 log (𝑑 ) + 𝑋
0

Sendo:

(2)
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•

RSSI é a potência recebida do sinal de rádio (em dBm);

•

𝑃0 é a potência recebida na medida de referência do modelo (em dBm);

•

10𝑛 é o resultado do cálculo do path loss da variável aleatória da influência
do ambiente no sinal, visto que a influência do ambiente no sinal é uma
variável cujo cálculo é influenciado por muitas outras variáveis, tornando
seu cálculo, muitas vezes, impreciso e complexo;

•

d é a distância que o sinal percorreu (em cm);

•

d0 é a distância de referência do modelo;

•

X é a variável que representa a influência do ambiente no sinal.

2.4 Internet das Coisas

A Internet das Coisas é um termo usado para denominar uma rede composta
por um conjunto de sensores de medição interligados por meio de uma rede sem fio
e usando uma conexão com a Internet, com o objetivo de proporcionar o
monitoramento e o controle de um determinado ambiente (MIORANDI et al., 2012).
Tem como princípio básico a conectividade, contudo não se refere somente à
interconexão entre objetos do mundo real, mas à contextualização de informações
referentes às coisas do mundo real. Os objetos, ao estabelecerem comunicação com
outros dispositivos, manifestam o conceito de estarem em rede.
A aplicação do termo Coisas, inclui objetos de tipos diferentes do mundo real
que existem em grandes quantidades e que possuem uma identificação única na
Internet (GREENGARD, 2015). É um novo nível ao qual se pretende levar a
tecnologia, torná-la inteligente o suficiente para que ela possa se adaptar e interagir
com o ambiente com a ajuda de sensores, para que ao final possa-se ter uma
tecnologia mais eficiente (FACHINI et al., 2017).
Na IoT, eventualmente, a unidade básica de hardware apresenta ao menos
uma das seguintes características:
1. Processamento/memória:

composta

de

uma

memória

interna

para

armazenamento de dados, um microcontrolador e um conversor analógicodigital para receber sinais dos sensores. As CPUs utilizadas nesses
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dispositivos são, em geral, as mesmas utilizadas em sistemas embarcados e
comumente não apresentam alto poder computacional (SANTOS et al., 2016).
2. Unidade de comunicação: consiste em pelo menos um canal de comunicação
com ou sem fio, sendo mais comum o meio sem fio. A maioria das plataformas
usam rádio de baixo custo e baixa potência. Como consequência, a
comunicação é de curto alcance e apresentam perdas frequentes (SANTOS et
al., 2016).
3. Fonte de energia: responsável por fornecer energia elétrica aos componentes
do dispositivo. Normalmente, a fonte de energia consiste de uma bateria e um
conversor AC/DC e tem a função de alimentar os componentes de todo sistema
(SANTOS et al., 2016).
4. Sensores: realizam o monitoramento do ambiente no qual o objeto se encontra.
Os sensores capturam valores de grandezas físicas como temperatura,
umidade, pressão e presença. Atualmente, existem centenas de sensores
diferentes que são capazes de capturar essas grandezas (SANTOS, et al.,
2016).
A Internet das Coisas tem como princípio básico a conectividade, e para
alcançá-la é importante destacar a tecnologia que se dá à transmissão.
Uma das tecnologias de transmissão mais usada é o padrão IEEE 802.11,
conhecida como wi-fi, cujo objetivo é ter um conjunto de padrões de transmissão e
codificação, é largamente utilizado em residências e comércios, principalmente em
vista da grande capacidade de taxa de dados (MACHADO JUNIOR, 2018).
Uma outra tecnologia de transmissão é o Bluetooth, bastante comum para
interligação de curto alcance, é uma das principais tecnologias de rede sem fio para
Personal Area Networks (PAN) utilizada em smartphones, headsets, PCs e outros
dispositivos (MACHADO JUNIOR, 2018).
Outro protocolo de comunicação para redes Wireless Local Area Network
(WLAN), usado especificamente nos experimentos dessa dissertação, é o ESP-NOW.
Trata-se de um protocolo para rede sem fio que trabalha na faixa 2,4 GHz de baixa
potência, geralmente implantada em mouses sem fio.

2.5 Protocolo LEACH
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O protocolo LEACH foi desenvolvido para redes de sensores e emprega um
estágio de agrupamento antes da transmissão de dados. Um sensor se torna um
Cluster Head (CH) e transmitirá dados de qualquer sensor pertencente ao cluster para
a estação base (SOUZA, 2017).
Isso difere do método padrão em que cada sensor transmite para a estação
base, que é sempre mais longe que o CH e, portanto, requer mais poder de
transmissão. Esse mecanismo ajuda a maximizar a vida útil do sistema, minimizando
a energia usada para transmitir dados para a estação base. Além disso, a abordagem
baseada em clusters, com períodos aleatórios, distribui a carga de trabalho para todos
os nós (SOUZA, 2017). Na Figura 3 é possível verificar as etapas para formação de
uma topologia de rede.

Figura 3 - Linha de tempo de operação LEACH

Fonte: Lima (2015)

Como visto na Figura 3, o LEACH utiliza o conceito de rounds. Um round pode
ser definido como um período de tempo em que a rede permanece com uma
determinada topologia. No início de cada round, é formada uma nova topologia com
novos CHs. Um round é composto por duas fases distintas: a fase de setup, seguida
pela fase de transmissão conhecida como steady-state e cada round tem uma duração
fixa de tempo (FERREIRA, 2019).
A primeira fase o setup é responsável pela eleição dos CHs e formação dos
clusters. Para realizar a eleição cada nó sensor escolhe um número aleatório entre 0
e 1. Quando o número do valor gerado de um nó é menor que o valor limiar, então
esse nó se torna um CH.
Esse processo é pertinente para evitar CHs fixos, o que aceleraria o consumo
de energia. Abaixo, tem-se a equação da probabilidade para um nó se tornar CH. Um
nó sensor torna-se líder se o número escolhido é menor do que a seguinte relação
(FERREIRA, 2019):
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𝑃

𝑇(𝑛) = {1−𝑃[𝑟𝑚𝑜𝑑(1/𝑃)]}

Se𝑛 ∈ 𝐺

(3)

A Fórmula 3 mostra a probabilidade para eleição de um CH, sendo:
•

P é a porcentagem de nós sensores que podem ser líderes;

•

r é o número atual de rounds; e

•

G é o conjunto de nós sensores que ainda não foram selecionados para
líder nas últimas 1/p round.

Após um nó sensor ter sido selecionado como líder, mensagens de anúncio
são enviadas em broadcast na rede (FERREIRA, 2019). Os dispositivos que não se
tornaram líderes decidem em qual grupo se juntarão, baseados na força do sinal das
mensagens de anúncio.
A fase de transmissão é quando a rede realmente é executada, os sensores
realizam o monitoramento, coletam os dados e os repassam para o CH, que por fim,
envia-os para a BS, cujo objetivo é estar ligada com a rede externa como, por
exemplo, a Internet (FERREIRA, 2019).
A função de CH é muito mais custosa do que a função de um sensor comum,
já que além de realizar o monitoramento é também responsável por executar
algoritmos de processamento de dados simples, além de servir como intermediário
entre todos os sensores do cluster e a BS (FERREIRA, 2019).
Os CHs agregam e fundem a informação que é coletada pelos nós sensores.
Isso auxilia a limitar a alta taxa de tráfego gerada dentro da rede. Desta forma, podese desenvolver uma rede com grande escalabilidade e eficientemente energética, se
comparada a redes de topologia plana (FERREIRA, 2019).
Assim, a energia dos sensores que são eleitos CH tende a se esgotar muito
mais rapidamente, o que põe em risco a funcionalidade da rede, pois se o líder fica
sem energia, todo o cluster perde a capacidade de comunicação com a BS. A Figura
4 mostra a formação da topologia com uso do protocolo LEACH.
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Figura 4 - Arquitetura genérica do LEACH

Fonte: Baseada em Kumar et al. (2016)

Como visto na Figura 4, ao final o protocolo LEACH forma uma topologia de
rede de sensores sem fio que suporta centenas ou milhares de sensores densamente
distribuídos e capazes de processar e coletar informações do ambiente onde se
encontram (SANTOS, 2013).

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Nessa seção é realizada a análise de alguns trabalhos que abordam assuntos
relacionados à implementação do LEACH em hardware, modelo de desenvolvimento,
técnicas de baixo consumo e técnicas de localização em RSSI.

3.1 Avaliação de desempenho do nó de distribuição no caso de implementação do
LEACH na rede de sensores sem fio (Trabalho 1)

No trabalho de Prakoso et al. (2018), é desenvolvida uma implementação em
hardware para o protocolo de roteamento LEACH. Durante o desenvolvimento são
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adaptadas técnicas de localização baseadas no uso do GPS. Além das medições de
energia, para efetuar as comunicações de rádio é usada a tecnologia Zigbee.
Neste trabalho, o algoritmo LEACH é implementado com boas taxas de
transferência de informação (acima de 1.052 Kbps), rodadas de eleição para CH e
economia de energia (6,5% da energia de uma bateria de lítio de 200 mAH). As
informações da localização e do consumo de energia são enviadas para a BS que,
por sua vez, são enviadas para um servidor web que contém um banco de dados
MySQL, no qual são registradas as informações recebidas. O uso do banco de dados
é vantajoso, pois permite um grande armazenamento de informações. Neste estudo
o modo de armazenamento das informações é realizado com o uso da memória
interna dos dispositivos usados no experimento, a qual contêm um bom espaço para
armazenamento interno detalhes podem ser vistos nos seções 4 e 5.
Porém, essa economia de energia pode ser melhorada com o uso de técnicas
de localização baseadas em RSSI, que identificam a intensidade de sinal de rede sem
fio ao redor do nó e, apesar de serem menos precisas, costumam ser mais
econômicas que as baseadas em GPS. Ademais, a duração do tempo deste
experimento é de 1 hora.

3.2 Projeto e implementação de um nó em uma rede de sensor sem fio baseado em
Arduino (Trabalho 2)

No trabalho de Wang (2017), é proposto o design e a implementação de uma
RSSF usando Zigbee e Arduino. Um framework que propõe o desenvolvimento de
uma RSSF em quatro módulos:
•

Energy supply: é responsável pela distribuição de energia para o sistema;

•

Wireless communication: comporta o protocolo Zigbee para a comunicação
sem fio;

•

Sensor: é o responsável pelos sensores; e

•

Processor: é responsável pelo processamento do sistema.

A proposta do autor é colocar circuitos de monitoramento para coletar
informações de consumo e tomar decisões para todo sistema. Com o monitoramento
é possível desligar momentaneamente o módulo para economizar energia quando
este não estiver ativo.
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Técnicas de circuito de chaveamento de módulo e monitoramento de consumo
são ideias válidas que podem ajudar a economizar energia. Porém, o design proposto
no artigo não é implementado fisicamente, algo que seria importante para validar a
eficácia da proposta.

3.3 Projeto e implementação de uma RSSF restrita para agricultura de permacultura
no Egito (Trabalho 3)

No trabalho de Ismail e Seddik (2014), a proposta dos autores é implementar o
protocolo de roteamento LEACH fisicamente para ajudar na indústria da agricultura,
por meio da tecnologia de rádio nRF24L01+ e utilização do MCU ATMega 328. Os
autores não utilizaram simuladores, toda a execução do experimento se dá por
testbed.
O objetivo do trabalho é realizar testes de comunicação implementando o
LEACH em vários clusters. O resultado mostra que a comunicação entre sete clusters
aumenta as chances de falhas no envio de pacotes e produz um aumento no consumo
de energia.
A conclusão é que a implementação física do LEACH requer adaptações para
o funcionamento com diferentes componentes de comunicação. Além disso, a
topologia de rede influencia na comunicação, tanto que para implementações físicas,
os autores recomendam que as topologias menores para a BS. Contudo, no testbed
os autores não levam em conta atributos como distância e consumo de energia que
podem influenciar diretamente o experimento.

3.4

Implementação e análise do protocolo LEACH na plataforma TinyOS (Trabalho 4)

Um dos primeiros trabalhos a implementar o LEACH em um sistema
operacional embarcado consta no artigo desenvolvido pelos autores Hou, Tang e Noel
(2013). O objetivo é comparar implementações usando o simulador NS2 com
protocolos operando a partir de um sistema operacional embarcado emulado. O
hardware escolhido no estudo é a placa Crossbow MICA2, que é compatível com o
TinyOS.
Na primeira parte do trabalho são extraídos os parâmetros da placa MICA2,
como consumo de energia de transmissão e recepção de rádio, para o
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desenvolvimento de um modelo para simulação com o NS2. Tanto na simulação
quanto na emulação do TinyOS, todas as posições dos nós da rede já são
predeterminados. Na segunda parte do trabalho os parâmetros colhidos são emulados
no TinyOS (TOSSIM).
Os resultados dos experimentos da implementação do LEACH são próximos
dos resultados da simulação NS2 LEACH. Uma contribuição do trabalho é comprovar
a viabilidade da implementação de hardware do Protocolo LEACH usando um sistema
operacional embarcado.
O trabalho tem contribuições importantes, porém, o uso da implementação
física se faz necessária, tendo em vista que a aplicação prática pode trazer resultados
distintos de consumo de energia e de localização, já que esses valores são gerados
automaticamente na emulação.

3.5 Implementação em hardware de rede de sensores sem fio usando o protocolo
Arduino e Zigbee (Trabalho 5)

O trabalho de Mahmood e Mosleh (2016) compara algumas tecnologias de
rádio (WI-FI, Bluetooth e Zigbee). Apesar de o Zigbee apresentar baixo custo e pouco
consumo, a largura de banda dele é baixa quando comparada com os concorrentes.
A escolha do hardware para o funcionamento do Zigbee é o Xbee que é de
fácil implementação com o Arduino. O protocolo de comunicação é de uso proprietário
da mesma tecnologia de rádio.
Os autores conseguem implementar com sucesso quatro nós de rede de
sensores que se comunicam com um hardware ligado diretamente na entrada serial
de um computador para coletar as amostras enviadas pelos sensores. Porém, faz falta
no trabalho uma implementação de um sistema de tempo real, onde técnicas de baixo
consumo podem não garantir sua eficácia.

3.6 Usando técnicas de baixa potência em rede ZigBee e com protocolo LEACH
modificado (Trabalho 6)

O trabalho de Essa et al. (2017) propõe a investigação de técnicas usadas
durante as comunicações de RSFF para Zigbee. O LEACH é implementado e
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simulado para Zigbee. Uma das técnicas apresentadas é a de monitoramento de
análise de consumo de energia.
Um dos principais problemas apresentados é a relação não-linear complexa
que existe entre tensão e capacidade de uma bateria. Para evitar essa complexidade
e não usar um circuito adicional, os autores apresentam três níveis de medição de
potência para cada nó da rede: (1) alto; (2) médio; e (3) baixo. Porém, essa medida é
obtida graças a uma funcionalidade do Zigbee, que analisa os pacotes enviados pela
antena, para saber valor de energia consumido. Apesar de ser uma técnica de
consumo válida, acaba não sendo completa, uma vez que não é apenas a antena que
consome energia e sim todo o circuito para o funcionamento do Zigbee.

3.7 Estimativa da medição de distância usando o NodeMCU ESP8266 com base na
técnica RSSI (Trabalho 7)

O trabalho de Barai, Biswas e Sal (2017) estima distâncias com o uso da
técnica de localização baseada em RSSI. No trabalho, os autores utilizam a placa
NodeMCU ESP8266, versão anterior à placa usada nos experimentos desta
dissertação.
Na primeira parte do experimento é realizada uma coleta de 300 amostras do
RSSI com distâncias diferentes. Logo em seguida são calculados o desvio padrão e
a média do RSSI para cada distância. Com a coleta de dados, são usadas três
técnicas de estimativa de distância: (1) equação de transmissão de Friis; (2)
intensidade estimada do sinal; e (3) método ajuste de curvas. Por fim, todos os
métodos são comparados com as distâncias reais. A conclusão do trabalho mostra
que o método de ajuste de curvas possui uma taxa de erro menor em relação às outras
técnicas de estimativa.
Esse trabalho demostra que o RSSI pode ser utilizado como técnica de
localização. Porém, com exceção da equação de Friis, usada nessa dissertação, as
outras técnicas demandam muitas amostras para estimação da localização, fato que
pode prejudicar o consumo de energia.

3.8 Estimativa de consumo de energia por microcontrolador com base em análise de
software para sistemas embarcados (Trabalho 8)
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O trabalho de Ruberg, Lass, Ellervee (2015) investiga uma nova técnica para
estimar o consumo do MCU. O método baseia-se na medição de energia por cada
instrução C executada de um programa de benchmark, que usa o resultado para
estimar a energia total consumida pelo programa. A motivação para a pesquisa é o
fato de haver grande quantidade de trabalhos que tem como base a medição de
energia por instrução em linguagens de programação de baixo nível como Assembly,
ao invés da linguagem C.
A conclusão do trabalho demonstra que a diferença entre o consumo real e o
estimado é cerca de 6%. A ideia de poder estimar o consumo da MCU com base em
instruções é muito relevante, pois não é necessária a presença de um circuito
adicional. Porém, para se obter o resultado são necessárias muitas amostras para
execução do programa, além de um preparo de ferramentas para a medição do
consumo de energia.

3.9 Identificação da posição do nó com eficiência energética por meio da matriz de
payoff e da análise de variabilidade (Trabalho 9)

O trabalho de Silva et al. (2016) apresenta os resultados experimentais de uma
Mobile Ad-Hoc Networks (MANET) simulada com o protocolo AODV. O objetivo é
desenvolver um método para identificar posições de nós falsos considerando
aspectos como segurança, métodos de previsão, variabilidade, consumo de energia
de nós e a simulação de posições de nós falsos.
Para avaliar todas essas configurações, uma Matriz de Recompensas (GTPM)
foi desenvolvida para transferir a análise do campo técnico para o campo da
estratégia. Por meio do desenvolvimento do modelo GTPM é possível a análise
estratégica de diferentes parâmetros de forma conjunta: tamanho dos pacotes
beacon, quantidade de passos à frente nas previsões, velocidade dos nós, intervalo
entre os pacotes beacon, dois estimadores de variabilidade e consumo de energia.
Também possibilita a análise de dois métodos de previsão diferentes. Os
experimentos mostram a capacidade dos métodos em identificar os nós com
comportamento inadequado que contêm posições falsas.
Essa análise exploratória confirma que o aumento da variabilidade é negativo,
o que é influenciado pelas estimativas de passos à frente nas previsões, velocidade
dos nós e intervalo entre pacotes-beacon. A análise também mostra que uma pequena
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variabilidade de 1% pode ser detectada, dependendo das configurações escolhidas,
mesmo em baixas velocidades. Porém, com o modelo GTPM pode-se equilibrar a
variabilidade e o consumo de energia, reduzindo seus custos e possibilitando sua
utilização de forma complementar com outras técnicas.
Este trabalho apresenta movimentação dos nós com diversas variações de
ambientes, foi conferida a posição com pacotes beacons e analisado o gasto de
energia, contudo não foi realizada uma simulação. Porém, o estudo presente fará uma
prova física para comprovar os resultados das simulações a serem realizadas.

3.10 Comparação dos trabalhos

A Tabela 1 a seguir mostra os trabalhos relacionados com a pesquisa desta
dissertação e seus principais características.
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Sim
-

Silva et al. (2016)

-

-

Hou, Tang e Noel (2013)

Trabalho do autor
Fonte: Elaborado pelo autor

Físico

-

-

8

9

Mobilidade

-

Mahmood e Mosleh (2016)
Essa et al. (2017)
Barai, Biswas e Sal (2017)
Ruberg, Lass e Ellervee (2015)

Físico
Simulação
e
Emulação
Simulação
-

7

Barreira

Wang (2017)
Ismail e Seddik (2014)

6

Distância

Sim

Atributos
5

Tecnologia de
comunicação

-

4

Técnicas de localização

Prakoso et al. (2018)

Trabalhos

3

Sistema operacional
embarcado

Uso de conexões
externas em RSSF

2

Implementação do
LEACH

1

Técnicas de medição de
consumo

Tabela 1- Comparativo entre trabalhos

-

GPS

Zigbee

Sim

-

-

-

-

Zigbee
nRF24L01

-

-

-

TinyOS

-

Crossbow MICA2

Sim

-

-

Simulador
NS2

-

RSSI
-

Zigbee
Zigbee
Wi-Fi
-

Sim
Sim
-

-

-

RSSI

Wi-Fi

Sim

-

Simulador
NS2

Sensor de
corrente

Free

Sim

Sim

Sensor de
corrente
Transmissão
de pacote

RTOS

Wi-Fi, Bluetooth e
RSSI

ESP-NOW

Física
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Observação: O símbolo “ - “ representado na Tabela 1 demonstra o que não contém no
trabalho citado.

•

Implementação do LEACH (1) – O primeiro atributo diz respeito aos trabalhos
que realizam a implementação do LEACH, tanto de forma simulada como de
forma física:
o Discussão (1) – Assim como a proposta dessa dissertação, apenas
Prakoso et al. (2018) realizam a implementação física do LEACH. Os
outros trabalhos realizam simulações e emulação. Em ambientes físicos
alguns processos de comunicação podem sofrer interferências, difíceis
de serem previstas em ambientes simulados;

•

Uso de conexões externas em RSSF (2) – Esse atributo denota se há tráfego
de dados que é direcionado à BS para ter uma comunicação externa com outra
rede:
o Discussão (2) – Alguns trabalhos utilizam a BS para enviar dados para
uma rede externa podendo assim armazenar em maior quantidade e,
posteriormente, coletar e analisar os dados armazenados. O trabalho de
Prakoso et al. (2018) demostra o uso de uma BS conectada com um
banco de dados externo para o armazenamento de localização e de
sensores de corrente. Outro trabalho que utiliza esse atributo é o
trabalho de Mahmood e Mosleh (2016), que usa a BS para salvar dados
de sensores que são coletados com os nós. Nessa dissertação a BS é
utilizada apenas para iniciar o processo do protocolo LEACH;

•

Técnicas de medição de consumo (3) – Indica se o trabalho propôs medir o
consumo de energia para a realização dos experimentos:
o Discussão (3) – Muitos trabalhos sugerem realizar a medição de
consumo de energia através de pacotes que são transmitidos. Esse
método é muito utilizado em simulações. Porém, a simplicidade de
estimar o consumo com apenas o uso da antena não é tão eficaz, porque
o circuito da placa física é composto por outros componentes como, por
exemplo, o MCU que é executado a todo momento, consumindo energia.
O trabalho Ruberg, Lass, Ellervee (2015) demonstra a complexidade
que se tem em estimar o consumo do MCU, o uso de circuitos adicionais
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para realizar o monitoramento de consumo de energia, como de
sensores de corrente, acaba se fazendo necessário;
•

Sistema operacional embarcado (4) - Mostra se no desenvolvimento da
implementação do LEACH é implantado um sistema operacional embarcado.
Esse atributo é aplicado tanto em implementações simuladas como em físicas:
o Discussão (4) – Assim como a proposta dessa dissertação, apenas o
trabalho de Hou, Tang e Noel (2013) utiliza um sistema operacional
embarcado, porém, de uma forma emulada. O uso de um sistema
operacional para gerenciar as tarefas é raro entre os trabalhos que
utilizam RSSF. O principal motivo é o hardware ser muito limitado,
fazendo que seu uso seja custoso com processamento. Porém, a
complexidade das topologias de rede e a alta demanda de tráfego de
dados podem exigir o seu uso, deixando as tarefas organizadas e
evitando o consumo de energia desnecessário;

•

Técnicas de localização (5) – É muito importante se o trabalho é
implementado utilizando técnicas de localização, pois faz parte do processo do
LEACH a procura por nós vizinhos:
o Discussão (5) – Muitos autores que realizam a implementação do
LEACH escolhem simulação ou emulação, nesses casos, as posições
dos nós das redes já são predeterminados, como o trabalho de Hou,
Tang e Noel (2013) que utiliza posições de nós já predeterminadas para
utilizar na ferramenta de simulação NS-2. Porém, apenas Prakoso et al.
(2018) realizam o uso do GPS, que apesar de ser uma forma mais exata
de localização acaba consumindo muita energia. O uso de RSSI, que é
explorado no trabalho de Barai, Biswas e Sal (2017) e também é
proposto nessa dissertação, é uma alternativa menos exata comparada
ao GPS, que por possuir um circuito adicional consome mais energia;

•

Tecnologia de comunicação (6) – Descreve a tecnologia de comunicação
utilizada nos trabalhos:
o Discussão (6) – Muitos trabalhos utilizam diferentes tecnologias para o
experimento de formação da RSSF, como no trabalho de Mosleh (2016),
por exemplo, no qual o autor explora diferentes tecnologias de rádio para
montar uma RSSF. A principal é o Zigbee pela simplicidade de
implementação e pelo baixo consumo de energia. O autor destaca como
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é útil entender a tecnologia de comunicação, necessária para
implementar uma RSSF. Esta dissertação faz uso de três tecnologias
diferentes (WiFi, Bluetooth e ESP-NOW), explorando melhor o contexto
da formação da RSSF;
•

Distância (7) – Mostra como o distanciamento entre os nós da RSSF interfere
no resultado de consumo de energia:
o Discussão (7) – Ao implementar uma RSSF é importante destacar que
o uso de técnicas de localização é custoso para o consumo de bateria.
O trabalho de Barai, Biswas e Sal (2017) explora o uso de RSSI para
técnica de localização, com base em 17 distâncias diferentes. É
explorada a potência utilizada de cada distância e conclui-se que o
aumento do sinal aumenta proporcionalmente o consumo. Já o trabalho
de Mahmood e Mosleh (2016) explora como o posicionamento da BS é
importante dentro de uma RSSF, a falha de envio do pacote de dados
requer um novo envio, aumentando o consumo de energia. É de notar
que a distância é um elemento que interfere no consumo de energia;

•

Barreira (8) – Descreve como uso de barreiras pode interferir na comunicação
de um RSSF:
o Discussão (8) – A propagação de ondas de rádio depende de variáveis
externas. A perda de comunicação durante o envio de pacotes de dados
é muito fácil de acontecer. Como consequência pode haver um aumento
no consumo de energia, uma vez que o pacote é reenviado. O uso de
alguns materiais pode dificultar a propagação de sinais de rádio. Assim,
utilizar barreiras no experimento é uma forma de estudar a interferência
causada no RSSI durante a comunicação e indicar de forma quantitativa
qual é o aumento de consumo resultante;

•

Mobilidade (9) – Descreve o comportamento do uso de nós móveis dentro de
uma RSSF:
o Discussão (9) – O trabalho de Mahmood e Mosleh (2016) mostra um
aglomerado de nós próximos estáticos. Essa proximidade causa
interferência de sinais. O trabalho de Silva et al. (2016) realiza
simulações de movimentação dos nós com diversas velocidades,
analisa o consumo de energia e confirma que a mobilidade influência no
consumo. Porém, o experimento é simulado e pode haver eventuais
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discrepâncias entre valores simulados e valores físicos, utilizados nesta
dissertação. Além disso, o trabalho faz uso de apenas Wi-Fi, enquanto
esta dissertação utiliza mais duas formas de comunicação (Bluetooth e
ESP-NOW).

3.11 Síntese dos trabalhos relacionados

Essa seção apresenta os principais trabalhos relacionados no contexto dessa
dissertação, mostrando a importância científica do assunto e realizando comparações
que evidenciam as contribuições propostas.
Além das medições do consumo de energia e da distância entre os nós, pode
ser destacado o uso de atributos como: mobilidade, barreiras e implementação física
do LEACH com uso de três tecnologias de comunicação.

44

4. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA DO PROTOCOLO LEACH
Esta seção apresenta os estágios para desenvolver a implementação física do
protocolo LEACH, usando diferentes tecnologias de transmissão e cenários, assim
como um experimento adicional de simulação. Ao fim, são realizadas comparações
do consumo de energias em cada cenário. A Figura 5 demonstra os estágios
propostos.
Figura 5 – Fluxograma proposto para o protocolo LEACH

Fonte: Elaborado pelo autor

4.1 Critério de escolha dos recursos

No estágio 1 são escolhidos alguns critérios para a utilização dos recursos para
realização dos experimentos que são:
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•

Hardware: o dispositivo escolhido é a placa ESP-32 com dois núcleos de
processamento, que permitem o armazenamento e processamento mais
efetivos. Além disso, essa placa permite o uso de três tecnologias de
comunicação sem fio embarcadas (Espressif. ESP32 Datasheet, 2020);

•

Quantidade de nós: Com base no experimento de Mahmood e Mosleh (2016)
que utiliza quatro nós, nessa dissertação são selecionados cinco nós (estágio
6) e dois nós (estágio 7), além de um notebook funcionando como BS;

•

Sistema operacional embarcado: o sistema é o FreeRTOS, de código aberto
e recomendado pelo próprio fabricante;

•

Tecnologias de comunicação: São escolhidas três tecnologias: (1) WI-FI por
ser uma tecnologia muito utilizada por diversos dispositivos e permitir a
formação de Wireless Local Area Network (WLAN); (2) Bluetooth por ser uma
Wireless Personal Area Network (WPAN) muito utilizada; e (3) ESP-NOW por
ser uma WPAN proprietária de pouco alcance e de baixo consumo similar ao
Bluetooth;

•

Quantidade de rodadas: Essa dissertação tem como base o experimento de
Prakoso et al. (2018) que usa rounds (troca de CH) de duração de 1 minuto.
Nessa dissertação são gerados 60 rounds de 1 minuto cada, no estágio 6. A
exceção é o estágio 7 que realiza um esquema com rounds mais longos de 60
minutos, totalizando 6 horas de experimento;

•

Topologias: Por usar o protocolo LEACH para os experimentos, por padrão a
topologia para RSSF é hierárquica baseada em cluster;

•

Ambiente físico 1: trata-se do ambiente criado para a coleta de dados que
avalia a distância entre os nós, o uso de barreiras e a mobilidade;

•

Ambiente físico 2: trata-se do ambiente criado especificamente para a
comparação com o ambiente simulado. Apenas a distância entre os nós é
avaliada nesse ambiente.

•

Simulador: O simulador usado para o cenário adicional é o Matlab. A
simulação segue os padrões usados no ambiente físico 2 e utiliza as três
tecnologias de comunicação (Wi-Fi, Bluetooth e ESP-NOW).
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4.2 Configuração dos dispositivos

No estágio 2 são implementados os circuitos necessários na placa e também o
sistema operacional de tempo real FreeRTOS que gerencia as etapas do protocolo
LEACH.

4.3 Validações auxiliares

O estágio 3 compreende três fases de validações para o funcionamento
completo do ambiente físico: (1) regulador de tensão; (2) sensor de corrente; e (3)
localização com uso do RSSI.

4.3.1 Regulador de tensão

O estágio 3.1 ajuda a validar a entrada de tensão do dispositivo utilizado como
nó da RSSF, com isso o regulador de tensão consegue ter a saída reduzida com o
valor exato para o funcionamento da placa. Caso não tenha a validação do
componente, uma entrada com tensão superior à tensão de funcionamento do
dispositivo pode causar sua inoperância.

4.3.2 Sensor de corrente

No estágio 3.2 o sensor de corrente ajuda a monitorar o consumo de cada etapa
do processo do protocolo e assim ter uma análise profunda do seu consumo de
energia. A validação do funcionamento do componente é importante antes da
realização dos experimentos, para verificar os registros dos dados que são
armazenados na memória interna da placa.

4.3.3 Localização com o RSSI

O estágio 3.3 ajuda a comprovar o uso do RSSI como elemento de localização
de um nó próximo com o uso da equação de Friis (vide Seção 2). Com ela é possível
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ter uma estimativa da intensidade do sinal e consequentemente da distância do nó.
Mais detalhes sobre as validações auxiliares são discutidos no Apêndice B.
4.4 Implementação do LEACH nos dispositivos

O estágio 4 representa a implementação do algoritmo do LEACH. Nessa
dissertação a BS não recebe tráfego de rede, pois não é usada para conexões
externas, apenas para a inicialização do protocolo. A implementação do protocolo
acontece nos demais nós com o uso do FreeRTOS.

4.5 Tecnologias de transmissão

No estágio 5 são utilizadas e comparadas três tecnologias de transmissão:
(estágio 5.1) Wi-Fi; (estágio 5.2) Bluetooth; e (estágio 5.3) ESP-NOW. Essas
tecnologias são usadas nos ambientes físicos 1 e 2, sendo que alguns parâmetros
coletados, como o consumo de energia de cada nó, são utilizados posteriormente na
comparação entre os ambientes simulado e físico 2 no estágio 7.

4.6 Ambiente físico 1

A fim de verificar a influência de diferentes agentes no consumo de energia do
protocolo LEACH, três cenários são analisados no ambiente físico 1:
1. Variação da distância entre os nós;
2. Inserção de barreiras entre os nós; e
3. Movimentação dos nós.
Cada um dos três cenários executa as três tecnologias de transmissão (Wi-Fi,
Bluetooth e ESP-NOW) com round de 1 minuto para a troca de CH no LEACH.

4.6.1 Cenário de variação das distâncias

Nessa análise são utilizadas três diferentes posições para os nós: de 1 m, 3 m
e de 5 m. O objetivo é verificar a influência da distância na comunicação e como isso
afeta o consumo de energia. Neste estágio a posição dos nós é estática, sendo que a
distância máxima entre os nós é de 10 metros devido ao fato da tecnologia Bluetooth
não permitir distâncias muito grandes, por ser do tipo WPAN.
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4.6.2 Cenário com barreiras físicas

Nessa análise as mesmas distâncias de 1 m, 3 m e 5 m utilizadas no cenário
de distâncias são adotadas. A diferença é que adicionalmente são utilizadas barreiras
de madeira (caixas) que cobrem todos os nós, pois segundo o estudo de
Abdurahimov, Lagunov e Melehov (2017) as ondas eletromagnéticas se propagam
com dificuldade pela madeira. A intenção é verificar como a utilização deste material
pode interferir na transferência de dados e consequentemente no consumo de energia
do protocolo LEACH.

4.6.3 Cenário com mobilidade dos nós

Nessa análise ocorre um deslocamento dos nós durante a execução das
rodadas do protocolo LEACH. Esta ação tem como objetivo o estudo de como a
mobilidade influencia a comunicação e o consumo de energia durante a execução das
rodadas do protocolo LEACH. Vale destacar que nesse estágio não são utilizadas
barreiras e o próprio uso da mobilidade já representa uma variação de distância.

4.7 Simulação X Ambiente físico 2

Neste estágio é criado um cenário específico (ambiente físico 2) para a
execução do protocolo LEACH. Este ambiente possui alguns nós, cujas distâncias
variam entre 4 m e 150 m.

49

Figura 6 – Ambiente simulado

Fonte: Elaborado pelo autor

O ambiente simulado construído com o auxílio do simulador do Matlab é uma
cópia do ambiente físico da Figura 6. Basicamente, são realizados, de forma
separada, experimentos com curta e longa distância entre os nós. O experimento de
curta distância envolve os nós 1, 2 e 3 separados com as distâncias ilustradas (4 m e
4 m) na Figura 6. Já os experimentos com longas distâncias envolvem os nós 3, 4 e 5
separados com as distâncias ilustradas (50 m, 100 m e 150 m) na Figura 6.
Os parâmetros de consumo de cada nó e a capacidade da bateria do ambiente
simulado são baseados nos dados recolhidos do ambiente físico 2 para serem mais
fiéis aos resultados. O objetivo principal é comparar os resultados de consumo de
energia entre o ambiente simulado e o ambiente físico 2.
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Uma diferença importante nesta comparação entre o ambiente simulado e o
físico é que o tempo de round é de 60 minutos, bem maior que o round de 1 minuto
usado no estágio 6.

4.8 Coleta dos resultados e conclusões

O estágio 8 representa a coleta de dados da execução do algoritmo LEACH.
Todos os critérios levantados nos estágios 5, 6 e 7 são monitorados para verificação
de erros e registrados na memória interna dos nós. Também são coletadas medições
de energia e os registros passam por análise. De forma geral, as seguintes ações são
tomadas:
•

Análise de consumo de energia: é avaliado o consumo de energia
consumida por cada nó durante toda a execução;

•

Comparação das tecnologias de comunicação: é verificado o desempenho
de cada protocolo em relação à energia consumida nos ambientes físicos 1
e 2 e no ambiente simulado (estágios 6 e 7);

•

Verificação da influência das análises adicionais (distância, barreiras e
mobilidade) no consumo de energia do ambiente físico 1;

•

Comparação entre os resultados de consumo de energia reais e simulados
da implementação do LEACH no ambiente físico 2 (estágio 7).

4.9 Síntese da proposta

Essa seção apresentou a proposta de pesquisa desta dissertação,
demostrando o planejamento para desenvolver a implementação física do protocolo
LEACH.
Um dos objetivos é verificar o consumo de energia. A possibilidade de ter
diversos experimentos com situações diferentes reforça como o gasto de energia
depende de fatores externos. Destacam-se os experimentos realizados no ambiente
físico 1 (estágio 6) de mobilidade e de barreira que são pouco explorados em trabalhos
de economia de energia, além da comparação entre o ambiente simulado e o físico 2
(no estágio 7).
A coleta de resultados e a análise são verificadas depois dos experimentos sem
depender de uso externo para o armazenamento. Durante todos os estágios da
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execução, os critérios propostos inicialmente são verificados. Assim, constata-se se
tudo ocorreu conforme o planejado.
A escolha certa do hardware é importante para conseguir explorar
profundamente os experimentos propostos. A placa escolhida contém três tecnologias
de rádio, o que facilita o estudo do comportamento durante a execução do LEACH e
dos fatores externos citados anteriormente.
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5 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROTOCOLOS

Para a implementação, o algoritmo do LEACH utilizado, é o mesmo para todas
as tecnologias. As mudanças ocorrem em particular com a camada de comunicação
da tecnologia que é utilizada. Para extrair resultados mais reais, é determinado um
fluxograma para cada tecnologia. Mais detalhes sobre os componentes, as
configurações, os recursos e os parâmetros do experimento são discutidos no
Apêndice A.
O principal critério definido para o funcionamento do LEACH é a duração do
round de 1 minuto (para a troca do CH) nos experimentos relacionados ao ambiente
físico 1 (estágio 6), com duração total de 60 rounds (1 hora). Para o experimento
adicional (estágio 7) o round definido para cada rodada é de 60 minutos e a duração
total é de 6 horas.
5.1 Implementação com Wi-Fi
A primeira etapa para implementar esse protocolo de comunicação, é definir
quais protocolos utilizar como servidor, para receber e enviar mensagens. O protocolo
básico utilizados é o UDP, pois é um protocolo leve e de fácil implementação.
Uma rede ad-hoc não possui um roteador central. Por isso, é necessário
configurar o CH eleito para ser SoftAp. Assim, ele pode atuar como um ponto de
acesso.A Figura 7 representa o fluxograma definido para utilização no Wi-Fi.
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Figura 7 – Fluxograma da implementação para Wi-Fi

Fonte: Elaborado pelo autor

As fases da Figura 7 podem ser assim descritas:
•

Eleição do CH: Uma vez eleito o CH, dá-se início ao serviço;

•

Inicialização do protocolo UDP: Indica o início do protocolo UDP e a
montagem da estrutura da rede ad-hoc;

•

Escaneamento na rede: Esta fase serve para determinar quantos nós existem
na rede e quais são os MAC (Media Access Control) address que
correspondem aos nós que vão se conectar nas próximas fases;

•

Configuração para SoftAp: Esta fase gera um ponto de acesso permitindo
que dispositivos próximos sejam conectados;

•

Broadcast para a escolha do CH: É enviado um pacote com mensagem para
a rede que foi escaneada, permitindo que os nós saibam quem é o CH e como
se conectar a ele;

•

Iniciação do servidor UDP: Nesta fase, o servidor é iniciado para receber os
pacotes e também para enviar mensagens entre os nós;

•

Inicialização round: início do round (1 minuto) para o ambiente físico 1
(estágio 6) ou 60 minutos para o experimento adicional (estágio 7);

•

Tempo limite do round: Após o término do round, o servidor UDP é desligado.
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A plataforma de desenvolvimento IDF-ESP oferece uma variedade de
exemplos que estão prontos para uso. O que se destaca, é a biblioteca do ESP Wi-Fi,
que é um dos componentes padrão. Ela tem funcionalidades básicas da tecnologia.
O driver Wi-Fi é projetado para funcionar independentemente de outras tarefas,
como a tarefa de comunicação. Para melhor interação, o driver habilita o envio de
eventos para informar as tarefas em execução. Esses eventos acontecem quando o
Wi-Fi está pronto, quando uma nova varredura da rede é feita, quando há nova
estação e quando o cliente é conectado ao ponto de acesso.
A primeira parte de implementação deve realizar a varredura para determinar
quais dispositivos se encontram próximos. Na Figura 8 é demonstrado o exemplo da
varredura.
Figura 8 - Escaneamento da rede Wi-Fi pelo ESP32

Fonte: Elaborado pelo autor

Durante o escaneamento são mostradas algumas informações da rede. A parte
mais importante desse escaneamento é a determinação do RSSI. Outra função
importante que deve ser testada é o SoftAP. Afinal, após eleito o CH, o nó é
responsável por assegurar o gerenciamento da rede para que ele seja o ponto focal e
que haja comunicação entre os nós. Logo que se conecta à rede do SoftAP, o nó
recebe um endereçamento IP.
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Assim como é descrito no fluxograma da Figura 7, o servidor UDP é iniciado
para que haja comunicação entre os nós. Para auxiliar nos testes de comunicação, é
utilizado um software de código aberto para envio e recebimento de pacotes UDP, o
Packet Sender1. Na Figura 9 é demonstrado um teste de envio e de recebimento de
um pacote UDP.
Figura 9 – Uso do Packet Sender para testes de envio de pacotes para ESP32

Fonte: Elaborado pelo autor

Nas duas últimas linhas da Figura 9, no campo ASCII, no pacote UDP pode ser
vista a mensagem "CH-OK", que demonstra qual IP é eleito CH. Já a Figura 10
demonstra o recebimento da mensagem de teste pelo monitoramento serial.

1

https://packetsender.com.
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Figura 10 – Recebimento do pacote UDP com o teste

Fonte: Elaborado pelo autor

No trecho destacado na Figura 10 é possível verificar o IP de origem da
mensagem recebida, o que mostra o perfeito funcionamento do servidor e da rede adhoc.
O monitoramento dos eventos por meio da porta serial permite verificar o que
está acontecendo. O consumo de energia de cada fase do protocolo LEACH é
coletado no estágio 8 para análise.

5.2 Implementação com Bluetooth

A plataforma IDF-ESP, assim como o Wi-Fi, traz exemplos sobre a tecnologia
de comunicação inseridos no projeto. Porém, os exemplos não possuem uma
estrutura de cliente/servidor simples para o desenvolvimento. É preciso aprofundar o
conhecimento do funcionamento do Bluetooth para atender a implementação do
LEACH. A Figura 11 mostra a estrutura de funcionamento do Bluetooth.
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Figura 11 – Arquitetura do Bluetooth

Fonte: https://bluekitchen-gmbh.com/btstack/protocols

Com base nas informações da Figura 11, é possível estabelecer um fluxograma
para a implementação. O desenvolvimento do fluxograma é representado pela Figura
12.
Figura 12 – Fluxograma da implementação para Bluetooth

Fonte: Elaborado pelo autor

•

Eleição do CH: Uma vez eleito o CH, o serviço é iniciado.
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•

Início do protocolo Host Controller Interface (HCI): o HCI é o protocolo mais
baixo na hierarquia da pilha que implementa uma interface de comando para o
chipset Bluetooth;

•

Escaneamento na rede: Esta fase serve para determinar quantos nós existem
na rede e quais os MAC address que correspondem aos nós que vão se
conectar nas próximas fases;

•

Início do protocolo Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP):
Disponibiliza serviços com e sem conexão para as camadas superiores dos
protocolos de conexão de dados;

•

Início do protocolo Radio Frequency communications (RFCOM): Fornece
emulação de portas seriais que funcionam sobre o protocolo L2CAP;

•

Início do perfil Serial Port Protocol (SPP): Envia e recebe bits de dados e/ou
de informações entre dois dispositivos;

•

Broadcast da escolha do CH: É enviado um pacote com mensagem para a
rede que foi escaneada, permitindo que os nós saibam quem é o CH e se
conectam a ele;

•

Inicialização round: início do round de 1 minuto no estágio 6 e 60 minutos no
estágio 7; e

•

Tempo limite do round: Todos os protocolos e perfis são desligados ao
término do round.
A topologia padrão é a estrela. O CH eleito é o mestre e os restantes dos nós

são escravos. Sob esta topologia, é possível haver um mestre e até sete escravos
ativos. O mestre é responsável por fornecer a sincronização de todos os escravos.
Para iniciar o desenvolvimento é necessário o uso de uma biblioteca opensource BTTrack. A biblioteca permite acesso e uso das camadas mais baixas do
Bluetooth, permitindo assim mais liberdade no desenvolvimento da implementação.
Embora ofereça muito mais controle sobre as funcionalidades, a biblioteca
BTTrack também é mais complexa de usar e requer alguns conhecimentos sobre a
estrutura do funcionamento do Bluetooth. A biblioteca também acompanha exemplos
que são aproveitados para esse experimento. Algumas estruturas do desenvolvimento
realizado no Wi-Fi, como o envio e recebimento de pacotes, são aproveitadas.
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Para testar a comunicação é usado um aplicativo para a plataforma Android, com o
nome de Serial Bluetooth Terminal2. Esse software permite acompanhar o perfil de
SPP, próprio para comunicação serial. Na Figura 13 é possível visualizar o
monitoramento pelo software.
Figura 13 – Monitoramento das trocas dos pacotes pelo Serial
Bluetooth Terminal

Fonte: Elaborado pelo autor

Durante os monitoramentos, é possível notar que o recebimento de pacote de
aviso se repete. Porém, o recebimento é efetuado com êxito. Isto demonstra as
comunicações que ocorrem entre os nós. Essa característica de repetição pode ser
notada devido a uma técnica de baixo consumo da placa ESP-32 chamada de sleep
modem.

2

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal, que está
disponível na plataforma Google Play (https://play.google.com/store).
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Para manter as conexões Bluetooth ativas, a CPU do ESP-32 e o Bluetooth são
ativados em intervalos predefinidos. Durante esse período, o modo de energia é
alternado entre o modo ativo e o modo de suspensão do modem.
O ESP-32 só pode entrar no modo de suspensão do modem quando se conecta
a um mestre. A conexão permanece através do mecanismo de sinalização com
pacotes beacon.
O experimento com Bluetooth ocorre como previsto no fluxograma. O
desenvolvimento é agilizado, pois é aproveitado o código-fonte do protocolo do Wi-Fi,
adaptando apenas os protocolos e os meios de comunicação para o Bluetooth. É
nítido o aprofundamento do estudo sobre os mecanismos de comunicação. Devido à
fragmentação dos protocolos, é mais fácil de criar uma rede ad-hoc.
O monitoramento dos eventos por via serial, pelo software externo, permite ver
o tráfego de pacotes. As anotações do consumo de energia e de cada fase do
protocolo LEACH são registradas e analisadas no estágio 8.

5.3 Implementação com ESP-NOW
O ESP-NOW é um comunicador peer-to-peer, desenvolvido pela Espressif3. Ele
permite que os dispositivos baseados em ESP-32 se comuniquem sem o uso do WiFi. A tecnologia usa transmissão por rádio para estabelecer um link de 2,4 GHz seguro
e de baixa potência.
É um protocolo proprietário de arquitetura fechada. Apesar disso, é notório que
a simplicidade da comunicação permite fácil compreensão do seu funcionamento. A
Figura 14 mostra o fluxograma para implementação do ESP-NOW.

3

https://www.espressif.com
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Figura 14 – Fluxograma da implementação para ESP-NOW

Fonte: Elaborado pelo autor

•

Eleição do CH: Uma vez eleito o CH, dá-se início ao serviço;

•

Escaneamento na rede: É realizado um escaneamento para determinar a
quantidade de nós, o objetivo também é determinar o MAC address que é
utilizado posteriormente para envio e recebimento de pacotes;

•

Gravações dos MAC address: Após o escaneamento da rede, é necessário
realizar as gravações dos MAC address para utilizar para o envio de pacotes;

•

Broadcast da escolha do CH: É enviado um pacote com mensagens para a
rede que foi escaneada, permitindo que os nós saibam quem é o CH e se
conectam a ele;

•

Inicialização do round: Início do round (1 minuto para o estágio 6 e 60 minutos
para o estágio 7); e
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•

Tempo limite do round: Ao fim do round o protocolo de comunicação é
finalizado.

Há um exemplo do uso da comunicação do ESP-NOW na plataforma IDF-ESP.
O exemplo é um envio simples de um pacote peer-to-peer, agilizando assim o
desenvolvimento. Também é reaproveitado o código-fonte utilizado para o Wi-Fi,
assim como muitas bibliotecas. Na Figura 15 é demonstrado o envio de um pacote
para um MAC address.
Figura 15 – Envio de pacote para um outro nó com uso de ESP-NOW

Fonte: Elaborado pelo autor

O destaque da Figura 15 representa o envio de pacotes de forma instantânea,
devido às poucas camadas de rede que o ESP-NOW possui. Uma observação
realizada é que ao desligar e ligar o ESP-32, a volta de envio de pacote é rápida,
facilitando assim a reconexão em casos de perda de energia. O experimento do ESPNOW permite o monitoramento por via serial e a análise posterior no estágio 8.

5.4 Experimentos do estágio 6

No estágio 6 são conduzidas algumas variações de cenários para a
compreensão da influência de fatores externos no consumo de energia dos nós.
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Todos os experimentos realizados no estágio 6 são relacionados ao ambiente físico 1
e se aplicam às três tecnologias de transmissão utilizadas.

5.4.1 Variação de distâncias no ambiente físico 1

A distância entre os nós passa por variações de 1 m, 3 m e 5 m, como mostra
a Figura 16.
Figura 16 – Topologia do experimento de distância e de obstáculo

Fonte: Elaborado pelo autor

Variações maiores não foram utilizadas por causa do uso de uma tecnologia de
transmissão (Bluetooth) ser WPAN de curto alcance. Basicamente, os nós são
colocados de forma estática com distanciamento máximo de 10 m uns dos outros.

5.4.2 Variações com barreiras no ambiente físico 1

O experimento com barreiras segue o mesmo padrão de distanciamento entre
os nós estáticos adotado na Figura 16. A diferença é que os experimentos são
conduzidos com os nós colocados em caixas. O objetivo é gerar interferência na
comunicação entre os nós e compreender como isso afeta o consumo de energia no
protocolo LEACH.
O material escolhido para realizar os testes com barreira, são caixas de
madeira, como apresentado na Figura 17.
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Figura 17 – Caixa de madeira com protótipo para os
experimentos de barreira

Fonte: Elaborado pelo autor

As caixas da Figura 17 possuem as seguintes dimensões: 7 cm de altura, 17
cm de largura e 23 cm de comprimento e 3mm de espessura.
No total, são usadas 5 caixas durantes os experimentos, todas com tampas
fechadas. As trocas de pacotes são monitoradas pelas ferramentas auxiliares de
coleta no estágio 8.

5.4.3 Variações de mobilidade no ambiente físico 1

Basicamente, a ideia é mover os nós durante a troca de pacotes do
experimento. As distâncias são as mesmas ilustradas na Figura 16. A diferença é que
cada nó se move individualmente no eixo horizontal para ambos os lados, cerca de 5
m no máximo, como ilustrado na Figura 18.
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Figura 18 – Topologia do experimento de mobilidade

Fonte: Elaborado pelo autor

A escolha do utilitário para usar nos experimentos de mobilidade requer o uso
de um circuito adicional para movimentação dos dispositivos (Figura 19).
Figura 19 – Circuito para experimentos de mobilidade
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Fonte: Elaborado pelo autor

Para que ocorra movimento, é necessário o uso de um motor elétrico
independente da energia usada nas placas ESP-NOW. A alimentação deste motor
requer o uso de uma ponte H, que é um circuito que serve para variar o sentido da
corrente em uma determinada carga, bem como controlar sua potência. Em resumo,
o circuito está ligado na placa ESP-NOW, apenas para receber comandos de início
de movimentação. A pequena carcaça para suportar o peso do circuito é mostrada na
Figura 20.
Figura 20 – Resultado do circuito adicional com sua carcaça
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Fonte: Elaborado pelo autor

5.5 Experimento adicional

Este experimento realiza a comparação entre um cenário físico específico
(ambiente físico 2) e um cenário simulado no software Matlab. O cenário do ambiente
físico 2, ilustrado anteriormente na Figura 6, é replicado na simulação.
São analisadas distâncias de 4 m, 8 m, 50 m, 100 m e 150 m entre os nós,
para as três tecnologias de comunicação (Wi-Fi, Bluetooth e ESP-NOW). A escolha
destas medidas tem por base o espaço físico disponível na época do experimento
(pandemia de COVID-19 em 2020). A duração do round é de 60 minutos e o tempo
total do experimento é de 6 horas.

6 ANÁLISE DOS EXPERIMENTOS

Nesta seção são discutidos os resultados dos experimentos realizados para as
três tecnologias de comunicação (Wi-Fi, Bluetooth e ESP-NOW) nos estágios 6 e 7.
No estágio 8 as amostras coletadas foram obtidas pelo sensor de corrente e anotadas
durante os experimentos. Também são definidos os estados de cada fase do
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funcionamento do protocolo para compreensão do consumo de energia. A transição
de cada estado é obtida pelo monitoramento via serial USB.
Ao fim da seção uma comparação relativa com o trabalho de Prakoso et al.
(2018) é apresentada. A comparação é relativa devido às diferenças entre a proposta
desta dissertação e a referência estudada. Contudo, a discussão que se coloca é
importante para que se verifiquem as diferenças de consumo de energia que podem
ser encontradas em diferentes implementações físicas.
De forma geral, antes de falar individualmente de cada uma, é preciso detalhar
algumas considerações que se aplicam a todas as tecnologias.
Originalmente o consumo drenado da bateria é em mAh. Porém, essa unidade
não é recomendada para rounds de 1 minuto (tempo definido para o ambiente físico
1), porque o consumo medido pelo sensor de corrente está em Ampère-segundo (As).
Assim, a conversão é necessária: 1 AS = 0,277778 mAh (AUNO, 2007).
Por essa relação é possível calcular qualquer consumo em mAh de qualquer
segundo, detalhando melhor o consumo da corrente.

6.1 Análise do estágio 6 com Wi-Fi

Durante o desenvolvimento para implementação com Wi-Fi para o ambiente físico 1
são observados quatro estados principais: (1) SoftAp; (2) escaneamento da rede;(3)
envio de pacotes; e (4) recebimento de pacotes. A Figura 21 mostra o consumo da
corrente de cada estado durante um round de 1 minuto.
Figura 21 - Consumo de corrente de cada estado durante um round do Wi-Fi
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Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser visto na Figura 21, o estado do Wi-Fi que mais consome energia
é o SoftAp. Um dos fatores que causa esse alto consumo são suas tarefas executadas
em plano de fundo. Essas tarefas servem geralmente para gerenciar os dispositivos
que são conectados à rede. O escaneamento da rede tem curta duração. Apesar
disso, há um pico inicial de alto consumo devido às buscas de espectro de canais
diferentes.
O recebimento de pacote é executado pelo servidor UDP. Essa execução tem
pouco consumo e essa função é executada durante todo o round. O envio de pacotes
ocorre em um breve tempo e tem uma diferença desprezível de 0,02 A em relação ao
recebimento. O total de consumo é a soma de todos os estados demostrados na
Figura 22.

Figura 22 – Consumo total de um round do Wi-Fi
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Fonte: Elaborado pelo autor

O gráfico da Figura 22 mostra uma subida muito rápida em 1 minuto. O alto
consumo se deve ao número elevado de estados que se mantêm em execução.
Discussões mais detalhadas sobre os resultados podem ser vistas na Seção 8.4.
6.2 Análise do estágio 6 com Bluetooth
Durante o desenvolvimento da implementação com Bluetooth no ambiente
físico 1 são observados três principais estados: (1) Recebimento de pacotes; (2)
Escaneamento da rede; e (3) Envio de pacotes. A Figura 23 mostra o consumo de
corrente de cada estado durante um round de 1 minuto.

Figura 23 - Consumo de corrente de cada estado durante um round do Bluetooth
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Fonte: Elaborado pelo autor

O protocolo SPP tem um baixo consumo. No recebimento de pacotes há um
consumo constante de 70 mA que dura todo o round. O escaneamento da rede ocorre
em poucos segundos, sendo em torno de 60 mA de consumo. O consumo total destes
estados de um round é mostrado na Figura 24.

Figura 24 – Consumo total de um round do Bluetooth
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Fonte: Elaborado pelo autor

Um dos fatores para o baixo consumo total apresentado na Figura 24 é o uso
de técnicas como sleep modem, citado na Seção 5.2. Uma vantagem do Bluetooth é
ter a comunicação mestre e escravo. Assim, é mais simples a implementação do
protocolo LEACH sem a necessidade de algoritmo operando como servidores. Isto
ocorre porque a própria arquitetura do protocolo do Bluetooth já o permite executar
funções de servidor e gerenciador de dispositivos. O baixo tempo adotado para o
round também influencia o baixo consumo de energia. Uma análise mais precisa pode
ser acompanhada na Seção 8.4.

6.3 Análise do estágio 6 com ESP-NOW
Durante o desenvolvimento para implementação do ESP-NOW no ambiente
físico 1, são observados três principais estados: (1) Recebimento de pacotes; (2)
Escaneamento da rede;(3) Envio de pacotes. A Figura 25 demonstra o consumo da
corrente de cada estado durante um round de 1 minuto.
Figura 25 – Consumo da corrente de cada estado durante um round do ESP-NOW
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Fonte: Elaborado pelo autor

O escaneamento da rede, assim como em outras tecnologias, é acionado com
uma duração muito curta. Porém, ele tem um consumo inicial elevado. O envio de
pacotes também é de curta duração, quase instantâneo e com baixo consumo.
O recebimento de pacotes opera em oscilação entre 70mA e 90mA. Essa
oscilação é parecida com a tecnologia Wi-Fi por usar o mesmo transmissor da placa
ESP-32. O total do consumo destes estados de um round, é mostrado na Figura 26.

Figura 26 – Consumo total de um round do ESP-NOW
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Fonte: Elaborado pelo autor

Assim como o Bluetooth, o ESP-NOW precisa de apenas três estados e
funciona na arquitetura mestre e escravo. Assim, a implementação é mais
simplificada, sem necessidade de ter um algoritmo que opera como servidor. Além
disso, ele ainda é peer-to-peer. Assim, não é necessário gerenciar novos dispositivos,
pois ele opera por MAC address. Detalhes sobre os resultados alcançados com os
experimentos do estágio 6 podem ser vistos na seção 6.4.

6.4 Discussões sobre os resultados do estágio 6

Nesta subseção são discutidos alguns detalhes, resultados e dificuldades
encontrados nas implementações do ambiente físico 1 no estágio 6.

6.4.1 Discussões sobre a variação das distâncias no estágio 6
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As especificações técnicas do Wi-Fi, do Bluetooth e do ESP-NOW abrangem a
cobertura dos cenários de 1 m, de 3 m e de 5 m definidas na proposta. Essa cobertura
é relacionada a uma série de fatores, incluindo a potência dissipada por uma
frequência de 2,4 GHz de comunicação.
Contudo, não foi possível detectar perda de pacotes nessas distâncias previamente
definidas. Uma justificativa é o curto tempo de round (1 minuto). Outra justificativa é
que as curtas distâncias predefinidas também dificultam o discernimento do gasto de
energia entre os experimentos, já que a instrumentação usada na medição não é
sensível o bastante para detectar essas nuances de consumo de energia.
Não houve, portanto, mudanças significativas nos resultados de consumo de
energia na variação de distâncias em relação aos outros cenários (barreiras e
mobilidade) do estágio 6. O aumento de round e o aumento das distâncias são
necessárias para possibilitar a verificação de energia nesse cenário. Vale ressaltar
que as configurações do experimento foram definidas previamente e os resultados
finais levaram a este quadro - não havia como prever este tipo de dificuldade na
detecção das medições de energia antes do experimento ser realizado.

6.4.2 Discussões sobre a adição de barreiras no estágio 6

A utilização de técnica de modulação visa manter a comunicação simultânea e
estável, utilizando vários subcanais para manter a comunicação. Apesar de ter pouca
influência, se há um obstáculo que impeça essa comunicação, a procura por
subcanais é ajustada automaticamente para que se estabeleça uma comunicação
sincronizada.
A hipótese utilizada foi que a barreira causaria interferência causando perda de
pacotes, causando o reenvio, que causa o aumento do consumo. Porém, a espessura
da madeira utilizada, de apenas 3 mm se mostrou muito fina e não teve muito efeito.
Contudo, esse efeito poderia ser acentuado com o aumento da espessura.
A duração do round (1 minuto) do ambiente físico 1 também influenciou
negativamente os resultados. O tempo utilizado foi demasiadamente curto para
oferecer um resultado passível de análise dos limites de queda de tensão relacionado
com número de rounds. Sendo assim, os resultados obtidos com a inserção de
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barreiras foram praticamente os mesmos obtidos com a variação de distâncias e com
o acréscimo de mobilidade.

6.4.3 Discussões sobre a variação de mobilidade no estágio 6

Apesar de contribuir de forma muito modesta para a elevação do consumo, a
mudança de subportadores e de canais automáticos, durante a detecção de perda de
pacotes, pode ser levada em consideração na medição de energia. Sendo assim, a
busca é sempre por uma comunicação mais estável, que mitigue a taxa de perda de
pacotes.
O cenário com mobilidade tem como objetivo detectar essas nuances relacionadas à
variação no consumo de energia. Infelizmente, a instrumentação utilizada no
experimento e o curto tempo definido para o round (1 minuto) no ambiente físico 1,
dificultaram este tipo de medição.
Portanto, as observações resultantes deste cenário não foram significativas em
relação aos outros cenários (distâncias e barreiras) do estágio 6. Vale ressaltar
também que na Seção 7 − Conclusão − há recomendações para o uso de instrumentos
mais sensíveis de detecção de consumo para pesquisas futuras.

6.4.4 Discussões sobre a modulação no estágio 6

Um ponto que se destaca nos experimentos é como técnicas de transmissão
de rádio se superam nos cenários de obstáculos, distância e mobilidade. Assim, uma
discussão, ainda que breve, sobre a modulação empregada nas tecnologias de
Bluetooth, Wi-Fi e ESP-NOW é necessária.
A modulação é a alteração de uma onda portadora de acordo com a informação
a ser transmitida. No caso da modulação digital, a informação consiste em uma
sequência de bits.
Para o Bluetooth é utilizada a versão 4.0, com a modulação DPSK (Differential
Phase Shift Keying). Diferente da versão 2.0, conhecida também como clássica, a
tecnologia contém 79 canais. Cada uma tem uma largura de banda de canal de 1 MHz
e uma taxa de símbolo bruta de 1 Msymbol/s (CHANG, 2014).
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Na versão 4.0, a taxa de modulação usada nos experimentos é de 1
Msymbols/s, com largura de banda de canal de 2 MHz, que é o dobro do Bluetooth
clássico (CHANG, 2014).
Os canais facilitam a descoberta dos dispositivos e o estabelecimento da
comunicação inicial entre dois dispositivos, o que inclui trocas de comunicação
necessárias. Os canais escolhidos para a comunicação no Bluetooth têm menos
interferência de comunicações em comparação ao Wi-Fi (CHANG, 2014).
Os protocolos ESP-NOW e Wi-Fi utilizam o mesmo transmissor de rádio. A
operação usa o padrão IEEE 802.11n, o que permite uma modulação e uma
codificação mais eficientes do que seus predecessores, empacotando mais
informação em cada subportadora. Esse padrão adota também o uso do OFDM
(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), uma técnica de multiplexação em
frequência que divide o canal em muitas subportadoras (OLIVEIRA, 2008).
A vantagem é que se muitas subportadoras são utilizadas, cada uma só
necessita suportar uma taxa de transmissão de dados relativamente baixa. Isso causa
um aumento da confiabilidade e da previsibilidade da transmissão de dados, tornando
o sistema mais resistente às interferências e aos efeitos de reflexão (OLIVEIRA,
2008).
A abrangência de múltiplos canais e principalmente a técnica de modulação,
permite ter uma comunicação estável, mitigando a interferência sofrida durante a
comunicação e aumentando a taxa de comunicação.

6.4.5 Comparações dos resultados do estágio 6 com Prakoso et al. (2018)

O trabalho de Prakoso et al. (2018) se assemelha muito com a proposta desta
dissertação. Apesar de utilizarem métodos diferentes, a comparação em alguns
aspectos, descrita na Tabela 2, mostra alguns detalhes que merecem ser discutidos.
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Tabela 2 - Comparações de resultados obtidos do trabalho Prakoso
dissertação
Duração do
Hardware Localização
experimento
Trabalho
Tecnologia
Apenas
e
e
para nó
distância
round
Esta
Wi-Fi
ESP-32 RSSI (10m)
1 h; 1min
dissertação
Bluetooth
ESP-32 RSSI (10m)
1 h; 1min
ESP-NOW
Prakoso et Zigbee
al. (2018)

et al. (2018) com essa

105

Total
da
tensão
(V)
5,25

72

5,15

0,3708

Total da
corrente
(mAh)

Potência
dissipada
(W/h)
0,55125

ESP-32

RSSI (10m)

1 h; 1min

84

5,25

0,441

Arduino
Mega,
Mega
Shield,
Xbee
Pro 2

GPS (10m)

1 h; 1min

197,14

5,32

1,048

Fonte: Elaborado pelo autor

As colunas da Tabela 2 podem ser assim descritas:
•

Trabalho: em qual trabalho é realizado o experimento;

•

Tecnologia: comunicação utilizada para o experimento;

•

Hardware: em qual uso de hardware é utilizada para realização do
experimento;

•

Localização e distância: método que utiliza para localizar do próximo nó e
da distância total entre os nós;

•

Duração do experimento e do round: tempo total da realização do
experimento e do round;

•

Total de corrente: consumo total da corrente do experimento;

•

Total da tensão: consumo total da tensão do experimento; e

•

Potência dissipada: consumo total da energia consumida do experimento.

Em relação ao consumo de energia, o trabalho de Prakoso et al. (2018)
descreve que cada nó tem em média de 5,32 V e uma corrente de 197,14 mA/s para
cada rodada. Essa dissertação utiliza essas informações para calcular o consumo de
corrente por hora. Com o valor calculado é possível chegar à potência dissipada que
é dada em Wh baseado na tensão para alimentar todo o circuito.
De todas as tecnologias comparadas, a Zigbee é que consumiu mais. Mas esse
resultado se deve a alguns fatores, como uso de GPS que tem uma taxa de
transmissão muito baixa e precisa estar sempre em atualização a fim de se ter um
posicionamento para realizar a localização do nó.
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A proposta desta dissertação utilizou apenas uma placa com o uso de três
tecnologias diferentes de comunicação e sem o uso do GPS que tem um alto
consumo.
Entre as diferenças fundamentais do trabalho de Prakoso et al. (2018) está o
uso de conexões externas para enviar o recebimento dos sensores de localização e
de corrente para um servidor. Outra diferença relevante é que o sensor de corrente e
tensão é alimentada pelo Arduino Mega, fato que aumenta um pouco o consumo total.
Sendo assim, apesar de ser uma comparação bastante relativa, dadas as
diferenças entre os trabalhos, vale destacar que a combinação de plataformas de
hardware (Zigbee, GPS e Arduíno Mega) utilizadas por Prakoso et al. (2018) em
conjunto para esse cenário, consomem 52,60% a mais de energia que a proposta
desta dissertação.

6.5 Análise do estágio 7
Neste estágio, os resultados de consumo coletados no ambiente físico 2 são
comparados com os resultados de uma simulação realizada no software Matlab, que
adotou os mesmos critérios.
O Matlab foi adaptado para funcionar com o algoritmo utilizado por Heinzelman,
Chandrakasan e Balakrishnan (2002). A Tabela 3 apresenta os parâmetros de
consumo de energia utilizados para realizar a simulação.
Tabela 3 - Parâmetros de energia usados no ambiente simulado, gerados a partir do ambiente
físico 2
Tecnologia de
comunicação

Envio de Pacote
(J)

Wi-Fi
Bluetooth
ESP-NOW

Recebimento de
pacote (J)

Total do CH (J)

0,3852

0,3852

1984,5

1,35

1,35

1334,88

0,3852

0,3852

1587,6

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 3 mostra os seguintes parâmetros:
•

Envio de Pacotes: O gasto de consumo para o envio de pacote;

•

Recebimento de pacotes: O gasto de consumo para o recebimento de
pacote;
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•

Total do CH: O consumo total gasto pelo CH durante o todo round de 60
minutos; e

•

Total de armazenamento da bateria: Capacidade total de armazenamento
da bateria.

Para analisar a influência que a distância entre os nós exerce no consumo de
energia do protocolo LEACH nos ambientes simulados e físico, em cada uma das três
tecnologias de transmissão usadas, em ambiente físico aberto, sem mobilidade e sem
barreira (ambiente físico 2) é proposto e serve de base para a criação do ambiente
simulado.
O tempo total de cada experimento do estágio 7 é de 6 horas, com cada round
durando 60 minutos. Não há recarga de bateria durante os experimentos, com a
intenção de verificar a autonomia da bateria durante todo o experimento. A recarga da
bateria ocorre apenas na troca da tecnologia de comunicação, mas em nenhum dos
cenários a carga da bateria terminou antes do final do experimento.
Um ponto a considerar é que todas as distâncias da simulação devem ser
respeitadas, para que o experimento simulado seja o mais fiel possível ao experimento
do ambiente 2. Como ilustrado anteriormente na Figura 6, para as comparações do
estágio 7, foram utilizados dois cenários de separação entre os nós: (1) curtas
distâncias (4 m e 8 m); e (2) longas distâncias (50 m, 100 m e 150 m).

6.5.1 Estágio 7 - Cenário de curtas distâncias

A Figura 27 apresenta a comparação dos resultados de energia dissipada do
estágio 7 para os experimentos de curta distância.
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Figura 27 - Comparações de energia dissipada entre os ambientes simulados e físico 2 em
curta distância

Fonte: Elaborado pelo autor

As três tecnologias de comunicação (Wi-Fi, Bluetooth e ESP-NOW) são
aplicadas aos nós 1, 2 e 3 utilizados nos cenários de curtas distâncias. Pode-se
perceber na Figura 27 que para curtas distâncias (4 m + 4 m) o Wi-Fi possui o maior
consumo comparado às demais tecnologias. A simulação tem uma taxa de erro de
14,55%, comparada ao ambiente físico 2. O ESP-NOW apresenta a menor taxa de
erro de apenas 3,79% e o Bluetooth tem uma taxa de 13,51%. Vale salientar que não
houve perda de pacotes no ambiente físico 2.

6.5.2 Estágio 7 - Cenário de longas distâncias

Para os cenários de longa distância são utilizados os nós 3, 4 e 5. Todos são
testados com as três tecnologias de comunicação propostas (Wi-Fi, Bluetooth e ESPNOW). Porém, para algumas das distâncias mais longas, não foi possível coletar
dados de alguns protocolos. A Figura 28 representa o comparativo da simulação e do
experimento real.
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Figura 28 – Comparações da energia dissipada entre os ambientes simulados e físico 2 em
longas distâncias

Fonte: Elaborado pelo autor

Como visto na Figura 28, a comunicação do Bluetooth ocorre apenas quando
a distância não ultrapassa 50 m. O Wi-Fi apresentou um consumo maior no
experimento de 100 m, em comparação com o de 50 m. A explicação se deve ao fato
de a tecnologia Wi-Fi estar no seu limite de cobertura. Ao chegar a 100 m, a falha de
comunicação e a perda de pacotes causa reenvios, aumentando o consumo. Na
verdade, é possível notar no gráfico da Figura 28, que nas distâncias consideradas
como limites do alcance do sinal (Bluetooth: 50 m e Wi-Fi: 100 m) existe uma grande
diferença com os experimentos simulados. Uma explicação é a perda de pacotes que
ocorre de forma mais efetiva na cobertura limite dos experimentos executados no
ambiente físico 2. Ou seja, os experimentos simulados não perderam tantos pacotes
quanto o físico perdeu.
Um destaque é a tecnologia ESP-NOW, que teve pouca variação de consumo.
Vale ressaltar que ela é a única tecnologia que suporta uma cobertura de 150m.
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Todas as simulações têm um consumo baixo em relação ao ambiente físico 2,
exceto o cenário da tecnologia ESP-NOW de 150 m, cujo consumo simulado
ultrapassou um pouco o consumo do ambiente físico 2. Uma possível razão é que o
simulador atribui às transmissões uma taxa de erro, que aumenta gradativamente com
a distância. Essa taxa tem por base o grupo de renormalização numérica (YOSHIDA;
WHITAKER; OLIVEIRA, 1990). Como pode ser visto na Figura 28, essa é a causa do
experimento com ESP-NOW ter apresentado diminuição nas diferenças entre o
ambiente físico 2 e o simulado:
•

Para 50 m a energia dissipada do ambiente físico 2 é 6,81% maior que a do
ambiente simulado;

•

Para 100 m a energia dissipada do ambiente físico 2 é 5,12% maior que a
do ambiente simulado; e

•

Para 150 m a energia dissipada do ambiente físico passa a ser cerca de
3,53% menor que a do ambiente simulado.

6.6 Análise e discussão dos resultados

O transmissor de rádio do Wi-Fi é o mesmo do ESP-NOW (usam o mesmo
driver). Consequentemente pode ser observado que o estado de recebimento de
pacote do ESP-NOW é muito parecido com o estado de SoftAP do Wi-Fi. Isso mostra
que a função de AP (Access Point) do ESP-NOW é acoplada em um único estado de
recebimento de pacote. O Bluetooth não apresenta oscilações e tem uma corrente
mais constante. As oscilações que ocorrem no ESP-NOW e no Wi-Fi, podem ser
melhor investigadas com uso de instrumentação adequada, como o osciloscópio.
Infelizmente isso não ocorreu nesta dissertação.
Comparados ao estado de escaneamento, os estados de recebimento e de
envio de pacotes são mais estáveis, para todas as tecnologias de comunicação. O WiFi e ESP-NOW possuem baixo consumo de energia nesses estados, já o Bluetooth
consome mais. Todos os estados que envolvem o escaneamento de rede acabam
consumindo mais corrente. Uma das explicações é que a procura por dispositivos em
diversos canais aumenta o consumo. Quanto maior o número de canais, maior é o
consumo.
O Bluetooth apresenta uma estrutura mais adequada para o uso de IoT, porque
possui um conjunto de protocolos para representar cada situação. O baixo consumo
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é associado ao estado de escaneamento de rede e ao gerenciamento de energia
automática e à estabilidade do sinal, provendo maior vantagem em comparação ao
Wi-Fi e ao ESP-NOW.
A tecnologia Wi-Fi é fácil de ser implementada, por prover as mesmas
estruturas conhecidas nas redes de computadores. Porém, fica evidente que é
necessário realizar adaptações para o funcionamento em redes ad-hoc.
O ESP-NOW é uma tecnologia proprietária patenteada. Os experimentos
mostram que ele é eficiente e estável nas comunicações, principalmente em situações
de baixa capacidade da bateria utilizada.
Com o sistema de tempo real implementado (FreeRTOS) a execução de tarefas
teve mais confiabilidade. Um exemplo é a precisão observada ao término de cada
round e durante as transições de cada estado.
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7 CONCLUSÃO

Nesta seção final as contribuições obtidas, frente aos resultados alcançados,
são discutidas. São apresentados também os trabalhos que podem surgir usando esta
dissertação como base de estudo.

7.1 Considerações finais

O objetivo proposto foi o desenvolvimento e a implementação de uma variante
do protocolo LEACH em hardware (ESP-32) para a verificação do consumo de energia
em relação a três tecnologias de comunicação (Wi-Fi, Bluetooth e ESP-NOW) e para
comparação com um ambiente simulado. Os experimentos foram divididos em: (1)
ambiente físico 1, onde foram analisados os efeitos que a distância, a inserção de
barreiras e a mobilidade dos nós exerceu sobre os níveis de consumo de energia no
hardware; e (2) experimento adicional, onde a distância entre os nós foi analisada para
cenários de curta e longa distâncias para os ambientes simulado e físico 2.
A implementação em dispositivo físico do LEACH foi satisfatória e pode ser
considerada uma contribuição relevante devido à escassez de trabalhos que
implementam esse protocolo em microcontroladores.
A escolha e o uso do sistema operacional FreeRTOS trouxe mais agilidade na
organização do desenvolvimento do código fonte. O protocolo LEACH provou que é
um protocolo eficiente em número de consumo em pequenas quantidades de nós. Isto
é, ele não requer muito consumo da parte das tecnologias de comunicação.
Nas comparações das características gerais entre os cenários propostos no
ambiente físico 1, verificou-se que a tecnologia Bluetooth foi a que menos consumiu,
seguida do ESP-NOW e do Wi-Fi. Um dos fatores que contribuiu para isso, é a
arquitetura de comunicação. O Bluetooth é projetado para atender dispositivos de rede
ad-hoc e utiliza técnicas de baixo consumo.
O ESP-NOW, que se encontra em segundo lugar, usa o transmissor do Wi-Fi
embutido na placa ESP-32 para realizar as transmissões de rádio. Sendo assim, o
ESP-NOW foi projetado para atender uma comunicação mais descomplicada sem
passar por camadas de rede. Isso deixa o protocolo mais simples de operar, fato que
diminui o consumo de energia. Já o Wi-Fi, aquele dos três que mais consome, não é
projetado para operar em rede ad-hoc. A prova disso é que deve ser desenvolvido um
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algoritmo para operar como servidor e para operar em modo de SoftAp. O SoftAp
serve para gerenciar a rede e para identificar dispositivos na rede. O Bluetooth e o
ESP-NOW, por outro lado, utilizam o MAC address para identificar um dispositivo na
rede, o que é muito mais simples.
Três cenários foram propostos no ambiente físico 1 para avaliação da
interferência de variáveis externas no consumo de energia: (1) variação das distâncias
em 1 m, 3 m e 5 m; (2) implementação de barreiras (caixas de madeiras fechadas)
nas distâncias de 1 m, 3 m e 5 m; e (3) movimentação dos nós. Apesar destas
implementações, não houve diferenças significativas no consumo de energia entre as
três tecnologias de transmissão utilizadas.
De certa forma, este foi um resultado não foi conforme esperado, pois a ideia
principal era analisar detalhadamente como o consumo de energia no LEACH se
comportaria a partir destas variações. Contudo, mesmo assim, foi possível gerar
conclusões relevantes sobre esses resultados. Há dois principais motivos para estes
resultados.
O primeiro foi a curta duração do round de troca de CH do protocolo LEACH
entre os nós. Este tempo foi baseado no trabalho de Prakoso et al. (2018) que usou
rounds de 1 minuto. Como foi definido previamente e os resultados foram analisados
depois da coleta dos dados, ficou claro que a definição do tempo não foi adequada
para os cenários adotados no ambiente físico 1, já que foi insuficiente para apontar a
perda de energia dos nós.
O segundo motivo para a análise não ter apontado diferenças de consumo,
mesmo com a implementação dos cenários do ambiente físico 1, foram as curtas
distâncias utilizadas. As distâncias de 1 m, 3 m e 5 m entre os nós foram adotadas
com base na limitação de alcance do Bluetooth, que é considerada uma rede PAN de
alcance limitado. Porém, para as tecnologias de comunicação utilizadas, essas
distâncias foram muito bem cobertas pelos transmissores, que não tiveram perdas de
pacotes. Para sanar esta limitação foram elaboradas as comparações entre um
ambiente simulado e o ambiente físico 2.
O experimento adicional procurou comparar como as distâncias influenciaram
o consumo de energia para dois ambientes: (1) simulado e; (2) ambiente físico 2. As
primeiras comparações realizadas foram de distâncias de curto alcance (4 m e 8 m).
Os resultados mostraram que em curtas distâncias não há perda significativa de
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pacotes, consequentemente, o consumo não variou e se manteve praticamente o
mesmo tanto no ambiente simulado quanto no ambiente físico 2.
O experimento adicional de longa distância (50 m, 100 m e 150 m) contrapôs
novamente os ambientes simulado e físico 2. Neste experimento pode-se perceber a
perda de pacotes e o aumento do consumo de energia.O ESP-NOW foi a única das
tecnologias que operou nas três distâncias longas proposta nesse experimento.
O Wi-Fi apresentou o maior consumo devido a dois principais fatores: (1) a
perda de pacotes para a cobertura limite de 100 m; e (2) quantidade de etapas para
execução do LEACH. Essa tecnologia teve maior quantidade de processos para
execução do LEACH, no total de quatro. Enquanto que tecnologias como Bluetooth e
ESP-NOW apresentam a necessidade de apenas três processos para execução do
LEACH, o que mostra como uma estrutura de rede pensada para IoT pode influenciar
em seu consumo de rede, o que acaba tendo mais procedimentos para realização de
comunicação, e por fim, o limite da cobertura aumenta a perda de pacotes.
O Bluetooth 4.0 tem uma cobertura apropriada para uma rede PAN, com o
máximo de 50 m, mas o consumo não é tão elevado, uma das razões é simplicidade
da camada de rede para que o envio e recebimento de pacotes.
Os comparativos com outros trabalhos ajudam a compreender como os
parâmetros de hardware e de software influenciam no consumo de energia. Pode-se
destacar que uma delas é o uso da técnica de localização, fundamental para o
algoritmo de LEACH.

7.2 Limitações e trabalhos futuros

O trabalho contém limitações que podem ser desenvolvidas em pesquisas
futuras. Um exemplo de um possível futuro trabalho, é fazer uso de instrumentação
eletrônica, como um osciloscópio, para verificar detalhes do consumo. Um outro
exemplo, é o uso de tecnologias novas como Bluetooth Low Energy e Wi-Fi Direct,
que são tecnologias de baixo consumo.
Uma sugestão é implementar técnicas para baixo consumo como deep sleep e
ultra low power. Expandir os experimentos para outras variantes do protocolo LEACH,
utilizando os mesmos cenários propostos nessa dissertação.
Algumas ideias de cenários são os usos de outros materiais que interfiram em
comunicação de rádio, nessa dissertação o uso de barreiras de madeira fina não se
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mostrou relevante. Materiais como o azulejo ou paredes com espessuras maiores
podem causar mais interferências.
Outra limitação é a quantidade de nós que são utilizados nos experimentos, no
ambiente físico 1, são usados cinco nós e no experimento físico 2 são usados três
nós. Em outros trabalhos acadêmicos que usaram simulações, o aumento da
quantidade de nós no protocolo LEACH, resultou no aumento do consumo e por
consequência na diminuição da vida útil da rede. Ter uma oportunidade de se verificar
isso com o experimento físico seria uma contribuição significativa. A exploração mais
eficiente de ambientes como de mobilidade é necessária para compreender como isso
pode influenciar o consumo.
O desenvolvimento de algoritmos capazes de realizar simulações de LEACH
considerando a perda do sinal com movimentação e com obstáculos é uma lacuna;
essas simulações ajudam a trazer mais eficiência nos resultados sobre o consumo.
Umas das dificuldades encontradas é o uso de ferramentas que medem o
consumo de pacotes enviados e recebidos. Uma sugestão é a criação de uma base
de dados de consumo das principais placas utilizadas em IoT, ação que facilitaria o
desenvolvimento de pesquisa relacionadas a LEACH e outras áreas de RSSF. Por
fim, as simulações podem ajudar a explorar as limitações dos rounds que foram de
apenas de 1 minuto que são apresentadas no ambiente físico 1, como por exemplo,
ter situações com mais de cinco nós e com uma distância superior de 150 m e com
mais de 6 horas de round, que foi realizada no ambiente de simulação 2.
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APÊNDICE A - Experimentos

Este apêndice apresenta como são criados os cenários para os experimentos
necessários e como é realizada a coleta de dados que são analisados neste estudo.
São definidas as etapas de implementação do algoritmo do LEACH. Essas etapas são
apresentadas na Figura 1.
Figura 1 – Etapas para processo de desenvolvimento para a placa ESP32

Fonte: Espressif. ESP32 (Datasheet, 2020)

•

ESP-IDF: É a plataforma que contém essencialmente bibliotecas internas
do ESP32 para desenvolvimento de firmware e scripts para operar o
toolchain;

•

Toolchain: São ferramentas que auxiliam no desenvolvimento e na
compilação do projeto;
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•

Project:

Contém o código-fonte e as bibliotecas utilizadas para o

desenvolvimento do projeto;
•

Cmake/IDE: Cmake é a ferramenta usada para organizar e padronizar a
configuração da compilação de todo o projeto. Ela é utilizada com a IDE
para agilizar no processo de desenvolvimento do algoritmo do projeto;

•

Build: É a compilação do projeto e das bibliotecas acopladas no projeto
para linguagem de máquina;

•

Application: Estado após a compilação no qual o firmware está pronto para
ser enviado para o microcontrolador; e

•

Upload: É o processo que transfere a aplicação compilada para a placa
ESP-32. Essa transferência se dá pelo cabo Universal Serial Bus (USB).

Componentes

Para viabilizar o experimento são utilizados componentes que facilitam a coleta
de dados para a implementação do LEACH. O formato para o experimento é dividido
em 2 partes: (1) Sensor de Corrente e (2) Fonte de alimentação. Essa compactação
do projeto facilita também os experimentos com diferentes distâncias, com mobilidade
e com barreiras.

Sensor de Corrente

O sensor escolhido é o KCX-017. Esse sensor de corrente é também um sensor
de tensão e um contador de consumo de corrente. O componente é mostrado na
Figura 2, acompanhado da Tabela 1 com suas especificações técnicas
Figura 2 - Sensor de corrente KCX-017
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Fonte: https://solarbotics.com/wp-content/uploads/usb-terminal-power-adapter-kcx-017.pdf

Tabela 1 - Especificações técnica do sensor de corrente KCX-017
Especificações Técnica
Descrição
Modelo
KCX-017
Entrada de corrente
50mA – 3500mA
Entrada de tensão
3V - 7V
Saída de corrente
500mA - 3500mA
Saída de tensão
3V - 7V
Capacidade de consumo
0 – 19999 mAh
Taxa de amostragem
500 ms
Corrente de operação
< 20mA
Precisão da corrente
2%
Precisão da tensão
1%
Fonte: Elaborado pelo autor

Os testes auxiliares de validação de sensor de corrente facilitam a escolha do
componente. Esses testes revelaram que não basta medir de uma fonte de
alimentação de origem do microcontrolador. É preciso medir de uma origem
diretamente ligada à fonte de alimentação para que se possa contabilizar o consumo
de maneira mais eficiente, sem a necessidade de descontar o consumo de uso do
microcontrolador. Mais detalhes do circuito esquemático do sensor podem ser vistos
na Figura 3.
Figura 3 – Circuito de funcionamento do sensor de corrente
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Fonte: Elaborado pelo autor

A capacidade do dispositivo de medir com precisão é aceitável em uma ampla
faixa de tensões de 2,70 V a 10 V e de correntes de 0,05 A e 3,50 A. Isto permite
medir os parâmetros não apenas do USB, mas também os parâmetros das baterias
de lítio de forma direta.
O medidor de corrente tem uma zona morta de 50mA, ou seja, a corrente
menor que este valor é exibido como zero. Quando a tensão é inferior a 4,6 V ou
superior a 5,35 V, a luz de fundo do indicador começa a piscar, mostrando um valor
de tensão inválido na entrada.
A corrente máxima medida é 3,67 A. Se for maior, o amplificador operacional
entra em saturação. Com uma diminuição na tensão de alimentação, o limite para
medir a corrente de limitação diminui. Uma grande vantagem do sensor é a
memorização dos valores acumulados na memória, quando o aparelho é desligado.

Fonte de alimentação

A escolha da fonte de alimentação para se utilizar no experimento é dada pela
experiência que se acumula durante a fase de validação do regulador de tensão. O
uso da bateria de 9V recarregável e o uso de um componente próprio para regular a
tensão podem ser substituídos por um componente que tem a mesma função, sem a
necessidade de passar por procedimentos de montagem de circuito adicional. Para
esse propósito é selecionado um power bank com capacidade de 2200 mAh. Na
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Figura 4 é possível observar o dispositivo. Em seguida, encontra-se o Quadro 1 com
as especificações técnicas.
Figura 4 - Power Bank Multilaser utilizada no experimento

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 1 - Especificações técnica do sensor de corrente KCX-017
Especificações Técnica
Descrição
Modelo
CB100
Fabricante
Multilaser
Capacidade de Armazenamento
2200 mAh
Entrada e saída de tensão
5V DC
Fonte: Elaborado pelo autor

Montagem final do protótipo para o experimento

A utilização de componentes mais simples e compactos reduz o tamanho do
protótipo para uso experimental. A Figura 5 representa a prototipação final.
Figura 5 – Protótipo final para o experimento

100

Fonte: Elaborado pelo autor

O power bank alimenta o dispositivo do medidor de corrente e tensão, para a
entrada de alimentação da placa ESP-32.
Configurações
A frequência configurada para todos os experimentos é de 240 MHz, porque
não é possível medir o consumo de energia 0 com clock mais baixo. Isto ocorre porque
a baixa sensibilidade do sensor impede a medição do consumo de corrente.
Essa configuração é permitida nas opções de menuconfig, antes da compilação
do projeto. Na Figura 6 é possível ver a configuração sendo efetuada.

Figura 6 – Configuração da frequência da CPU
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Fonte: Elaborado pelo autor

A porta para comunicação padrão para ESP-32 no Windows é a COM7. A
configuração dessa porta é demostrada na Figura 7.
Figura 7 - Configuração da porta de comunicação

Fonte: Elaborado pelo autor

O baud rate escolhido para os experimentos é o de 115200. É o padrão que é
recomendado pela fabricante do ESP32, a Espressif. A configuração do baud rate é
demostrada na Figura 8.

Figura 8 - Configuração do baud rate
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Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE B - Validações auxiliares
Uma das contribuições desta dissertação é a implementação do protocolo
LEACH com uso de tecnologias de rádio diferentes. O ESP-32 é composto por um
robusto processador, com um modelo que pode ser single ou dual-core de 32 bits. Ele
opera com frequências de clock de até 240 MHz, além de contar com uma vantagem
em relação a sua capacidade de armazenamento.
A plataforma ESP-32 possui 16 entradas para conversão de analógico para
digital. Cada uma das entradas ADC do ESP-32 possui 12 bits de resolução, ou seja,
a conversão apresenta valores entre 0 e 4095. O que corresponde às tensões de
entrada que possuem valor padrão de 0 a 3,3 V.
Uma precaução que deve ser tomada, é com os pinos de entradas do ESP-32
que suportam no máximo uma tensão contínua de 3,3 V. É necessário ter um
regulador de tensão. Para essa dissertação a opção é o regulador LM317T, que é um
componente muito utilizado em fontes de alimentação, suportando correntes de até
1,5 A e com tensão entre 1,2V e 37V. O LM317T é muito simples de utilizar, exigindo
apenas dois resistores externos para regular a tensão de saída.
Para o funcionamento do medidor de corrente, o sensor escolhido é o ACS712,
que permite realizar a leitura de corrente alternada (AC) e contínua (CC).
Este sensor utiliza o efeito hall para fazer a detecção do campo magnético, que
é gerado pela passagem da corrente, proporcionando que no pino de saída seja
identificada uma tensão proporcional à entrada.
A montagem final do circuito é realizada na passagem do regulador de tensão,
logo em seguida pela passagem do sensor de corrente, que a tensão de saída é
conectada a uma entrada ADC do ESP-32. A Figura 9 mostra a formação do circuito
final junto com a placa ESP-32.
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Figura 9 - Circuito final para o funcionamento

Fonte: Elaborado pelo autor com software Proteus

A coleta de amostras dos dados do sensor de corrente é monitorada por uma
saída serial. O monitoramento é acoplado no sistema de tempo real para o
funcionamento, permitindo o monitoramento de todas as execuções de atividade
durante o procedimento do protocolo LEACH.
Para verificar todas as funções propostas no circuito, é necessário ter uma
validação auxiliar dividida em três partes: (1) Regulador de tensão; (2) Sensor de
Corrente; e (3) Validação de localização com RSSF.
Validação auxiliar do regulador de tensão

Nessa seção, o objetivo é verificar o comportamento e valores de saída do
regular de tensão para alimentar todo o circuito.
Para isso é importante estabelecer os resistores externos para regular a tensão
de saída, que é compreendida pela seguinte Fórmula (1):

Vout = 1,25(1 +

𝑅2
)
𝑅1

(1)
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Sendo assim são selecionados 2 resistores, um de 220 ohm e um outro de 370
ohm. Colocando na equação (2), é possível ver que a saída é aproximada de 3,3 V.
Vout = 1,25. (1 +

370
)
220
(2)

Vout = 3,35

É possível estabelecer a tensão com o uso da entrada ADC do
microcontrolador. Para esse experimento é utilizado a placa Arduino, que é uma das
placas fornecidas pelo software de simulação Proteus. A equação (3) representa a
tensão da entrada do ADC.
Resolução do𝐴𝐷𝐶
Leitura𝐴𝐷𝐶
=
Sistema de Tensão Média da tensão

(3)

A resolução do ADC da placa Arduino é de 10 bits, ou seja, a conversão
apresenta valores entre 0 e 1023. O sistema de tensão é o valor máximo suportado
para entrada do ADC, sendo no máximo de 5V. A leitura é o valor dado pela resolução
do ADC. Para saber o valor de leitura, é desenvolvido um algoritmo para obter o valor,
que é representado na Figura 10.
Figura 10 - Leitura de tensão da entrada do ADC

Fonte: Elaborado pelo autor no software Proteus
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O valor lido pela entrada do ADC é de 691, a partir desse valor é possível obter
a

tensão

de

entrada,

que

é

desenvolvida

por

regra

1024 691
=
5
𝑉

de

três:

(4)

O valor obtido é de 3,37 V na entrada do ADC, um valor muito aproximado do
valor de saída do regulador de tensão, que é de 3,35 Volts. A funcionalidade do
regulador de tensão para esse projeto é funcional.
Validação auxiliar para sensor de corrente
Nessa seção, o objetivo é verificar o comportamento e os valores do sensor de
corrente para ter conhecimento do consumo. Para realizar os experimentos é utilizado
o programa Proteus para simulação de circuitos
O primeiro passo é determinar a corrente que está entrando no sensor de
corrente. Para isso, o software de simulação oferece uma ferramenta com
amperímetro, possibilitando assim detectar a corrente que é passada na saída do
regulador de tensão. A Figura 11, a seguir, mostra a medição da corrente.

Figura 11 - Medição da corrente elétrica do circuito

Fonte: Elaborado pelo autor no software Proteus
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A corrente registrada é de 0,79 A, porém é preciso verificar se a saída do sensor
de corrente está registrando corretamente. A Equação (5) mostra como obter o valor
da corrente que o sensor deve ter.
A=

𝑉 − 𝑂𝑓𝑓set
sensibilidade

(5)

A tensão, como descrito no experimento anterior, é de 2,66 V. O offset é
representado pelo erro da saída de tensão. O valor que é dado pelo fabricante do
componente, é de 2,5 V. Há uma taxa de sensibilidade de erro de 185. A informação
é extraída do fornecedor também. Obtém-se o valor da corrente pela Equação (5) e
por final na Fórmula (6):

A=

2,66 − 2,5
185

(6)

A corrente de saída do sensor é aproximada de 0,8648 A. A corrente medida
pelo amperímetro é de 0,79 A. Isso é um valor muito aproximado. Assim, confirma-se
a eficácia do sensor de corrente para seu uso no projeto. A Figura 12 mostra a
simulação com a placa Arduino.
Figura 12 - Representação da tensão de saída do sensor e do cálculo da corrente

Fonte: Elaborado pelo autor no software Proteus
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Nesta simulação é comprovada a eficácia do sensor de corrente. Há de fato um
erro no valor real e no valor estimado da corrente. Porém, como essas taxas de erro
são muito baixas, elas não interferem tanto no valor final.

Validação auxiliar da localização de nós em uma RSSF

Como é descrito na seção de proposta, é necessário determinar a distância de
um nó para outro para o funcionamento do protocolo LEACH. No trabalho de Barai,
Biswas e Sal (2017), é realizado um experimento para determinar a distância com
base no RSSI, usando a placa ESP8266. Essa placa faz parte da família do ESP-32.
É realizada uma simulação para detectar a distância através do RSSI.
A primeira etapa é recolher 200 amostras de distâncias diferentes, na Tabela
2, a seguir, são apresentadas informações das coletas das amostras.

Tabela 2 - Informações das amostras
Distância(m)
0,3
0,6
1
2
3
4
Fonte: Elaborado pelo autor

Média RSSI (dBm)
-23
-42
-47
-56
-63
-66

Média de saída de
potência(mW)
0,00501187
6,31×10e-5
2×10e-5
2,51×10e-6
5,01×10e-7
2,51×10e-7

A utilização do RSSI para determinar a distância facilita a identificação, uma
vez que todo protocolo de rádio pode determinar a força do sinal recebido. A potência
média recebida por uma antena no espaço livre, pode ser obtida por uma das
representações do modelo de propagação de Friis.

𝑃𝑡 𝐺𝑡 𝐺𝑟 𝜆2
𝑑=√
(4𝜋)2 𝑃𝑟

(7)

Nesta Fórmula (7), Pt é a potência fornecida aos terminais da antena
transmissora, Pr é a potência disponível nos terminais de saída da antena receptora,
Gt é o ganho da antena transmissora, Gr é o ganho da antena receptora, λ é o
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comprimento de onda do sinal transmitido e da distância de separação entre as
antenas.
A partir da Fórmula de Friis, é possível substituir os valores pelas
características da potência de transmissão e do ganho da placa ESP-32. As
informações são fornecidas pelo fabricante da placa ESP32. É possível estabelecer
valores para realização do cálculo:
•

Tensão de transmissão: 3,3 V

•

Potência recebida: 0,0033 mW

•

Ganho transmissão: 1

•

Ganho recebida: 1

•

Comprimento de onda: 0,125 m

Aplicando a equação de Friis, é possível estimar a distância demonstrada na
Tabela 3 a seguir.
Tabela 3 – Informações do experimento para distância estimada
Média de saída de
Distância(m)
Média RSSI (dBm)
potência(mW)
0,3
-23
0,00501187
0,6
-42
6,31×10e-5
1
-47
2×10e-5
2
-56
2,51×10e-6
3
-63
5,01×10e-7
4
-66
2,51×10e-7
Fonte: Elaborado pelo autor

Distância estimada
(m)
0,0807
0,7193
1,2792
3,6054
8,0715
11,4013

Apesar de haver um erro muito maior do que a estimativa, a partir dos 2 metros
de distância, é notório que é possível prever a posição de um curto espaço. A Figura
13 representa a distância estimada comparada com a real.
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Figura 13 – Comparação entre a distância real com a distância estimada

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 13 é possível constatar que a partir do valor –40 dbm, a precisão da
distância real com a estimada fica mais próxima. Uma observação a ser feita, é que a
partir do valor de –30 dbm, a distância estimada difere muito da distância real.
Fica claro que apenas para uma faixa de RSSI é possível ter uma precisão
próxima da distância real. Porém, essa faixa já é o suficiente para os cenários de
experimentos propostos.

