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RESUMO
Diante do crescimento exponencial dos ambientes IoT, a análise da confiança do
consumo de energia na transmissão de dados em Redes de Sensores Sem Fio
(RSSF) torna-se cada vez mais importante. Diante deste desafio, nesta dissertação,
uma série de variáveis, como intervalo entre as transmissões, distanciamento, e o uso
(ou não) de barreiras são analisadas para se determinar até que ponto elas
influenciam as curvas de confiança de energia da bateria. Vale frisar que não se trata
apenas da simples medição do consumo de energia, mas sim da estimação da
confiança desta métrica ao longo do tempo de vida útil da bateria. Por meio de
métricas bastante heterogêneas - desvio padrão, matriz estocástica de Markov, Mean
Time To Failure (MTTF) e estimador Kaplan-Meier - a busca é por analisar os dados
provenientes de cenários experimentais reais com diferentes tecnologias de
transmissão: WiFi, EspNow e Bluetooth. Os experimentos são executados em três
estados predeterminados da bateria: cheio (C), médio (M) e baixo (B). Diante dos
resultados, coletados de forma empírica, é possível verificar as tecnologias de
comunicação que se sobressaem em relação às outras no quesito confiabilidade
energética, como cada variável influencia estes resultados e como métricas tão
heterogêneas podem ser integradas para produzir resultados.
Palavras-chave: Internet das Coisas (IoT); Rede de Sensores Sem Fio (RSSF);
Bateria. Energia. Confiabilidade; Desvio Padrão; Mean Time To Failure (MTTF);
Kaplan-Meier; Cadeia de Markov.

ABSTRACT
Analysis of the reliability of energy consumption in data transmission in IoT
networks.
Given the exponential growth of IoT environments, analyzing the reliability of energy
consumption in data transmission over Wireless Sensor Networks (WSN) becomes
increasingly important. Faced with this challenge, in this dissertation a series of
variables, such as the interval between transmissions, distance, and the use (or not)
of barriers are analyzed to determine to what extent they influence the battery energy
confidence curves. It is worth emphasizing that this is not just a simple measurement
of energy consumption, but rather the estimation of the reliability of this metric over the
battery's lifetime. Using very heterogeneous metrics - standard deviation, Markov
stochastic matrix, Mean Time To Failure (MTTF) and Kaplan-Meier estimator - the
intention is to analyze data from real experimental scenarios with different transmission
technologies: WiFi, EspNow and Bluetooth. Experiments are run in three established
battery states: full (C), medium (M) and low (B). Based on the results, collected
empirically, it is possible to verify which communication technologies stand out in
relation to others in terms of energy reliability, how each variable influences these
results and how such heterogeneous metrics can be integrated to produce results.
Keywords: Internet of Things (IoT); Wireless Sensor Network (WSN); Battery; Power;
Reliability; Standard Deviation; Mean Time To Failure (MTTF); Kaplan-Meier; Markov
Chain.
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1

INTRODUÇÃO

A Internet of Things (IoT) está abrindo caminho para novos aplicativos e
dispositivos, com uma estrutura de Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) dinâmica e
heterogênea, que vem crescendo de modo acelerado. A estrutura das RSSFs é um
ponto chave na segurança dos dados trafegados por seus vários nós. Para Mittal et
al. (2019), um dos quesitos mais importantes em uma RSSF é o tempo de vida do
sistema, por conta do uso da bateria, geralmente os sensores estão espalhados em
lugares com acesso limitado e não se tem uma fonte contínua de energia para garantir
o seu funcionamento de forma adequada por todo tempo de vida.

Motivação

A IoT se tornou uma das palavras-chave mais usadas nos espaços de
tecnologia atualmente. A evolução da IoT mudou a maneira como os sensores são
vistos, de modo que a comunicação entre sensores inteligentes traz facilidades no dia
a dia das pessoas. IoT significa a dimensão de objetos embutidos portadores de
sensores de gás, presença, luminosidade, cardíacos e câmeras, entre outros,
conhecidos como “coisas” conectados via Internet (VARADHARAJAN; BANSAL,
2016).
Os gastos mundiais com IoT chegaram a US$ 745 bilhões em 2019, um
aumento de 15,4% sobre os US$ 646 bilhões gastos em 2018, de acordo com uma
nova atualização da International Data Corporation (IDC), no Guia Semestral Mundial
de Gastos em Internet das Coisas (FRAMINGHAM, 2019). A IDC espera que os
gastos mundiais em IoT mantenham uma taxa de crescimento anual de dois dígitos
ao longo do período de previsão 2017-2022 e ultrapassem a marca de US$ 1 trilhão
em 2022 (FRAMINGHAM, 2019).
A comunicação entre nós sensores sem fio - dispositivo (placa, componente
eletrônico ou aparelho) que contém sensores - é frequentemente afetada pela
capacidade computacional e a eficiência energética (XIE et al., 2017). O tempo de
vida do sensor em uma RSSF é caracterizado pela energia que ele tem para
desempenhar sua função de forma adequada. Quando um sensor começa a perder
sua capacidade energética passa a apresentar problemas que vão desde oscilações
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no seu funcionamento até a abertura de brechas que podem propiciar ataques e falhas
de segurança, permitindo que o ambiente se torne vulnerável.
O problema da falta de energia dos sensores em uma RSSF vem sendo
pesquisado e existem vários trabalhos que mostram várias alternativas que minimizam
o consumo de energia pelos sensores utilizando protocolos e outros meios. Tendo em
vista que a eficiência energética é uma consideração importante e crucial, é preciso
garantir que os sensores não consumam energia desnecessária estando ativos o
tempo todo. Isso se consegue mantendo alguns nós ativos e outros em estado de
dormência (TWAYEJ; AL-RAWESHIDY, 2017). No algoritmo Lamport, apresentado
por Ajesh, Annadural e Nirmaladevi (2017), os nós ficam ativos apenas durante o
tempo de comunicação do canal, caso contrário, eles ficam no modo de suspensão.
Isso cria um uso eficiente de energia nos nós das RSSFs. A técnica proposta
desempenha um papel vital no desenvolvimento de dispositivos e aplicações de baixo
consumo de energia nas indústrias de IoT.

Problema geral

Nos ambientes IoT todo sensor físico torna-se localizável, endereçável e
alcançável no mundo virtual, (KHATER et al., 2019; ENOCH et al., 2018). As RSSF
IoT podem conter milhões ou bilhões de sensores que se comunicam com outros
sensores e com outras entidades, como por exemplo, seres humanos. Com a
complexidade inerente e características heterogêneas e dinâmicas que são aspectos
importantes nestes ambientes, a IoT enfrenta inúmeras ameaças e ataques que
afetam negativamente sua funcionalidade, sendo que um dos pontos para manter
essa funcionalidade é a eficiência energética dos sensores (GE et al., 2015).
Os problemas de segurança e privacidade são um desafio para IoT, no entanto,
esses problemas quando são detectados e tratados acabam por gerar um
ecossistema de confiança. De fato, as vulnerabilidades intrínsecas dos dispositivos
IoT com recursos limitados e tecnologias heterogêneas, juntamente com a falta de
padrões de IoT, representam um terreno fértil para a expansão de cyber-ameaças
(FRUSTACI et al., 2018).
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Problema específico, hipótese e questões de pesquisa

Os trabalhos relatados nas sub-seções anteriores trazem pesquisas que estão
focadas na eficiência energética das RSSFs e conclusões sobre como economizar a
energia das baterias dos sensores através de vários protocolos ou de aplicações que
mitiguem a qualidade dessa energia. Mas, dentro deste contexto, uma pergunta inicial
já pode ser colocada em evidência: até que ponto a energia que existe no sensor é
confiável para se transmitir dados sem que haja prejuízo na comunicação?
A consolidação dos ambientes IoT passa pela minimização dos problemas de
segurança, já que esses ambientes heterogêneos e dinâmicos têm bastante
complexidade no que tange à segurança da informação. Diante do crescimento
exponencial dos ambientes IoT e de várias técnicas para prever a confiabilidade na
segurança dessas redes, é importante que haja um modelo que trate da confiabilidade
energética para que a transmissão tenha qualidade e segurança. A principal hipótese
deste trabalho é que uma técnica que permita estabelecer a confiança das medições
de um sensor, a partir da sua redução energética, pode ajudar bastante na solução
do problema.
A partir do problema exposto as seguintes perguntas norteadoras podem ser
elaboradas:


Por meio das métricas aplicadas é possível analisar a confiança do
consumo de energia na transmissão de dados em redes IoT?



Acontecem variações de confiabilidade energética quando os nós
sensores estão com mais ou menos energia?



Dependendo da tecnologia de transmissão utilizada na RSSF a
confiabilidade energética é alterada?



Qual o impacto que barreiras físicas podem causar na confiabilidade
energética de uma RSSF?



Há outros fatores que influem diretamente nesta confiabilidade?

Para responder a todas essas perguntas é importante deixar claro que há
diferença entre as medições de um sensor e a confiabilidade destes valores. Enquanto
as medições representam os valores coletados pelos sensores, a confiabilidade indica
quanto estes valores são precisos e corretos. Uma das grandes questões que se tenta
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responder nesta dissertação é até que ponto é possível confiar na precisão das
medições quando se leva em conta a perda energética gradativa?

Objetivo

O objetivo geral deste estudo é definir e analisar algumas métricas que sirvam
como estimadoras da confiabilidade na transmissão de dados em uma estrutura de
RSSF com alta e baixa carga energética.
O objetivo específico é confrontar uma série de variáveis que influem no
consumo de energia dos sensores e determinar até que ponto essas variáveis
induzem as curvas de confiabilidade geradas.

Contribuições esperadas

Gerar subsídios para que administradores de RSSF consigam prospectar o
consumo e o nível mínimo de energia de cada sensor durante a transmissão de dados
de forma confiável.
Investigar o quanto variáveis como o intervalo entre as transmissões, os
protocolos de comunicação, a distância entre os nós e interferências causadas por
barreiras físicas influenciam a confiabilidade energética de uma rede. Essa análise é
realizada de três maneiras: (1) com a bateria dos dispositivos completa; (2) com a
bateria em um nível de energia considerado intermediário; e (3) com a bateria dos nós
no valor mínimo de energia recomendável. Esta contribuição é justamente
interessante por se ancorar não apenas na influência absoluta destas variáveis no
consumo de energia, mas por analisar a confiabilidade da energia dos dispositivos e
na forma como as transições entre os estados da bateria (cheia, média, baixa)
acontecem.
De posse dessas informações, um administrador de rede pode criar relações
entre as variáveis estudadas e a confiabilidade dos processos que estão sendo
executados, pela ótica da energia. A busca é pela antecipação de resultados e ações.
Com o confronto dos resultados obtidos desses experimentos, espera-se chegar em
um modelo que permita o acompanhamento preciso da confiabilidade da carga
energética das baterias dos sensores de uma RSSF.

22

Planejamento do trabalho

As pesquisas que seguem são norteadores deste estudo. O trabalho
apresentado por Munir, Antoon e Gordon-Ross (2015) utiliza modelos de Markov para
a caracterização de confiabilidade em RSSF e o Mean Time to Failure (MTTF) para
facilitar a aplicação na tolerância dos sensores. O trabalho realizado por Junior et al.
(2016) foca na análise da variabilidade (desvio padrão) das medições de sensores
para verificação de anomalias. A pesquisa feita por Becker (2014) realiza uma
simulação com vários cenários para estudar comportamentos. A significância
estatística dos resultados é estabelecida usando o estimador de Kaplan-Meier que
estima o intervalo de confiança usando a fórmula de Greenwood.
O planejamento do trabalho está dividido em quatro fases, Revisão da
Literatura, Elaboração do Modelo, Simulação/Experimentos e Análise dos Resultados,
conforme Figura 1.
Figura 1 - Planejamento da dissertação

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Fases do planejamento do trabalho:


1º Fase Revisão da Literatura: Apresentação do estado da arte sobre de
confiabilidade de RSSF;
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2º Fase Elaboração do modelo: Preparar o modelo de infraestrutura e os
sensores que serão utilizados para simulação, além da definição dos
critérios de medição de tolerância para avaliar a confiabilidade;



3º Fase Simulação e Experimento: Contempla a organização dos
sensores de forma que contemplem a proposta de infraestrutura
estabelecida; e



4º Fase Análise dos Resultados: Após as simulações e os experimentos
os dados serão analisados e com base nos resultados gerar uma análise
de tolerância para avaliar a confiabilidade.

Organização do trabalho

A primeira seção, Introdução, apresenta a motivação, hipótese, objetivo,
contribuição e o planejamento do trabalho.
A segunda seção, Referencial Teórico, apresenta a teoria e os principais
conceitos que serão abordados na pesquisa.
A terceira seção, Trabalhos Relacionados, apresenta os trabalhos que serviram
como norteadores e dando subsídios à pesquisa.
A quarta seção, Proposta, demonstra a proposta do experimento.
A quinta seção, Confiabilidade Energética, apresenta os detalhes propostos.
Por fim, a seção Expectativas, apresenta as expectativas sobre os resultados,
conclusões prévias do trabalho, contribuições, limitações e trabalhos futuros.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

Essa seção trata do referencial teórico que abordará os temas para a base do
desenvolvimento da dissertação.

Redes de Sensores sem Fio (RSSF)

As RSSF são sistemas que consistem em dezenas, centenas ou mesmo
milhares de nós sensores, interligados por meio de canais de ligação sem fios e que
formam uma rede distribuída. Geralmente, os sensores têm algumas limitações de
processamento de informação e capacidade de comunicação e são geralmente
implantados como redes ad hoc para monitorar e coletar dados no ambiente
(KABASHKIN, 2019).
Um desafio crucial na arquitetura das RSSFs é atender aos vários requisitos de
projetos, por exemplo, vida útil, rendimento e confiabilidade, devido à energia e o
armazenamento limitado dos nós sensores. Os nós geralmente são implantados em
forma de cluster e se comunicam entre vizinhos (inter ou extra cluster) por meio dos
nós principais localizados em cada cluster. Muitas vezes essas RSSFs são
implantadas em ambientes hostis, como florestas, o fundo do oceano, habitats animais
e vulcões ativos, o que dificulta ainda mais o desafio de atender a esses requisitos
(MUNIR; ANTOON; GORDON-ROSS, 2015).
Existem basicamente dois tipos de arquiteturas para RSSF: (1) a plana, que
constitui uma rede homogênea, na qual todos os nós têm a mesma configuração em
termos de recursos energéticos, cálculo e memória; e (2) a hierárquica onde os nós
não têm as mesmas funções e, portanto, os mesmos recursos.
As RSSF possuem várias características (OUDANI et al., 2017):


Restrições de consumo de energia para nós que usam baterias;



Capacidade de lidar com falhas de nó;



Mobilidade de nós;



Topologia de rede dinâmica;



Falhas de comunicação;



Plana e homogênea;



Heterogeneidade e hierarquia de nós;
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Escalabilidade para grande escala de implantação;



Capacidade de suportar condições ambientais adversas; e



Facilidade de uso.

As RSSF representam uma tecnologia essencial para aquisição e transmissão
em muitos domínios de aplicação diferentes, incluindo monitoramento de saúde,
meteorologia, operações militares e monitoramento de fabricação. Um requisito
importante para o uso eficaz e confiável desses dados é a capacidade de avaliar a
confiabilidade deles (WANG; BERTINO, 2017).

Sensor

Estas redes são constituídas por um grande número de dispositivos compostos
por sensores que são chamados nós sensores. Esses dispositivos eletrônicos são, na
maioria das vezes, de baixo custo, baixa potência e desempenham múltiplas
funcionalidades. É função desses sensores realizar a coleta e o processamento de
dados, além de trocar mensagens entre si por meio de um canal de rádio frequência
configurado no ambiente (AWOYEMI; ALFA; MAHARAJ, 2019).
Basicamente, em termos de arquitetura de hardware, o sensor é formado por
quatro estruturas que se comunicam entre si e podem ser vistas na Figura 2 (VERMA;
SHARMA, 2016):
a) Unidade de sensoriamento;
b) Unidade Processamento;
c) Unidade Transceptor; e
d) Unidade de energia.
Como pode ser visto na Figura 2, a unidade de sensoriamento é responsável
pela detecção dos sinais elétricos que são convertidos para sinais digitais. Esses
sinais são repassados para a unidade de processamento que, por meio do sistema
operacional existente, manipula o processamento, realiza o controle de dados,
roteamento e o gerenciamento dos algoritmos de baixo consumo de energia,
tornando-se a unidade inteligente do sensor. A unidade transceptor é aquela que
contém os mecanismos de recepção e transmissão respondendo pela comunicação
com os outros sensores e com os roteadores entre as RSSFs. Por sua vez, a unidade
de energia é responsável pelo armazenamento e geração de energia, (LI; HUANG; LI,
2019).
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Figura 2 - Arquitetura básica de um sensor

Fonte: Adaptado (VERMA; SHARMA, 2016)

Dependendo do ambiente no qual a RSSF é implantada a inspeção manual dos
nós sensores podem ser impraticável. Dessa forma, a administração desse ambiente
é feita de forma remota. Uma falha corriqueira nesses ambientes é a falta de energia
para manter os sensores ligados e transmitindo (HEZAVEH et al., 2015). Entre as
opções de protocolos usados há o Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy
(LEACH) e o 6LoWPAN.

Tecnologias de transmissão

A IoT selecionou diversas tecnologias padronizadas e já utilizadas
internacionalmente. Assim sendo, muito dos novos ambientes IoT são parecidos com
os atuais existentes na INTERNET Residencial e Empresarial. A IoT nunca pretendeu
reinventar a roda. A maioria das tecnologias é por rádio e sem fio (Radio Access
Technologies), ou seja, utilizando os padrões IEEE 802.11, IEEE 802.15 e IEEE
802.16, por questões de flexibilidade e alcance (LEITE; MARTINS; URSINI, 2017).

2.3.1 Tecnologia WiFi

WiFi não é uma sigla, é uma marca criada pela empresa da Wi-Fi Alliance. O
padrão IEEE 802.11 define os protocolos que permitem a comunicação com os
dispositivos sem fio atuais habilitados nas redes WLAN, incluindo Roteadores e
Access Points (AP) sem fio. Os APs sem fio são compatíveis com diferentes padrões
IEEE (MESQUITA et al., 2018).
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As redes 802.11 consistem em quatro componentes físicos principais,
resumidos em: Sistema de Distribuição, Access Point, Meio sem Fio e Estações,
(GAST, 2005):


Sistema de Distribuição: Quando vários pontos de acesso são
conectados para formar uma grande área de cobertura, eles devem se
comunicar entre si para rastrear os movimentos das estações móveis. O
sistema de distribuição é o componente lógico do 802.11 usado para
encaminhar quadros ao seu destino, vide Figura 3 (a).



Access Point: Os quadros em uma rede 802.11 devem ser convertidos
em outro tipo de quadro para ser entregue para o resto do mundo.
Dispositivos chamados Access Points (AP) realizam a função de ponte
sem fio para cabeamento. Os APs realizam uma série de outras funções,
mas a ponte é de longe o mais importante, vide Figura 3 (b).



Meio sem Fio: Para mover quadros de uma estação para outra, o padrão
usa um meio sem fio. Várias camadas físicas diferentes são definidas; a
arquitetura permite múltiplas camadas, vide Figura 3 (c).



Estações: As redes são construídas para transferir dados entre
estações. Essas Estações são os dispositivos com interfaces de rede
sem fio que trocam informações entre si, podendo ser um computador,
um notebook ou um módulo de IoT, vide Figura 3 (d).

Figura 3 - Estrutura básica padrão IEEE 802.11

Fonte: Adaptado (GAST, 2005)
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2.3.2 Tecnologia EspNow

EspNow é um protocolo de comunicação sem fio, desenvolvido pela Espressif,
empresa desenvolvedora da placa Esp32, que permite a comunicação entre vários
dispositivos sem a necessidade de uma rede WiFi utilizando um AP. A rede de
comunicação sem fio criada com esse protocolo trabalha com a mesma frequência e
os mesmos canais utilizados pelos APs WiFi (HOANG; VAN; NGUYEN, 2019).
A topologia de rede utilizada pelo EspNow é a Peer to Peer (P2P). Este
protocolo permite a comunicação de dispositivos com e sem criptografia, e suporta até
20 pares na mesma rede, desses 20, apenas 10 podem contar com a tecnologia de
criptografia (ESPRESSIF, 2016).
Segundo a empresa Espressif (2016), a comunicação utilizando a tecnologia
EspNow pode ser unidirecional ou bidirecional com um distanciamento que pode
chegar acima de 100 metros, dessa forma, é possível adequar a utilização dos
módulos Esp32 em vários projetos, onde essa comunicação não necessita de um AP
ela é realizada com os próprios módulos configurados como master e slave no modo
unidirecional, Figura 4 e modo bidirecional, Figura 5.
Figura 4 - Comunicação unidirecional

Fonte: Adaptado (ESPRESSIF, 2016)
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Figura 5 - Comunicação bidirecional

Fonte: Adaptado (ESPRESSIF, 2016)

2.3.3 Tecnologia Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios definido pelo IEEE
802.15.1. A especificação Bluetooth foi inicialmente projetada com o objetivo de
desenvolver dispositivos interconectáveis de baixo consumo de energia, através de
frequências de rádio de curto alcance. A transferência de dados e de voz varia em
muitos dispositivos Bluetooth dependendo de requisitos como quantidade de energia
necessária na transmissão, taxa de transferência e distância (MCDERMOTT-WELLS,
2005).
Para Johnson (2004), uma das grandes vantagens da utilização de Bluetooth é
a possibilidade de criar uma Personal Area Network (PAN) de forma ad-hoc, onde um
dispositivo entra no alcance de outro de forma automática e estes constituem uma
PAN. Neste cenário, um dos dispositivos é master, aqueles que controlam a
transmissão, e os outros recebem o papel de slave. A este conjunto de master e slave
dá-se o nome de piconet, conforme Figura 6.
O dispositivo que está selecionado para atuar como master, pode se conectar
a outros dispositivos como slave e enviar/receber dados para aqueles que estiverem
conectados a ele. O master trabalha com até sete slave simultaneamente, ou seja
essa piconet pode ter até oito dispositivos, mas o slave pode-se conectar apenas a
um master e é apenas com ele que a troca de informações ocorre (JOHNSON, 2004).
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Figura 6 - Transmissão Bluetooth

Fonte: Adaptado (JOHNSON, 2004)

Protocolos de roteamento
Os protocolos de roteamento nas RSSFs além de compartilhar dados com os
nós sensores vizinhos, fazer a auto-organização e o agrupamento desses sensores,
também desempenham a função de gerenciar a energia das baterias.
O principal objetivo do protocolo é o estabelecimento correto e eficaz de rotas
entre um par de nós, para que as mensagens possam ser roteadas. A Tabela 1 mostra
uma classificação dos protocolos de roteamento nas RSSFs de acordo com a
estrutura da rede e a função que cada protocolo pode desempenhar (OUDANI et al.,
2016).
Tabela 1 - Critério, classificação e definição de protocolos
Critério

Classificação
Plana / Homogênea

Estrutura da Rede
Hierárquica / Heterogênea

Qualidade de serviço
Funções do
Protocolo

Negociação

Multipath
Proativo
Modo de
Transmissão

Reativo
Híbrido

Fonte: Oudani et al. (2016)

Definição
Todos os nós têm a mesma função e
cooperam entre si para concluir o
roteamento.
A rede está em cluster. O roteamento
é realizado em vários níveis (intracluster e inter-cluster).
A rede deve atender à qualidade dos
dados com consumo de energia
razoável.
Elimine transmissões redundantes e
estabeleça
comunicações
por
recursos de rede.
Usando vários caminhos para
aumentar o desempenho da rede
mantendo caminhos alternativos.
Os caminhos são estabelecidos a
priori.
Os caminhos são estabelecidos sob
demanda, conforme necessário.
Combina técnicas proativas e
reativas.
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Confiabilidade

Para Yao et al. (2012), os sensores das RSSFs geralmente são alimentados
por bateria, portanto, a energia é limitada e, devido muitas vezes por estarem em
ambiente hostis e de difícil acesso ou fazerem uso de aplicações que necessitam de
precisão dos dados, os nós dos sensores não podem esperar a falha acontecer para
que haja reparos. Desta forma, a confiança do ambiente se torna um importante
instrumento de monitoração.
A confiabilidade é definida como a probabilidade de um item (componente,
subsistema ou sistema) executar as funções necessárias por um período sob
condições ambientais e operacionais. A função de confiabilidade R (t) representa a
probabilidade de o sistema operar sem falhas durante um intervalo de tempo [0, t]. A
confiabilidade de um sistema depende do tempo a ser considerado e normalmente
diminui conforme o tempo passa (MUNIR; ANTOON; GORDON-ROSS, 2015).
A taxa de falha de um item é uma indicação da propensão à falha depois que
o tempo (t) já passou. A Figura 7 mostra uma curva típica da taxa de falhas em função
do tempo, que é comumente conhecida como Curva da Banheira.
Figura 7 - Taxa de falha Curva da Banheira

Fonte: (LIENIG; BRUEMMER, 2017)

A forma da Curva da Banheira na Figura 7 sugere que o ciclo de vida de um
item pode ser dividido em três períodos diferentes: falhas precoces, falhas aleatórias
e falhas de desgaste (LIENIG; BRUEMMER, 2017).
Embora um item seja submetido a um procedimento de testes bastante
extenso, e grande parte dos seus defeitos iniciais sejam removidos antes de sua
utilização, defeitos não descobertos em um item durante o processo de design ou
produção levam a uma alta taxa de falhas no período de falha precoce. Quando o item
sobrevive a esse período, a taxa de falhas tende a se estabilizar em um nível em que
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permanece relativamente constante por um certo período antes que o item comece a
se desgastar. Durante o período de desgaste, os sistemas concluíram as missões
necessárias. Portanto, a taxa de falhas no tempo de vida útil é importante para realizar
análises de confiabilidade (SONG; WANG, 2013).
O trabalho de Song e Wang (2013) apresenta as funções da taxa de falha λ (t)
que está relacionado à função de confiabilidade R (t), conforme Equação 1:
𝑅(𝑡) − 𝑅(𝑡 + ∆𝑡)
1 𝑑𝑅(𝑡)
= −
∆𝑡 → 0
𝑅(𝑡) ∆𝑡
𝑅(𝑡) 𝑑𝑡

𝜆(𝑡) = lim

(1)

Onde Δt é um intervalo de tempo com Δt > 0, a confiabilidade de R(t) é
determinada a partir da taxa de falha λ(t) com a consideração do R(0)=1 ou seja, o
item está totalmente funcional no estado inicial, vide Equação 2:
𝑡

𝑅(𝑡) = 𝑒 − ∫0 𝜆 (𝜏)𝑑𝜏 .

(2)

Em muitos modelos de confiabilidade, as taxas de falha de componentes e
subsistemas são assumidas independentemente do tempo, embora essa suposição
tenha limitações. Com a suposição de λ(t) = λ em (2) é simplificada na Equação 3:
𝑅(𝑡) = 𝑒 −𝜆𝑡 .

(3)

A taxa de falha é então estimada a partir do número médio de falhas por
unidade de tempo, expresso em falhas no tempo (FIT), na Equação 4.
1 𝐹𝐼𝑇 = 10−9

𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎
ℎ𝑜𝑟𝑎

(4)

Tempo médio para falha

O Mean Time to Failure (MTTF) fornece o tempo médio necessário para o
componente atingir o estado de falha a partir de um determinado estado inicial. Este
resultado também pode ser derivado do fato de que o processo R (t) gasta um tempo
exponencialmente distribuído em cada um de seus estados (SHAKHOV; KOO, 2018).
Para Song e Wang (2013), o MTTF é uma métrica de desempenho
amplamente citada para comparação de vários projetos de sistemas. Este indicador
reflete a distribuição da vida útil de um item. No entanto, ele não transmite a
informação de que um MTTF maior que o tempo de vida significa que o sistema é
altamente confiável dentro do tempo de vida.
A relação entre MTTF e função de confiabilidade é descrita pela Equação 5:
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+∞

𝑀𝑇𝑇𝐹 = ∫0

𝑅(𝑡)𝑑𝑡

(5)

Onde R (t) é a função de confiabilidade. Quando a taxa de falha λ (t) é constante
λ, a expressão para MTTF é simplificada na Equação 6:
1

𝑀𝑇𝑇𝐹 = 𝜆 .

(6)

Cadeia de Markov

Os Modelos ou Cadeia de Markov são úteis para encontrar um estado
estacionário de longo prazo de probabilidades de um sistema ter um número finito de
estados possíveis, usando a transição entre estados de probabilidades. Muitas
variações do modelo básico de Markov são usadas em diversas aplicações (ULLAH;
AHMAD; KIM, 2018).
Para Liu et al. (2018), a Cadeia de Markov é usada com sucesso em muitos
campos, como análise de status da rede, detecção de estado de equipamentos
elétricos, reconhecimento de fala e visão computacional.
Levin, Peres e Wilmer (2017), em sua obra, definem que uma Cadeia de Markov
é um sistema que se move entre os elementos de um conjunto finito Ω da seguinte
maneira: quando em x ϵ Ω, a próxima posição é escolhida de acordo com uma
distribuição de probabilidade fixa P (x, ·). Mais precisamente, a Equação 7 mostra uma
sequência de variáveis aleatórias (X0, X1 ,...) é uma cadeia de Markov com espaço de
estado Ω e matriz de transição P para cada y ϵ Ω,
P{X t+1 = y | X0=x0,X1 = x1,…,Xt-1 = xt-1, Xt=x}=P(x,y)
para todos x0 , x1,......,

(7)

xt-1 , x ϵ Ω de tal modo que:

P{X0=x0,X1 = x1,…,Xt-1 = xt-1, Xt=x}> 0.
Aqui P é um |Ω| x |Ω| matriz cuja décima linha é a distribuição P(x, ·). Assim, P
é um processo estocástico, ou seja, suas entradas são todas não-negativas, e
∑ 𝑃 (𝑥, 𝑦) = 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥 𝜖 Ω
𝑦𝜖Ω

(8)

A Equação 8, frequentemente chamada de propriedade de Markov, significa
que a probabilidade condicional de passar do estado x para o estado y é o mesmo,
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independentemente da sequência

x0, x1,......, xt-1 de estados preceder o estado

atual x. É exatamente por isso que a matriz P é suficiente para descrever as
transições.

Estimador Kaplan-Meier

Segundo Colosimo e Giolo (2006), o estimador não paramétrico de KaplanMeier, proposto por Kaplan e Meier em 1958 para estimar a função de sobrevivência,
é também chamado de estimador limite-produto. Ele é uma adaptação da função de
sobrevivência empírica que, na ausência de censuras, é definida como:
𝑆̂(𝑡) =

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çõ𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛ã𝑜 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑎𝑡é 𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡
𝑛. º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çõ𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑜

Para Maciejewski, Anders e Endrenyi (2011), o procedimento computacional
usado para obter a estimativa da função de sobrevivência é descrita onde, t1 < t2 < ...
< tk representando os momentos distintos de falha. Para cada i = 1,...k, deixe que ni
seja o número de unidades sobreviventes, o tamanho do conjunto de riscos,
imediatamente antes de ti. Seja di o número de unidades que falham em ti e deixe si =
ni-di , a Equação 9 demonstra a função:
𝑆̂(𝑡𝑖 ) = ∏𝑖𝑗=1(1 −

𝑑𝑗
𝑛𝑗

)

(9)
(9)
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3 TRABALHOS RELACIONADOS

O capítulo apresenta uma análise dos trabalhos que descrevem estudos sobre
o tema da confiabilidade dos nós das RSSFs quando seus sensores têm baixa energia
em suas baterias e modelos que preveem essa confiabilidade.

Modelos de detecção e confiabilidade

O trabalho apresentado por Munir, Antoon e Gordon-Ross (2015) sugere uma
modelagem e análise de detecção e tolerância a falhas em RSSF, pelo fato dessas
redes estarem se disseminando cada vez mais e abrangendo áreas e locais que
necessitam de uma segurança no tráfego dos dados. A questão de detecção e
tolerância a falhas é algo que necessita cada vez mais de atenção.
A detecção inclui algoritmos de Distributed Fault Detection (DFD). Os
algoritmos Chen e Ding também são utilizados no trabalho e seus resultados
comparados. Esses algoritmos de detecção de falhas distribuídas identificam falhas
nas leituras do sensor para diagnosticar um sensor defeituoso. A utilização dos
algoritmos DFD não incorrem em custos adicionais de transmissão porque eles usam
o tráfego de rede existente para identificar falhas no sensor, explicam Munir, Antoon
e Gordon-Ross (2015).
Munir, Antoon e Gordon-Ross (2015) propõem um paradigma de baixo para
cima na modelagem, desenvolvendo primeiro um modelo de nó sensor e
determinando a confiabilidade e o MTTF do modelo. O nó sensor fornece o MTTF do
nó sensor, que é utilizado no modelo do cluster da RSSF. O MTTF é então utilizado
para determinar a confiabilidade da RSSF.
Em uma RSSF típica existem muitos clusters, Munir, Antoon e Gordon-Ross
(2015) assumem para o seu modelo que todos os nós em um cluster são vizinhos um
do outro. Porém, pode ser observado que o modelo não impõe nenhuma topologia
específica em um cluster de rede de sensores.
As principais contribuições do artigo apresentado por Munir, Antoon e GordonRoss (2015) são:

36



Diagnóstico de falhas nas RSSFs através de vários algoritmos de
detecção de falhas;



Simulação de algoritmos de detecção de falhas usando o simulador NS2 para determinar a atividade dos algoritmos taxas de curiosidade e
falsos alarmes. O NS-2 é um simulador de eventos discretos que fornece
suporte para simulação de redes e protocolos de roteamento em redes
com e sem fio. Além disso, é analisada a eficácia dos algoritmos de
detecção de falhas em condições modeladas a partir de dados do mundo
real;



Proposta de um modelo de nó sensor tolerante a falhas, do inglês FaultTolerant (FT) composto por sensores duplex (ou seja, um sensor ativo/
inativo) que explora a sinergia da detecção de falhas e FT. Embora o
modelo possa ser estendido para sensores com Redundância NModular (RMN), os autores sugerem nós sensores duplex para
minimizar a custo adicional;



Caracterização dos parâmetros do TF, como fator de cobertura,
explorando a sinergia entre detecção de falha e FT;



Proposta de modelos hierárquicos de Markov para caracterizar a
confiabilidade da RSSF e o MTTF; e



Medição da confiabilidade e do MTTF hierarquicamente no nó sensor,
no cluster da RSSF e nos níveis da RSSF.

O estudo apresentado por Munir, Antoon e Gordon-Ross (2015) estabelece
alguns parâmetros importantes quanto à detecção de falhas em RSSFs utilizando a
cadeia de Markov e o MTTF para prever essas falhas, mas não explora uma das falhas
mais comuns neste tipo de rede que é o esgotamento da bateria do sensor, os autores
chegam a mencionar que no modelo apresentado por eles esta previsão é possível,
mas que eles não implementaram.
A simulação utilizando o NS-2 foi o meio utilizado para os testes e os autores
também registram que pode haver variações caso seja o experimento aplicado em um
ambiente real. A proposta desta dissertação, de certa forma, atua nesta questão ao
avaliar se interferências comuns que acontecem na comunicação de um ambiente real
podem influenciar nas medições e na confiabilidade de uma RSSF. Essa análise é
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realizada a partir da inserção de barreiras físicas e da medição do distanciamento
entre os sensores.
Outro trabalho na mesma linha é o de Mothku e Rout (2019), que propõem a
análise da qualidade dos estados de um link e determinam a aplicabilidade da
codificação de rede para melhorar a confiabilidade da comunicação e reduzir o
número de transmissões de dados. A eficácia do mecanismo proposto é demonstrada
através dos resultados da simulação, considerando o número de transmissões de
dados, o atraso médio de entrega, o consumo de energia e a vida útil da rede.
A coleta de dados confiável pode ser obtida usando a retransmissão baseada
em reconhecimento (retransmissão automática). Essas abordagens exigem mais
transmissões de dados (incluindo retransmissões) para alcançar a coleta de dados
confiáveis. À medida que o número de transmissões de dados aumenta, o consumo
de energia e o atraso na entrega de pacotes também aumenta (MOTHKU; ROUT,
2019).
O mecanismo confiável de transmissão de dados usando codificação
oportunista é proposto por Mothku e Rout (2019) para a obtenção de uma coleta de
dados confiável junto com a eficiência energética na presença de regiões defeituosas.
O algoritmo de Markov Decision Process (MDP) processo de decisão de Markov é
projetado considerando a qualidade do link variável.
O mecanismo proposto baseado no MDP fornece redução no atraso em
comparação com outros métodos mencionados. No mecanismo baseado em
codificação de rede proposto, as quedas de pacotes são reduzidas (quando os nós
defeituosos aumentam na rede) devido às decisões oportunistas de codificação da
rede e manutenção adaptativa da redundância de pacotes. Na abordagem de
retransmissão, à medida que o número de nós aumenta, o atraso também aumenta
rapidamente. Isso ocorre devido ao aumento no número de saltos a partir dos nós de
origem (MOTHKU e ROUT, 2019).
Os dados obtidos no trabalho de Mothku e Rout (2019) são colhidos a partir de
uma RSSF homogênea - todos os sensores são do mesmo modelo para que os
resultados sofram poucas alterações. Os próprios autores citam a necessidade de
aplicação em uma RSSF heterogênea. A coleta de dados realizada em uma rede
homogênea sem alterações de distância entre os sensores e que não conta com
possíveis interferências físicas como barreiras, pode prejudicar a confiabilidade dos
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dados quanto à medição dos valores das baterias. A quantidade de pacotes
transmitidos também é um fator que deve ser levado em consideração.
Nessa mesma linha, o artigo de Chowdhury et al. (2017) trata da modelagem
de

confiabilidade

de

uma

RSSF

especificamente

para

aplicações

como

monitoramento de floresta tropical, monitoramento de biodiversidade, detecção de
incêndios florestais, onde os nós são implantados remotamente.
O principal objetivo do trabalho proposto é calcular a métrica de confiabilidade
k-terminal para avaliar confiabilidade do sistema e o MTTF sujeito a causa comum
e/ou falha de componente individual. O conceito do Ordered Binary Decision Diagram
(OBDD) é usado para modelar a complexidade computacional de avaliar a
confiabilidade da rede de terminais. Também é utilizado o algoritmo de Monte Carlo
para simular os métodos analíticos (CHOWDHURY et al., 2017).
A métrica de confiabilidade aplicada nas RSSFs demonstrada por Chowdhury
et al. (2017) é aplicada em simulação para RSSF estáticas e, no que tange à
confiabilidade energética do sensor, avalia quando uma bateria está com 100% de
carga, o tempo que o sensor está ligado ou hibernando e a quantidade de pacotes
trafegados. Um dos problemas desta abordagem é que não é possível prever o quanto
de bateria restante é confiável para o sensor continuar seu trabalho.
A bateria pode sofrer uma variação bem grande na sua capacidade energética
quando os sensores da RSSF estão expostos ao ambiente físico. Há várias condições
ambientais como barreiras físicas ou mesmo variações na taxa de transmissão ou
distanciamento entre os sensores que podem influenciar o MTTF causando impacto
na confiabilidade do modelo.
Pensando nessa influência que pode ocorrer com o cálculo do MTTF o artigo
de Jiang (2020) diz que muitos dos problemas de confiabilidade e de decisão de
manutenção precisam estimar o tempo médio até o MTTF de um determinado
componente ou produto para a definição de um modelo de prevenção ou manutenção
com base nos dados de falha em campo.
Jiang (2020) descreve que os métodos para estimar o MTTF podem ser
divididos em duas categorias:
1. Direto: um método direto típico é o método baseado em suposições
exponenciais, ou seja, o MTTF é estimado como a razão entre o tempo
total no teste e o número total de falhas durante esse tempo total; e
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2. Indireto: os métodos indiretos são, na verdade, métodos de estimativa
de parâmetros, por exemplo, o Método de Máxima Verossimilhança, do
inglês Maximum Likelihood Method (MLM) e o Método de Mínimos
Quadrados, do inglês Least Squares Methods (LSM) que inicialmente
definem e ajustam a distribuição dos dados, para depois calcular o MTTF
a partir dos parâmetros de distribuição estimados. Esses métodos são
aplicáveis apenas para o caso em que os dados não são fortemente
censurados.
Para Jiang (2020), os dados de falha de campo, por exemplo, dados de falha
de reclamações de garantia, são frequentemente e fortemente censurados, e os
problemas de estimativa com base em tais dados são muito difíceis. Especificamente,
os métodos clássicos como o MLM e o LSM não podem fornecer estimativas de
parâmetros robustas e o método baseado em suposições exponenciais pode
superestimar consideravelmente o MTTF. Portanto, é praticamente significativo
desenvolver métodos inovadores para estimar o MTTF e os parâmetros de distribuição
com base em dados altamente censurados coletados em campo.
O artigo apresentado por Jiang (2020) aborda essa questão propondo um novo
método. A abordagem proposta deriva primeiro um estimador não paramétrico de
MTTF baseado em uma decomposição da expressão integral do MTTF teórico e
características estatísticas da amostra. Este estimador MTTF é aplicável para os
dados de qualquer padrão de truncamento. Em seguida, o valor estimado de MTTF é
fixo e um Método de Máxima Verossimilhança de Parâmetro Único, do inglês Single
Parameter - Maximum Likelihood Method (SP-MLM) e é usado para estimar o
parâmetro de forma.
O SP-MLM é aplicado mais uma vez para estimar o parâmetro de escala por
meio da fixação do parâmetro de forma estimado. Um experimento numérico é
realizado e um exemplo do mundo real é analisado. Os resultados mostram que o
método proposto fornece estimativas bastante precisas e robustas para o MTTF e
parâmetros de distribuição. O método é aplicável para qualquer distribuição de vida e
muito útil para modelagem de confiabilidade com base em dados de campo altamente
censurados (JIANG, 2020).
O experimento numérico é baseado em vários conjuntos de dados gerados
aleatoriamente a partir da distribuição Weibull, esses dados são submetidos às
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equações SP-MLM e depois ao MTTF e assim a confiabilidade é estimada (JIANG,
2020).
Os experimentos realizados por Jiang (2020) obtêm duas descobertas
principais:
1. Do ponto de vista da precisão da estimativa, os dados de um padrão de
truncamento múltiplo contêm mais informações úteis do que os dados
de um único padrão de truncamento quando o tempo médio de
truncamento é o mesmo. Este achado pode ser útil para o projeto do
teste de confiabilidade; e
2. A precisão da estimativa para o parâmetro de forma é geralmente menor
do que a precisão da estimativa para o MTTF. Em outras palavras, é
mais fácil obter uma boa estimativa inicial do MTTF do que obter uma
boa estimativa inicial do parâmetro de forma.
O trabalho apresentado chega a um resultado muito bom na previsão da
confiabilidade e deixa em aberto a execução em um ambiente real, além de propor a
utilização de outras distribuições para gerar os dados para o cálculo da confiabilidade.
Becker (2014), por sua vez, traz um novo modelo matemático para apresentar
a confiabilidade, o método de Kaplan-Meier. A área de aplicação das RSSFs
abordadas neste artigo são de domínio da vigilância da logística de transporte.
Originalmente, as RSSFs eram estáticas e de propósito único. Nos últimos anos,
essas redes têm evoluído para aplicativos que precisam de suporte para mobilidade
e múltiplas finalidades. Por exemplo, em aplicações logísticas, tais como vigilância
das condições de transporte, equipamentos de supervisão são movidos para dentro e
fora dos contêineres junto com as mercadorias supervisionadas.
Becker (2014) utiliza o modelo analítico do algoritmo Trickle juntamente com o
estimador Kaplan-Meier (também utilizado nesta dissertação), para gerar um modelo
para o número de pacotes que são enviados, que se relacionam diretamente com a
energia que é gasta. Além deste modelo, também é gerado um outro modelo para a
descoberta do tempo que um serviço demora para que seja replicado para várias
topologias de rede.
A energia consumida e a quantidade de pacotes no trabalho apresentado por
Becker (2014) são estudadas como alguns dos principais indicadores de
desempenho. Porém, o estimador Kaplan-Meier é aplicado para informar a sobrevida
das aplicações que são executadas nas RSSFs da logística de transportes.
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O trabalho apresenta o consumo de energia e a quantidade de pacotes
trafegados como um gargalo na infraestrutura. Seria interessante poder estimar o
quanto esse gargalo impacta nas atividades da RSSF em um ambiente que está em
constante mudança como o de logística. Poder estimar quando a capacidade
energética dos sensores está em um nível que não traz confiabilidade para o tráfego
é de suma importância para o desenvolvimento da atividade.
Nessa mesma linha de Kaplan-Meier, Pascal et al. (2019) fornece os
indicadores para os gerentes de manutenção avaliarem a relevância das ações
realizadas e readequarem o programa de manutenção planejado. Muitos artigos foram
escritos sobre indicadores financeiros para avaliar o uso de uma política de
manutenção baseada em Manutenção Produtiva Total, do inglês Total Productive
Maintenance (TPM), enquanto outros compararam os resultados que mostram o
impacto de critérios como o tempo médio entre falhas.
Em longo prazo, este conhecimento dos indicadores pode levá-los a revisar sua
política de manutenção. Para alcançar este objetivo, são propostos vários indicadores
de confiabilidade, diagnóstico e prognóstico para avaliar e melhorar a política de
manutenção com base no TPM (PASCAL et al., 2019).
Alguns métodos que podem ser usados para avaliar e melhorar a TPM são
identificados pelos autores. Esses métodos vêm das áreas de confiabilidade,
diagnóstico e prognóstico. Estes últimos fornecem indicações sobre problemas de
falha de capacidade, saúde do sistema e Vida Útil Remanescente (VUR). A
especificidade dos métodos usados reside na capacidade de usar observações
discretas, como atividades de manutenção disponíveis no sistema informatizado de
gerenciamento de manutenção.
Na caracterização da confiabilidade um dos modelos utilizados é o modelo não
paramétrico do Estimador de Kaplan–Meier, que tem sido usado em diferentes
campos, sem a necessidade de intervalos de tempo regulares entre os dados
analisados, assim estimando a sobrevida. As condições ambientais nas quais
sistemas operam são geralmente a causa de falhas externas (por exemplo, clima ou
vibrações). No estudo são consideradas apenas as condições internas, já que a
extração ou análise de dados pode levar a uma análise de sobrevivência. Com essas
abordagens, o tempo até a falha (ou evento) é de interesse, sendo frequentemente
mencionado como um tempo de evento, um tempo de sobrevivência ou um tempo de
falha (PASCAL et al., 2019).
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Os autores utilizam o Modelo de Markov para diagnóstico e prognóstico com o
objetivo de encontrar leis de degradação que forneçam uma estimativa gradual de
falha pela ativação de estados intermediários e especialmente aquele que precede o
estado de falha. A falha pode então ser prevista com precisão.
Observações disponíveis no processo (camada visível) e no estado do sistema
(ou estado do subsistema) podem ser associados pelo modelo oculto. Portanto, um
modelo de degradação de quatro níveis baseado em uma topologia Markov de quatro
estados é usada: (1) saudável; (2) ligeiramente danificado (a degradação ainda é
aceitável); (3) fortemente danificado (alto nível de degradação); e (4) falha. No início
do sistema, o nível degradação é considerado saudável. Quando o estado de falha é
alcançado, este significa que é tarde demais para planejar ações de manutenção
preventiva.
O trabalho apresentado por Pascal et al. (2019) mostra que esses diferentes
indicadores (confiabilidade, nível de degradação e VUL) ajudam o especialista a
avaliar a TPM baseado em política de manutenção. O feedback fornecido por esses
indicadores pode ser usado para planejar ações de manutenção dinamicamente.
O resultado da pesquisa mostra o quanto é importante a utilização de modelos
matemáticos para análise de dados e geração de indicadores de confiabilidade, vida
útil do ambiente e sua degradação. Um dos pontos críticos do trabalho é que os dados
utilizados para alimentar esse sistema se trata de observações dos engenheiros de
manutenção, os próprios autores admitem que se os dados fossem obtidos por meio
de sensores provavelmente os indicadores seriam mais confiáveis.

Tolerância de energia das baterias dos sensores

Berardinelli et al. 2015, em seu trabalho, apresentam um middleware de agente
móvel chamado Agila que oferece um modelo de programação no qual os sensores
Memsic IRIS reportam suas atividades, todas projetadas utilizando o modelo da
Foundational Unified Modeling Language (FUML). Seguem as contribuições
apresentadas:


Estabelecer um Conjunto de Instruções Agilla com uma bateria nova
para que essas instruções sejam capazes de recuperar a tensão da
bateria de um nó da RSSF em tempo de execução;
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Medir a energia que a execução de cada instrução Agilla consome em
uma plataforma de destino; e



Estender o Agilla Modeling Framework com uma nova análise que,
aproveitando as medições de consumo de energia conduzidas, prediz a
energia requerida pelos agentes Agilla em execução na RSSF.

Os testes realizados por Berardinelli et al. 2015 utilizam duas pilhas AA para
uma tensão de 3.3V conectada ao sensor para avaliar até que ponto a qualidade da
energia impacta na transmissão dos dados. O teste gera quatro zonas operacionais
em questão de eficiência energética, são elas:


Mais de 3V até 3.3V - condições ideais;



3V a 2.8V: boas condições;



2.8V a 2.4V: ainda trabalhando, mas com alerta; e



Abaixo de 2.4V: alerta de problemas.

A pesquisa apresenta um limite máximo de 1.7V para o funcionamento do nó
sensor, abaixo dessa voltagem segundo os autores o sensor para de funcionar.
O trabalho descreve que por meio do middleware são calculados os valores de
consumo de cada módulo dos sensores Memsic IRIS e da bateria. Porém, não
apresenta exatamente as informações como os autores chegam nestes valores. O
foco está mais concentrado na construção de um modelo da FUML para
implementação de aplicações que utilizam os parâmetros para caracterizar que os
dados são confiáveis ou não.
Outro ponto a ser destacado é que entre as leituras de 2.4V, em que o sistema
começa a reportar mensagens de erro, e 1.7V, em que o sensor para de funcionar, os
autores apenas descrevem que acontece uma falha muito rápida da bateria. Saber
até que ponto essa variação compromete a estabilidade da rede é um dos fatores
primordiais no consumo energético das RSSFs.
Para Zhang e Li (2019), em seu artigo, os recursos das RSSFs são
especialmente escassos quando alimentadas por baterias. Para alcançar um tempo
de vida satisfatório, o problema da eficiência energética deve ser enfrentado em todos
os níveis da rede. Princípios importantes para projetar protocolos de RSSF incluem a
execução de processamento de dados na rede, criando algoritmos de adaptação
eficientes que forneçam Quality of Service (QoS) enquanto maximizam utilização de
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recursos de rede. Portanto, o consumo de energia é uma questão crucial e otimizar
esse consumo é altamente importante.
As principais contribuições do artigo apresentado por Zhang e Li (2019)
incluem:


Um modelo para dormência/atividade é proposto para um sensor sem
fio onde cada nó pode ficar em um dos quatro status, que foram definidos
na pesquisa: (1) uma fase totalmente ativa; (2) (3) duas fases semiativas
com funções diferentes; e (4) uma fase de dormência;



O resultado explícito da probabilidade conjunta com um número de n
(n≥0) pacotes de dados e o sensor em qualquer um dos quatro status é
alcançado através da construção adequada de um processo de Markov
multidimensional; e



Várias medidas de consumo, como consumo de energia de uma fase
para outra e o consumo de energia em cada uma das três fases, são
obtidas. Medidas de desempenho do sistema, como o tempo médio de
atraso de um pacote de dados, a taxa de transferência do sistema e a
probabilidade do nó sensor estar em qualquer uma das fases também
são levantadas.

Os resultados mostram que o consumo de energia para alternar entre as fases
descritas não depende significativamente do número de pacotes enviados. No
entanto, o consumo de energia para a transmissão dos dados depende da taxa em
que os pacotes de dados são gerados, o que significa que o processamento de dados
de alta densidade requer o consumo de mais energia (ZHANG; LI, 2019).
O trabalho apresenta um processo de cálculo de consumo de energia pelo
sensor e consegue diferenciar como esse consumo se comporta em cada uma das
fases descritas. Os autores chegam à conclusão que a taxa de geração dos dados
tem um alto impacto, mas não conseguem estimar o quanto a bateria que alimenta o
sensor consegue durar. Saber quanto cada atividade consome é muito importante,
mas ter essa informação e não poder saber se a bateria disponível é capaz de
alimentar esse sistema torna-se muito complicado para o gerenciamento do ambiente.
Para Zabasta et al. (2019), as rações para vacas de alto rendimento contribuem
para o desenvolvimento de Subacute Rumen Acidosis (SARA), ou seja, Acidose
Ruminal Subaguda, levando a patologias como rumenite, laminite, distúrbios
reprodutivos, perda de produtividade e redução da longevidade. O objetivo deste
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trabalho é desenvolver um sistema ciber-físico retículo-ruminal de ação prolongada
para monitoramento dos parâmetros do rúmen.
A pesquisa se baseia no monitoramento contínuo de valores de medição de pH
e temperatura ruminal por aplicação de rede de sensores sem fio por meio de um
dispositivo ESP32 LoRA com o objetivo de obter as informações necessárias sobre a
saúde das vacas leiteiras (ZABASTA et al., 2019).
De acordo com Zabasta et al. (2019), o dispositivo que contém o sensor está
localizado dentro do bolus, que é um invólucro que permite o acondicionamento dos
sensores para serem inseridos no trato gastrointestinal do gado, para transmitir dados.
O rádio LoRa utilizado garante o uso confiável de baixa potência na transmissão de
dados do sensor do bolus para o gateway.
Zabasta et al. (2019) apresentam um estudo quanto ao acondicionamento da
bateria do sensor dentro do bolus, pois, não é possível a troca constante dessa
bateria. A especificação do sensor define a tensão de alimentação nominal a 3,3 V.
Estima-se preliminarmente que não mais do que 13,2 Wh (4 Ah) de energia serão
necessários para sustentar um ano de operação. Para uma solução de baixo custo,
três séries de baterias alcalinas AA (IEC R6) conectadas produziriam 4,5 V dentro do
limite de tamanho fornecido. No entanto, a análise revelou que a capacidade máxima
dessas baterias é de 3 Ah, insuficiente para a meta estabelecida.
Uma alternativa avaliada são as baterias de lítio tamanho D com capacidade
de 19 Ah e tensão nominal de 3,6 V. A alta capacidade permite selecionar baterias
com tamanho menor (ZABASTA et al., 2019),
Em uma RSSF tão específica quanto essa pensar somente na capacidade
energética das baterias sem contar com a confiabilidade dos dados transmitidos pelos
sensores nos vários estágios de tensão pode ser temerário pelo fato que a troca dessa
bateria é muito complicada devido à localização do sensor.
Os dados que são transmitidos sofrem várias ações, assim como a bateria, que
dependendo das condições de temperatura pode ter uma rápida queda de tensão.
Caso o sensor passe a enviar dados não confiáveis, o monitoramento dessa bateria
se torna primordial para o sucesso da aplicação como um todo.
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Comparação dos trabalhos relacionados

Por meio das palavras-chave alguns sinônimos e os operadores lógicos AND,
OR, encontrados nas ferramentas de busca foi utilizada a seguinte string de busca
entre os anos de 2014 e 2020: (((Internet of Things) OR (IoT)) AND (Reliability) AND
((Wireless Sensor Networks) OR (WSN)) AND (Energy) AND (Battery) AND
(Forecasting) AND (Simulation) AND (Tolerance) AND ((Markov OR (Kaplan-Meier)
OR (MTTF))).
O tipo de transmissão dos artigos que a string retornou foi WIFI, por ser uma
transmissão bastante estudada no período e pelo foco dos trabalhos em discutir a
confiabilidade dela em RSSF providas de baterias recarregáveis.

Ambiente
Simulação - 1
Real - 2

Tipo de Sensor

Transmissão

Gerador de
Estimativa

Confiabilidade

Munir, Antoon
e GordonRoss (2015)

1

-

WIFI

-

Cadeia de
Markov

MTTF

Berardinelli et
al. 2015

2

Memsic IRIS

WIFI

Sim

Agila

Foundational Unified
Modeling Language
(FUML)

Mothku e Rout
(2019)

2

-

WIFI

Não

Cadeia de
Markov

Markov Decision
Process (MDP)

Chowdhury et
al. (2017)

1

-

WIFI

-

Cadeia de
Markov

Ordered Binary
Decision Diagram
(OBDD) + MTTF

Becker (2014)

2

Monitoramento
.

WIFI

Sim

Algoritmo
Trickle

Kaplan-Meier

Zhang e Li
(2019)

1

-

WIFI

-

Cadeia de
Markov

-

Zabasta et
al. (2019)

2

ESP32 LoRa

WIFI

Não

-

-

Pascal et al.
(2019)

1

-

-

-

Cadeia de
Markov

Kaplan-Meier -

Jiang (2020)

1

-

-

-

Weibull

SP-MLM / MTTF

Autor

2

ESP32

WIFI
Bluetooth
ESPNow

Não

Cadeia de
Markov

MTTF / Kaplan-Meier

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Topologia
Heterogênea

Artigos

Quadro 1 - Comparação dos artigos dos trabalhos relacionados
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Os trabalhos apresentados serviram para gerar o Quadro 1 que traz parâmetros
usados para comparação com a proposta desta dissertação, e faz essa comparação
entre eles por meios dos seguintes critérios:


O primeiro ponto a ser analisado é o ambiente no qual o trabalho foi
implementado, no caso uma simulação ou experimento real. Todos os
trabalhos que fizeram simulações consideram que é necessário
comprovar o experimento em um ambiente real.



O tipo de sensor utilizado também é levado em conta, pois, a partir da
sua configuração é possível calibrar o ambiente para que o experimento
possa ser mais assertivo. Quando o experimento é realizado por meio
de uma simulação nem sempre os dados caracterizam a realidade da
observação.



A transmissão também é um fator importante quando um experimento
real é realizado. Dependendo do tipo de experimento, pode haver
resultados diferentes pelo fato de existir muitas variáveis que nem
sempre são cogitadas em uma simulação.



A topologia heterogênea é um fator importante em uma RSSF, mas será
abordada em trabalhos futuros, o presente trabalho implementa uma
RSSF homogênea para validação do método.



O gerador de estimativa é um modelo matemático que gera uma
previsão a partir de dados conhecidos no momento, por meio dele é
possível comparar o que o modelo gera com os resultados dos testes
em ambiente real.

48

4 PROPOSTA DO PROJETO
Esta seção traz a proposta de desenvolvimento físico do projeto: uma RSSF
para a análise da confiança de energia das baterias dos sensores. A proposta é
validada pela implementação de experimentos. Os subitens a seguir trazem
informações de cada uma das fases do desenvolvimento do ambiente de teste.
Fase 1 – Critérios e configurações dos dispositivos

A fase de criação dos critérios e configurações dos dispositivos busca a
padronização e a estabilidade do ambiente experimental. Está dividida em três etapas,
(1) Disposição dos Sensores, (2) Estado da Bateria e (3) Validações Auxiliares.

4.1.1 Disposição dos sensores

Para a realização dos experimentos físicos o hardware e as baterias utilizadas
são as mesmas. Também são estipulados dois cenários com distanciamentos
diferentes e inclusão de barreiras.
1. Hardware: o hardware escolhido é o sensor ESP32, por seu poder de
processamento, quantidade

de memória

e

as tecnologias de

transmissão presentes na sua arquitetura, WIFI, Bluetooth e ESPNow;
2. Sensor de Temperatura DS18B20; e
3. Bateria: a bateria selecionada para os testes é a bateria de LiFePO4 de
3.2v e 1500mAh recarregável.

4.1.2 Estado da bateria

Nesta etapa é realizado o teste do nível das baterias para poder estabelecer os
valores iniciais para o início dos testes.
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4.1.3 Validações auxiliares

Essa etapa é encarregada de montar um circuito para regular a tensão, isso é
importante para que a tensão de saída da bateria esteja regulada e não venha a
causar problemas no sensor. Também é adicionado um sensor para medir a corrente,
etapa importante para definição dos parâmetros do nível de consumo.
Essa regulagem se deu por meio do ajuste de dados de Regressão Polinomial
inserido no código de leitura do ADC do Esp32. Um ajuste em que todos os pontos de
dados são combinados geralmente pode ser obtido definindo o grau da regressão para
o número de pares de dados menos um.
Utilizando o sistema on-line https://arachnoid.com/polysolve/, é possível obter
os dados da regressão.
Os dados de voltagem foram obtidos por meio de leitura de multímetro ligado
na bateria e os dados capturados da leitura do sensor. Primeira coluna são os dados
do sensor e a segunda coluna, leitura do multímetro.
2.14 - 2.60
2.30 - 2.80
2.95 - 3.20
3.11 - 3.30
3.26 - 3.40
3.41 - 3.50
3.57 - 3.60
Ao entrar com os dados no sistema a calibragem é realizada mudando o grau
de precisão do polinômio, nesse caso o grau 6 foi o que melhor se ajustou, conforme
Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Ajuste de dados de Regressão Polinomial

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Após a definição do grau de ajuste é gerado o script da Figura 8, que é inserido
no código do Esp32.
Figura 8 - Script de calibragem do Esp32

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).
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Fase 2 – Experimentos

Nessa fase são estabelecidos os ambientes de testes. A busca é pela
diversificação dos parâmetros usados durante o experimento. Os ambientes de testes
são compostos por quatro etapas: (4) Transmissão de pacotes; (5) Tecnologias de
transmissão; (6) Distâncias reais; e (7) Barreiras.

4.2.1 Transmissão de pacotes

Após regular a tensão e medir a corrente são utilizadas duas formas de intervalo
para transmissão de pacotes: (1) alto; e (2) baixo. Essa etapa é importante para validar
o quanto o nível de bateria pode ser impactado pelo aumento ou diminuição da
transmissão de dados.

4.2.2 Tecnologias de transmissão

Nesta etapa são utilizados três tipos de tecnologias de transmissão para
comparação e validação dos dados: (1) WIFI; (2) Bluetooth; e (3) ESPNow.
As tecnologias abordadas são capazes de validar os dados em topologias
distintas: WIFI trabalhando em uma topologia Wireless Local Area Network (WLAN)
com um longo alcance de transmissão e Bluetooh e ESPNow em uma topologia
Wireless Personal Area Network (WPAN) de alcance curto.

4.2.3 Distâncias reais

O experimento é realizado buscando a padronização do distanciamento entre
os nós sensores para uma melhor monitoração, já que os nós também são estáticos
(sem movimento). No cenário estabelecido os sensores mantêm dois tipos de
distanciamento: (1) longo; e (2) curto. O objetivo é verificar o quanto o distanciamento
interfere na transmissão e quanto isso é refletido na confiabilidade da bateria.
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4.2.4 Barreiras

Nesta etapa são inseridas barreiras nos cenários. Isso é importante para
verificar o quanto a interferência física pode impactar na transmissão e,
consequentemente, na confiabilidade do consumo de energia.
Fase 3 – Coleta e análise dos resultados

A fase 3 é responsável por coletar e analisar os dados vindos do experimento
e compará-los com os modelos matemáticos, Desvio Padrão, Cadeia de Markov,
MTTF e Estimador Kaplan-Meier. É composta pelas etapas (8) Medições de energia
e (9) Análises e conclusões.

4.3.1 Medições da energia

O objetivo dessa etapa com a utilização desses modelos matemáticos é buscar
estabelecer a confiabilidade das baterias e até que ponto a quantidade de energia
contidas nelas pode ser estimada para um bom funcionamento da RSSF.

4.3.2 Análises e conclusões

Essa etapa é responsável por analisar os dados e fazer as comparações em
cada um dos cenários testados. A busca é pela compreensão sobre o impacto que
cada um dos cenários tem na confiabilidade do consumo de energia.
A Figura 9 apresenta de forma visual cada uma das três fases e suas
particularidades para a proposta de desenvolvimento do projeto.
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Figura 9 - Proposta de desenvolvimento do projeto

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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5 EXECUÇÃO DOS EXPERIMENTOS

Esta seção é responsável por apresentar a proposta prática que é o
experimento em si. Para isso são consideradas três fases, como visto na proposta: (1)
Critérios e configurações dos dispositivos, (2) Ambientes de teste e (3) Coleta e
análise dos resultados.
Os experimentos são realizados em ambientes reais com dispositivos e
sistemas implementados buscando um melhor resultado dos testes. A Figura 10
especifica as fases do experimento.
Figura 10 - Fases do Experimento

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Experimento Fase 1

Para a realização dos experimentos físicos a decisão é padronizar o hardware
utilizando cinco sensores ESP32, sensor de temperatura DS18B20 e cinco baterias
LiFePO de 3.2v 1500 mAh recarregável.
As baterias LiFePO4 são baseadas na tecnologia de íons de lítio e fornecem
potência impressionante e longa vida (ADAMEC et al., 2019). As células LiFePO4 são
as mais estáveis entre a tecnologia de íons de lítio devido ao conteúdo negativo de
eletrodo de grafite. As tecnologias de bateria são desenvolvidas para fornecer
potência máxima, alta densidade de energia, longa vida, baixa autodescarga e faixa
de temperatura de operação segura. Usando corretamente combinação de materiais
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da estrutura da bateria permite-se alcançar compromisso entre energia, estabilidade
de temperatura e longa vida (GROOT et al., 2015).
O hardware escolhido é o sensor ESP32, por seu poder de processamento,
quantidade de memória e as tecnologias de transmissão presentes na sua arquitetura,
WIFI, BlueTooth e ESPNow. A Figura 11 demonstra as pinagens do sensor.
Figura 11 - Pinagens ESP32

Fonte: Espressif (2019)

Segundo Espressif (2019), as características do ESP32 são:


Baseado no SoC (System on Chip) ESP32-D0WDQ6 (Datasheet
ESP32);



Módulo controlador ESP-WROOM-32 (Datasheet ESP-WROOM-32);



Microprocessador dual core Tensilica Xtensa 32-bit LX6



Clock ajustável de 80MHz até 240MHz;



Desempenho de até 600 DMIPS;



Possui ROM de 448KB;



Possui SRAM de 520KB;



Possui RTC Slow SRAM de 8KB;



Possui RTC Fast SRAM de 8KB;



Possui memória flash externa de 32Mb (4 megabytes);



Opera na faixa de 2.2V – 3.6VDC;



Pode ser alimentado com 5VDC através do conector micro USB;



Opera em nível lógico 3.3V (não tolerante a 5V);



Opera com corrente típica de 80mA;
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Corrente máxima por pino é de 12mA (recomenda-se usar 6mA;)



Possui Interfaces de GPIO / Sensores capacitivos / ADC / DAC / LNA
pré-amplificado / CAN;



GPIOs com função PWM / I2C e SPI



Possui ADC (conversor analógico digital) de 18 canais com resolução de
12 bits;



Possui 2 DAC (conversor digital analógico) com resolução de 8 bits;



Possui suporte a redes WiFi padrão 802.11 b/g/n;



O WiFi opera na faixa de 2.4 a 2.5GHz;



WiFi possui opções de segurança WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise /
WPS;



WiFi possui opções de criptografia AES / RSA / ECC / SHA;



Opera em modos Station / SoftAP / SoftAP + Station/ P2P;



Possui Antena integrada;



Possui Bluetooth v4.2 BR / EDR e BLE (Bluetooth Low Energy);



Opera em temperaturas na faixa de -40º a 85ºC; e



Programável via USB, host ou WiFi (OTA / Over The Air);

A bateria é submetida a vários testes para identificação dos níveis de tensão e
corrente buscando um parâmetro inicial para calibração do ambiente, o trabalho de
(BERARDINELLI et al. 2015) foi usado como um norteador.
A topologia para a organização dos cinco sensores é uma malha, onde eles
podem trocar informações entre si buscando um ambiente real para o experimento.

Experimento Fase 2

As métricas estabelecidas para o estudo da confiabilidade são: o Desvio
Padrão para demonstrar a variabilidade das coletas de voltagem num determinado
momento; a Cadeia de Markov para dimensionar a probabilidade de movimentação
entre os estados da bateria; o MTTF para definir o tempo médio até a falha; e o
estimador Kaplan-Meier como um auxiliar para a definição do MTTF com a sobrevida
da bateria.
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A implementação de cenários nessa fase tornou-se primordial para a obtenção
de parâmetros para subsidiar a pesquisa a Etec da Zona Leste foi o ambiente
escolhido para montar esses cenários.
Os 24 cenários, descritos no Quadro 2, levam em conta a tecnologia e vários
outros recursos utilizados para que os dados colhidos mostrem as diferenças nos tipos
de cenários estudados.
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Quadro 2 - Cenários e experimentos
Tecnologias
Bluetooth

ESPNow

Experimentos
WIFI

Distância 05 Distância 08 Distância 50 Transmissão Transmissão
metros
metros
metros
05 segundos 10 segundos
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

Com
Barreiras

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Sem
Barreiras

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Cenários

WiFi 8m 5s SB
WiFi 8m 5s CB
WiFi 50m 5s SB
WiFi 50m 5s CB
WiFi 8m 10s SB
WiFi 8m 10s CB
WiFi 50m 10s SB
WiFi 50m 10s CB
EspNow 8m 5s SB
EspNow 8m 5s CB
EspNow 50m 5s SB
EspNow 50m 5s CB
EspNow 8m 10s SB
EspNow 8m 10s CB
EspNow 50m 10s SB
EspNow 50m 10s CB
BT 5m 5s SB
BT 5m 5s CB
BT 5m 10s SB
BT 5m 10s CB
BT 8m 5s SB
BT 8m 5s CB
BT 8m 10s SB
BT 8m 10s CB
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Experimento Fase 3

Com os dados das voltagens das baterias obtidos em cada um dos 24 cenários
apresentados no Quadro 2 é possível analisar o Desvio Padrão dessas medições nos
estados Cheio (C), Médio (M) e Baixo (B).
A Cadeia de Markov, por sua vez, diz que os estados seguintes de uma
aplicação podem ser determinados desde que o estado atual seja conhecido, ou seja,
os estados anteriores se tornam irrelevantes no processo de predição markoviana.
Dessa forma, os dados se movem em um conjunto finito Ω quando x ϵ Ω. A próxima
posição é escolhida de acordo com uma distribuição de probabilidade fixa P (x, ·), as
variáveis aleatórias (X0, X1 ,...) proveem a cadeia de Markov com espaço de estado
Ω e matriz de transição P para cada y ϵ Ω. Portanto, ela é utilizada para analisar a
probabilidade do comportamento de movimentações nos estados C, M e B e nos seus
intermediários que são Cheio para Cheio (CC), Cheio para Médio (CM), Médio para
Médio (MM), Médio para Cheio (MC), Médio para Baixo (MB), Baixo para Baixo (BB)
e Baixo para Médio (BM).
A confiabilidade de um sistema depende do tempo a ser considerado e
normalmente diminui conforme o tempo passa, dessa forma com os dados gerados
nos cenários pode ser aplicado o conceito do MTTF para calcular o tempo médio entre
as falhas e assim dispor de um modelo de confiabilidade para as baterias.
Um outro método para calcular a sobrevida e validar o MTTF é o estimador
Kaplan-Meier. A estimativa da função de tempo R(t) é uma função do tipo escada com
degraus nos tempos observados de falhas, onde, o número de observações que não
falharam até o tempo t é dividido pelo número total de observações no estudo.

Conclusão da seção

Os 24 cenários apresentados nesta seção mostram que os recursos e
ambientes utilizados no experimento visam a construção de um modelo de
confiabilidade energética em RSSF. Com as comparações entre os cenários e a
geração dos dados necessários é possível validar se o modelo proposto é viável ou
não.
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A utilização de modelos matemáticos como, Desvio Padrão, MTTF, Estimador
Kaplan-Meier e Cadeia de Markov que são amplamente utilizados tem por objetivo
traçar um comparativo entre as tecnologias estudadas.
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6

CENÁRIOS E ANÁLISES DOS RESULTADOS
A tolerância energética dos sensores é um ponto avaliado na maior parte dos

projetos de uma RSSF, alguns trabalhos utilizam protocolos de comunicação para
consumir menos energia e melhorar o aproveitamento das cargas enérgicas. Porém,
muitos não mensuram até que ponto essa carga é confiável na transmissão dos
dados.
A expectativa deste trabalho é desenvolver experimentos (cenários) que sirvam
como estimadores da confiabilidade na transmissão de dados em uma estrutura de
RSSF com alta e baixa carga energética.
A ideia é testar e validar as variáveis apresentadas nos 24 cenários da
proposta, analisando e confrontando os dados do experimento buscando o quanto
essas variáveis influenciam na transmissão de dados e o quanto influenciam nas
curvas de confiabilidade energética das baterias.
Nesta seção são apresentados os experimentos que viabilizam os estudos e a
obtenção de dados que buscam diferenciar os cenários apresentados e as tecnologias
aplicadas para a escrita dessa dissertação.

Ambiente

Os experimentos acontecem nas dependências da Etec da Zona Leste, escola
técnica estadual vinculada ao Centro Paula Souza, visão aérea do local.
Figura 12 - Visão aérea Etec Zona Leste

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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O Bloco A, Figura 12, foi o ambiente escolhido para montagem dos cenários e
a execução dos experimentos. Para os experimentos de 5m e 8m foram utilizadas as
salas 03, 04, 07 e 08 e para os experimentos de 50m foram utilizadas as salas 01, 02.
07 e 08. Todas as salas têm 7 X 6 metros exceto as salas 01 e 02 que têm 10 x 6
metros.
Todas as salas do Bloco A são de alvenaria, nenhum deles apresenta divisórias
de compensado e ou drywall, as portas são de madeira de lei.
Os experimentos com barreiras foram executados com o fechamento das
portas, o distanciamento foi calculado colocando o receptor no corredor e a partir dele
a localização do transmissor que ficou dentro de cada uma das salas mencionadas
para cada experimento.
Para os experimentos de 5m e 8m os dispositivos ficaram na metade do bloco
utilizando apenas as quatro salas e o receptor ficou no meio do pátio entre as salas,
Figura 13.
Figura 13 - Layout Bloco A – Disposição dos transmissores e receptores experimentos 5 e 8m

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Para os experimentos de 50m os transmissores foram dispostos nas salas já
mencionadas que ficam nos extremos do Bloco A, e os receptores no final dos
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corredores, onde o receptor A recebe a transmissão das salas 01 e 02 e o receptor B
recebe a transmissão das salas 07 e 08. Verificar layout e disposição na Figura 14.
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Figura 14 - Layout Bloco A – Disposição dos transmissores e receptores experimentos 50m

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Conforme especificado, são realizados 24 experimentos com variação das
tecnologias WiFi, Bluetooth e EspNow, com intervalos de transmissão de 5s e 10s,
com distâncias de 5m, 8m e 50m, com barreira e sem barreiras.

Desvio Padrão
O desvio padrão é uma das medidas estatísticas mais comumente usadas para
demonstrar a variabilidade dos dados. É uma medida que estima o grau em que o
valor de determinada variável se desvia da média. Matematicamente a raiz quadrada
da variância é o desvio padrão (RODRIGUES et al., 2017). O cálculo do desvio padrão
é aplicado nas leituras dos dados colhidos da carga das baterias em cada um dos
dispositivos em todos os cenários do experimento.

6.2.1 Desvio Padrão Cenários WiFi

A Tabela 2 e o Gráfico 2 mostram as médias dos desvios padrão obtidas em
cada um dos cenários dos experimentos, levando em conta os níveis de bateria e a
configuração de cada um dos 8 cenários apresentados.
Tabela 2 - Desvio Padrão Cenários WiFi
Cheio
Médio
Baixo

WiFi
8m 5s CB
0,04882611
0,01387447
0,039993059

WiFi
8m 5s SB
0,040830424
0,013092164
0,030500114

WiFi
8m 10s CB
0,024575338
0,012126939
0,025580575

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

WiFi
8m 10s SB
0,02294022
0,010621796
0,02563343

WiFi
50m 5s CB
0,108373442
0,024301704
0,044427003

WiFi
50m 5s SB
0,069632488
0,016275733
0,036308601

WiFi
50m 10s CB
0,085007777
0,031177099
0,055305528

WiFi
50m 10s SB
0,048822131
0,024717642
0,038688723
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Gráfico 2 - Desvio Padrão Cenários WiFi

Desvio Padrão entre os dispositivos dos Cenários WiFi
0,12
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0,08

0,06
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WIFI 8m 5s WIFI 8m 5s WIFI 8m 10s WIFI 8m 10s WiFi 50m 5s WiFi 50m 5s WiFi 50m
CB
SB
CB
SB
CB
SB
10s CB

Cheia

Média

WiFi 50m
10s SB

Baixa

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Como pode ser visto no Gráfico 2, o desvio padrão aplicado nos experimentos
dos cenários WiFi mostra que existe uma estabilidade nas leituras com distanciamento
de 8m com intervalos de 5s e 10s. Porém, existe uma variabilidade maior quando o
distanciamento é de 50m nos dois intervalos. Vale ressaltar que todos os cenários
com intervalos de 10s entre as transmissões possuem mais leituras comparados com
os cenários com intervalos de 5s. Isso se deve ao carregamento natural da bateria
enquanto fica em estado de espera no intervalo de 10s. Isso se acentua nos cenários
de 50m, com aumento do desvio padrão, principalmente devido ao alto consumo de
energia, característica do WiFi.
Os cenários com barreira mostram um pequeno aumento de variabilidade em
relação aos sem barreira, que já era previsto.
A tecnologia WiFi já é conhecida por consumir grande quantidade de energia
para sua transmissão, porém, quando avalia-se os dados de 50m com 10s e 8m 10s,
percebe-se que mesmo que a bateria tenha a sobre vida pelo fato de se recarregar
naturalmente, em relação ao intervalo de 5s, esse recarregamento não é capaz de se
estabilizar e quando a bateria está no estado de médio e vazio essa variabilidade
aumenta.
Os dados detalhados do Apêndice A (Seção 4 - Planilhas com os dados
capturados nos experimentos), mostram que no experimento de 8m e 10s há em
média 211 medições no estado cheio, 1022 no estado médio e 72 no estado vazio, a
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análise do Gráfico 2 mostra uma variabilidade maior no estado cheio e no estado
vazio. No entanto, no experimento 50m e 10s, obteve-se em média 102 medições no
estado cheio, 687 no estado médio e 63 no estado vazio. Mesmo que bateria tenha
uma sobrevida ela não consegue se estabilizar e ter uma linearidade, visto que os
estados vazios dos dois cenários são bem próximos. Ou seja, quando existe o fator
distância são geradas praticamente o mesmo número de leituras, porém a
variabilidade é mais acentuada.

6.2.2 Desvio Padrão Cenários EspNow

A Tabela 3 mostra a média obtida das leituras dos desvios padrão de cada um
dos cenários dos experimentos, leva em conta os níveis de bateria e a configuração
de cada um dos oito cenários apresentados. O Gráfico 3 ilustra os dados da Tabela
3.
Tabela 3 - Desvio Padrão Cenários EspNow
EspNow

EspNow

EspNow

EspNow

EspNow

EspNow

EspNow

EspNow

8m 5s CB

8m 5s SB

8m 10s CB

8m 10s SB

50m 5s CB

50m 5s SB

50m 10s CB

50m 10s SB

Cheio

0,052242152

0,043166215

0,027443636

0,023740942

0,043886181

0,04320531

0,050095338

0,035032638

Médio

0,008500301

0,009073616

0,029610534

0,026769024

0,008136499

0,00784765

0,031520933

0,028207358

Baixo

0,0134925

0,011669883

0,035852951

0,031287537

0,01057636

0,009102288

0,04198575

0,030278891

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
Gráfico 3 - Desvio Padrão Cenários EspNow

Desvio Padrão entre os dispositivos dos Cenários EspNow
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Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Na transmissão via rádio da tecnologia EspNow verifica-se que o intervalo de
transmissão gera mais impacto na variabilidade do desvio padrão do que o
distanciamento e a barreira.
A variabilidade percebida no Gráfico 3 fica clara quando são isoladas as
influências do distanciamento e das barreiras, e o foco é estabelecido nos intervalos
de 5s e 10s. Se forem isolados os cenários aproximando todos os de intervalo de 5s
e 10s, há uma similitude entre eles, mas o ponto a ser observado é a comparação
entre 5s e 10s.
As leituras individuais presentes no Apêndice A (Seção 4 - Planilhas com os
dados capturados nos experimentos), mostram que o experimento de 5s contém em
média 6.000 medições e a bateria tem um gasto mais linear, descarregando aos
poucos, até mudar de estado. Porém, nos experimentos de 10s há cerca de 9.000
medições e o gráfico do desvio padrão é totalmente serrilhado com curvas e picos
muitos mais expressivos. Isso ocorre devido à recarga natural da bateria que no tempo
entre uma transmissão e a outra tem oportunidade de se recuperar e com isso
proporciona índices de variações nas medições.

6.2.3 Desvio Padrão Cenários Bluetooth

A Tabela 4 também mostra a média dos desvios padrão dos cenários e o
Gráfico 4 ilustra esses resultados.
Tabela 4 - Desvio Padrão Cenários Bluetooth
Cheio
Médio
Baixo

Bluetooth
5m 5s CB
0,055592947
0,008200989
0,012269634

Bluetooth
5m 5s SB
0,052154382
0,008136824
0,012140326

Bluetooth
5m 10s CB
0,019841301
0,032759325
0,093730655

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Bluetooth
5m 10s SB
0,027196839
0,041208034
0,084557924

Bluetooth
8m 5s CB
0,067154955
0,019576571
0,025855912

Bluetooth
8m 5s SB
0,062557403
0,024746856
0,024034575

Bluetooth
8m 10s CB
0,020343412
0,042233458
0,079965822

Bluetooth
8m 10s SB
0,020195277
0,044846588
0,077974592
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Gráfico 4 - Desvio Padrão Cenário Bluetooth

Desvio Padrão entre os dispositivos dos Cenários Bluetooth
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BT 5m 5s CB BT 5m 5s SB BT 5m 10s CB BT 5m 10s SB BT 8m 5s CB BT 8m 5s SB BT 8m 10s CB BT 8m 10s SB

Cheia

Média

Baixa

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

O desvio padrão aplicado nas medições da tecnologia Bluetooth mostra uma
estabilidade em todos os experimentos, seja nos intervalos de transmissão, seja no
distanciamento aplicado. As leituras realizadas nos experimentos com intervalos de
5s têm uma variabilidade mais alta quando a carga está cheia. Já nos experimentos
com intervalo de 10s esse aumento de variabilidade passa para o nível de carga baixa.
A explicação é que com 5s de intervalo os sensores não carregam devido ao
fluxo incessante de tráfego. Isso leva os sensores a perderem energia de forma rápida
quando estão cheios. Prova disso, é que com 5s há pouquíssimas medições no estado
cheio: cerca de 100 medições (Apêndice A - Seção 4 - Planilhas com os dados
capturados nos experimentos). Os gráficos mostram que este comportamento, sem
tempo para recarga, aumenta o desvio padrão do estado cheio. O estado médio, por
outro lado, é o que concentra a maior parte das medições, entre seis e sete mil
medições (Apêndice A - Seção 4 - Planilhas com os dados capturados nos
experimentos). Percebe-se que o estado médio tem baixa variabilidade, assim como
o baixo que contém cerca de 650 medições.
Já no experimento com 10s, o intervalo mais acentuado entre as transmissões
permite que os sensores tenham uma leve sobrecarga, fato que aumenta
significativamente a vida da bateria, resultando no aumento da quantidade de
medições no estado cheio. Neste caso, para o estado cheio, a variabilidade cai. Já
para os estados médio e baixo a variabilidade aumenta. Como pode ser visto no
Apêndice A (seção 4. Planilhas com os dados capturados nos experimentos), para
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10s, o estado médio tem cerca de 1800 medições, enquanto o estado vazio mantém
as cerca de 650 medições observadas nos experimentos com 5s.


Pode-se perceber que para o intervalo de 5s há uma relação entre quantidade
de medições e variabilidade (são inversamente proporcionais: menos medições
= mais variabilidade) com a concentração de variabilidade alta no estado cheio.
Essa relação de inversão proporcional entre a quantidade de medições e
variabilidade se mantém nos experimentos de 10s, porém, concentra-se nos
estados médio e baixo. A explicação para essa proporcionalidade invertida se
deve aos seguintes fatos: Quando a bateria do sensor está cheia, ela perde
energia de forma mais acentuada quando o intervalo de transmissão é menor,
ou seja 5s, e não permite um recarregamento natural da bateria. Isso leva o
estado cheio a ter menos medições e mais variabilidade;



Já quando o experimento usa um intervalo maior, 10s, o recarregamento
natural da bateria entre as transmissões, ocorre. Isso leva o estado cheio a ter
mais medições com pouca variabilidade. Já os estados médio e baixo tiveram
poucas medições e mais variabilidade. Pode-se dizer que no experimento,
enquanto a bateria teve mais carga, ela foi mais propensa a se recarregar
naturalmente, fato que aumentou a vida útil da bateria e diminuiu a
variabilidade. Já quando a bateria entrou nos estados médio e baixo, ela não
se recarregou de forma natural como ocorreu no estado cheio. Isso levou à
diminuição das medições e ao aumento da variabilidade.
Estas condições se repetiram nos experimentos com distâncias de 5 e 8m.

Além disso, o fator barreira não influi significativamente no Bluetooth, provavelmente
por se tratar de uma rede PAN, com distâncias curtas.

6.2.4 Análise geral dos desvios padrão

A análise do desvio padrão para cada uma das tecnologias apresentadas, WiFi,
EspNow e Bluetooth, com seus respectivos cenários evidencia informações
importantes quanto ao comportamento de cada uma delas diante de várias situações.
Na comparação das tecnologias WiFi e EspNow, dentro dos mesmos cenários,
é possível observar que ambas possuem variabilidade acentuada, mas os motivos são
diferentes. O WiFi gasta mais energia e com isso tem uma grande variabilidade em
um curto espaço de tempo. Já na tecnologia de rádio EspNow essa variabilidade é
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distribuída em um longo espaço de transmissão, isso se torna importante na hora de
decidir qual tecnologia utilizar em determinado projeto.
Os resultados mostram que aplicações que não demandem de bateria para a
transmissão WiFi tendem a ter um bom desempenho em questão de transmissão nas
distâncias de 8m e 50m, 5s e 10s com barreira e sem barreira que foram os
experimentos estabelecidos nesse estudo. No entanto, se a aplicação necessita de
energia de forma mais linear, a tecnologia EspNow se mostra mais eficaz.
A comparação da tecnologia Bluetooth em relação às outras tecnologias é
relevante apenas pelo cenário de 8m, 5s e 10s com e sem barreira, devido ao fato do
Bluetooth transmitir em curta distância (os outros experimentos possuem
experimentos adicionais com 50m). Nessa comparação entre as três tecnologias o
WiFi segue a mesma análise feita anteriormente.
Quanto ao EspNow e Bluetooth, o intervalo de 5s tem uma similaridade nas
duas tecnologias, porém, o experimento com 10s apresenta um formato de escada
nas duas tecnologias, onde, no Bluetooth os estados cheio e médio têm uma baixa
variabilidade e o nível baixo uma alta variabilidade, enquanto na tecnologia Espnow
essas variações estão distribuídas entre todos os níveis, cheio, médio e baixo, isso
leva-se a interpretar que a questão do carregamento natural da bateria tem um
comportamento diferente nas duas tecnologias, no Bluetooth enquanto a bateria está
no nível cheio e médio ela é mais estável quando ela vai esvaziando a variabilidade
aumenta, já na tecnologia EspNow a variabilidade acontece em todos os estados.

Matriz Estocástica de Markov

Para Levin, Peres e Wilmer (2017), a Cadeia de Markov é um sistema que se
move entre os elementos de um conjunto finito onde a próxima posição é escolhida
de acordo com uma distribuição de probabilidade fixa. O processo estocástico se dá
a partir da multiplicação de matrizes: Vetor de Estado Atual multiplicado pela Matriz
Estocástica, frequentemente chamada de propriedade de Markov. Esse cálculo indica
que a probabilidade condicional de passar do estado x para o estado y é o mesmo,
independentemente da sequência de estados que precede o estado atual.
Essa seção estuda os estados Cheio, Médio e Baixo da bateria com os
respectivos limites (>3,2; <=3,2; e <=2,8) na matriz estocástica que verifica a
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probabilidade de permanência no estado atual e de movimentação entre os outros
estados.
Dessa forma o Gráfico 5, demonstra a transição dos estados:


Cheio para Cheio – CC



Cheio para Médio – CM



Médio para Médio – MM



Médio para Cheio – MC



Médio para Baixo – MB



Baixo para Baixo – BB



Baixo para Médio – BM
Gráfico 5 – Grafo da Matriz Estocástica

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Os grafos com as médias dos dados das matrizes estocásticas de cada um dos
experimentos podem ser obtidos no Apêndice A (Seção 2 - Gráficos das Médias das
Matrizes Estocásticas de Markov). Para uma análise mais abrangente dos dados, são
geradas tabelas e gráficos com as médias de cada um dos experimentos para cada
cenário.
A forma matemática de representar o grafo de transições é por meio de uma
matriz linha x coluna (10). Onde cada linha da matriz é o estado atual no momento e
a coluna é o estado para o qual se está transitando.
𝑃11
P = [𝑃21
𝑃31

𝑃12
𝑃22
𝑃32

𝑃13
… ]
:

(10)
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Em todos os cenários para cada um dos sensores é aplicado o grafo e a matriz
estocástica de transição conforme (11).
P=

𝐶𝐶
[𝑀𝐶
𝐵𝐶

𝐶𝑀
𝑀𝑀
𝐵𝑀

𝐶𝐵
𝑀𝐵 ]
𝐵𝐵

(11)

Os valores atribuídos para cada um dos estados são obtidos por meio da
proporção de cada um dos valores de estado da bateria enviados durante os
experimentos. Portanto, é calculada a proporção de cada um dos valores frente ao
estado ao qual ele pertencia Cheio, Médio e Baixo. A contagem de cada estado é
realizada de acordo com os limites estabelecidos (>3,2, <=3,2 e ,<=2,8) para a
obtenção dos valores.
Vale lembrar que a soma dos elementos das linhas sempre será igual a 1, pois
equivale a 100% das possibilidades entre os estados, isso é provado com a função
(12).
∑ 𝑃 (𝑥, 𝑦) = 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥 𝜖 Ω
𝑦𝜖Ω

(12)

O Vetor de Estado Atual (13) é obtido por meio das somas das porcentagens
dos valores de cada medição nos estados Cheio, Médio e Baixo. A função do Vetor
de Estado Atual é fazer com seja encontrada a probabilidade de se permanecer no
estado atual ou transitar por outros estados em dado instante.
𝑥0 = [𝐶

𝑀

𝐵]

(13)

O produto da multiplicação do Vetor de Estado Atual (13) pela Matriz
Estocástica de Transição (11) gera o próximo vetor de estado em determinado tempo.

6.3.1 Matriz Estocástica de Markov Cenários WiFi

Com base nos dados obtidos em cada um dos sensores nos cenários do
experimento WiFi, a Tabela 5 mostra a média das probabilidades para transições (ou
não) de estados.
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Tabela 5 - Matriz Estocástica de Markov Cenários WiFi
WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

8m 5s CB

8m 5s SB

50m 5s CB

50m 5s SB

8m 10s CB

8m 10s SB

50m 10s CB

50m 10s SB

CC

0,991660148

0,993213906

0,921392825

0,940751634

0,994976779

0,995558788

0,91226254

0,938997821

CM

0,008339852

0,006786094

0,078607175

0,059248366

0,005023221

0,004441212

0,08773746

0,061002179

MC

0,254092841

0,247151143

0,170585361

0,106727351

0,492855146

0,409735235

0,227455622

0,150541425

MM

0,74532873

0,752397568

0,823692544

0,889281492

0,505888026

0,588548932

0,756601135

0,843731137

MB

0,000578429

0,000451289

0,005722095

0,003991156

0,001256828

0,001715833

0,015943243

0,005727437

BM

0,761524559

0,757185441

0,809706613

0,747911456

0,73144509

0,783130554

0,655563925

0,694307754

BB

0,238475441

0,242814559

0,190293387

0,252088544

0,26855491

0,216869446

0,344436075

0,305692246

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Com o Gráfico 6 é possível analisar de forma geral a transição entre os estados
da matriz estocástica, essa visualização é gerada a partir da Tabela 5, porém, por
serem irrelevantes os valores dos estados CM e MB não são visualizados neste
Gráfico.
Gráfico 6 - Média das transições entre os Estados WiFi

Média das transições entre os Estados WiFi
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
WiFi 8m 5s WiFi 8m 5s WiFi 50m WiFi 50m
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5s CB
CC

MC

MM

WiFi 8m
10s SB
BM

WiFi 8m
10s CB

WiFi 50m WiFi 50m
10s SB
10s CB

BB

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Em todo o estudo são observados alguns padrões nas transições. Nos
experimentos com intervalo de 5s e 8m de distância percebe-se que há uma
equivalência bastante próxima nos cenários. Porém, a análise dos mesmos 5s com
50m mostra uma leve diferença quando o fator barreira é aplicado. Apesar de baixa,
essa variação é percebida na taxa de permanência no estado MM e na transição entre
BM, que são os estados de maior predominância depois do CC. Já nos experimentos
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de 10s com 8m existe uma ocorrência maior do MC e uma proximidade com as
ocorrências do MM. Um ponto importante a ressaltar é que nessa configuração a
transição BM supera a permanência no MM.
De forma geral, as diferenças entre os resultados das médias de probabilidade
de permanência ou troca de estados são muito parecidas entre os experimentos. As
diferenças são sutis. Podem ser destacadas uma leve tendência de estabilidade nos
estados nos experimentos sem barreira. Também pode ser vista uma leve estabilidade
na permanência nos estados nos experimentos de 10s de intervalo, principalmente
nos estados MM e BB. Este último resultado é explicado pelo carregamento natural
que a bateria sofre quando são enviados pacotes com um intervalo mais acentuado.

6.3.2 Matriz Estocástica de Markov Cenários EspNow

Na Tabela 6 está a média geral dos percentuais de transição de estado para
cada experimento do cenário EspNow.
Tabela 6 - Matriz Estocástica de Markov Cenários EspNow
EspNow

EspNow

EspNow

EspNow

EspNow

EspNow

EspNow

EspNow

8m 5s CB

8m 5s SB

8m 10s CB

8m 10s SB

50m 5s CB

50m 5s SB

50m 10s CB

50m 10s SB

CC

0,991067385

0,993388563

0,991067385

0,99937219

0,992824376

0,992981832

0,988052182

0,993944314

CM

0,008932615

0,006611437

0,008932615

0,00062781

0,007175624

0,007018168

0,011947818

0,006055686

MC

0,002290755

0,002680484

0,002290755

0,382119276

0,002370803

0,002537711

0,633473867

0,626956745

MM

0,997591807

0,997215329

0,997591807

0,617584608

0,997497013

0,997354057

0,366321047

0,37285517

MB

0,000117438

0,000104187

0,000117438

0,000296116

0,000132184

0,000108232

0,000205086

0,000188085

BM

0,27486729

0,206450487

0,27486729

0,502501504

0,518648475

0,260111491

0,596197102

0,478298941

BB

0,72513271

0,793549513

0,72513271

0,497498496

0,481351525

0,739888509

0,403802898

0,521701059

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Com o Gráfico 7 é possível a análise mais abrangente da transição entre os
estados da matriz estocástica, essa visualização foi gerada a partir da Tabela 6,
porém, por serem irrelevantes os valores dos estados CM e MB não são visualizados
neste Gráfico.
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Gráfico 7 - Média das transições entre os Estados EspNow

Média das transições entre os Estados EspNow
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Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Nos experimentos com a tecnologia EspNow as transições entre estados
também seguem um padrão similar. O Gráfico 7 mostra que nos experimentos com
intervalo de 5s, a transição MC praticamente desapareceu, enquanto nos
experimentos de 10s ela está bem destacada, exceto no cenário EspNow 8m 10s CB,
que pode ter sido influenciado pela presença das barreiras.
A conclusão é que o carregamento natural da bateria e a distância aplicada,
para a tecnologia EspNow aumenta a probabilidade de troca entre os estados,
principalmente o estado MC, fato que diminui um pouco a estabilidade no estado MM.
6.3.3 Matriz Estocástica de Markov Cenários Bluetooth
A Tabela 7 mostra a média para as probabilidades de transição de estado para
todos os experimentos, enquanto o Gráfico 8 mostra esses valores na forma de barras,
com exceção dos valores dos estados CM e MB que são irrelevantes.
Tabela 7 - Matriz Estocástica de Markov Cenários Bluetooth
CC
CM
MC
MM
MB
BM
BB

Bluetooth
5m 5s CB

Bluetooth
5m 5s SB

Bluetooth
5m 10s CB

0,989021952

0,99165496

0,999680337

0,010978048

0,00834504

0,000319663

0,002125638

0,00237258

0,997710814

Bluetooth
8m 5s CB

Bluetooth
8m 5s SB

Bluetooth
8m 10s CB

Bluetooth
8m 10s SB

0,99962399

0,98615355

0,98947253

0,999643475

0,999675486

0,00037601

0,01384645

0,01052747

0,000356525

0,000324514

0,546992784

0,599026972

0,00937161

0,00571288

0,401324587

0,37778571

0,99748973

0,452417487

0,400573278

0,99032428

0,99403252

0,598100864

0,621672955

0,000163548

0,00013769

0,000589729

0,00039975

0,0003041

0,0002546

0,000574549

0,000541335

0,392319412

0,34215529

0,827089557

0,551817733

0,38925148

0,51461339

0,674050633

0,592113354

0,607680588

0,65784471

0,172910443

0,448182267

0,61074852

0,48538661

0,325949367

0,407886646

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Bluetooth
5m 10s SB
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Gráfico 8 - Média das transições entre os Estados Bluetooth

Média das transições entre os Estados Bluetooth
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Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Nos experimentos de 5s praticamente não existe a variação para o estado MC,
por isso, a estabilidade no estado MM é predominante. Porém, é interessante notar
que nos experimentos com os intervalos de 10s ocorre a transição entre o estado MC
mostrando novamente a influência do recarregamento natural da bateria.
Os cenários com a tecnologia Bluetooth se mostram bastante similares na
questão de permanência ou variação entre os estados. É o estudo com mais pontos
convergentes e fica claro que quando é aplicado o intervalo de 10s, a variação do MC
aumenta. Um fator importante, que é interessante ressaltar, é que o Esp32 é projetado
com a tecnologia Bluetooth Low Energy, ou seja, o controle interno do Esp32 otimiza
essas transições para garantir uma economia de bateria.

6.3.4 Análise geral Matriz Estocástica de Markov

Com a Matriz Estocástica de Markov é possível gerar a probabilidade de
permanência e a variação em cada um dos estados nos estudos. Por meio dela é
possível identificar que os estados CM e MB são irrelevantes no contexto geral, ou
seja, quando a carga da bateria começa a sair do estado CC para o estado MM há
pouca probabilidade de mudança para o estado CM. A mesma coisa ocorre quando
se parte do estado MM para o BB, no qual a probabilidade de mudança para o estado
MB é muito baixa.
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Se forem levados em conta os três cenários apresentados nos estudos com os
experimentos de 8m, o cenário com EspNow se mostra muito mais estável na
permanência dos estados CC, MM e BB, enquanto os outros estados apresentam
probabilidades maiores de oscilação entre eles e os outros estados. Aplicações com
baixa distância que precisem de uma autonomia maior da bateria podem trabalhar e
ter bons resultados tanto com EspNow quanto com Bluetooth, sendo que o EspNow
apresenta mais estabilidade em relação às mudanças de estados.
Os experimentos com 50m presentes nos cenários EspNow e WiFi mostram
que no EspNow de 5s a variação entre os estados MC é irrelevante e a permanência
no estado MM é bem alta e estável em comparação com o WiFi, onde há muitas
medições e variação do estado MC. Devido à sua própria estrutura, a tecnologia WiFi
consome mais energia e isso fica claro nas oscilações entre estados em todos os
experimentos. Aplicações que tenham o WiFi como tecnologia adotada devem ter
atenção nesse fator, pois a oscilação, dependendo da arquitetura, pode causar algum
viés de transmissão.

Análise MTTF

O tempo médio até a falha (MTTF) é o tempo médio decorrido entre as falhas
em hardware substituível ou não reparável, como uma bateria. Os dados históricos do
MTTF permitem que sejam planejadas as substituições antes que a falha ocorra.
O MTTF mais curto leva a paradas e interrupções frequentes. Para calcular o
MTTF, é aplicada a fórmula:
MTTF = total de horas de operação / número total de falhas
Cada cenário contém quatro dispositivos Esp32. Nesta proposta, a ocorrência
de falha está definida como a primeira queda de bateria até o nível de 2,8v, ou seja,
quando o dispositivo chega pela primeira vez no nível considerado baixo, a falha está
caracterizada. Sendo assim, cada dispositivo contém medições, hora de início, hora
da primeira falha e hora final. Portanto, a fórmula ficou da seguinte forma:
MTTF = Total horas Esp1+ Total horas Esp2+ Total horas Esp3+ Total horas Esp4 / 4

79

6.4.1 Análise de sobrevivência Kaplan-Meier

Como complemento ao MTTF é utilizado estimador de sobrevivência de
Kaplan-Meier, que também é conhecido como estimador não paramétrico ou limiteproduto. A construção do Kaplan-Meier considera tantos intervalos de tempo quantos
forem o número de falhas distintas, sendo que o limite dos intervalos de tempo é
considerado como os tempos de falha da amostra (COLOSIMO e GIOLO, 2006).
Para Pereira (2003), a principal característica de dados de sobrevida é a
presença de censura, que ocorre quando ao final do estudo, nem todas as unidades
falharam, sendo importante considerar esses tempos nas análises. Na ausência de
censura, os dados observados podem ser analisados como experimentos comuns,
submetendo-os a testes menos específicos como a análise da média das ocorrências.
O gráfico de sobrevida de Kaplan-Meier mostra a probabilidade de que algum
dispositivo, máquina, peça ou pessoa em tratamento irá sobreviver até um
determinado momento. Portanto, o gráfico mostra a confiabilidade do que está sendo
analisado ao longo do tempo. O eixo Y mostra a probabilidade de sobrevivência e o
eixo X mostra a medição da confiabilidade no tempo exato.
O índice de confiança define os limites de um intervalo de confiança, que é
convencionalmente definido em 95% para coincidir com a convenção de 5% de
significância estatística no teste de hipótese. Nesta dissertação é utilizado CI de 95%
que é o padrão estabelecido na biblioteca survival da linguagem R. Para gerar a curva
de sobrevivência no ambiente R é utilizada a biblioteca survival com a função surv()
parametrizada para receber a estratificação dos dados referentes a cada cenário
estuado (Figura 15).
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Figura 15 - Script utilizando a biblioteca survival

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

A função surv() analisa os dados de tempo e eventos, enquanto a função
summary() realiza o resumo em tabelas de todos os cálculos realizados e apresenta
as probabilidades em tabelas. Com essas probabilidades definidas, é então gerada a
curva de sobrevida, na qual, para cada instante em que ocorreu o evento de
interesse, a probabilidade de sobrevida neste instante é gerada no gráfico.
Os instantes obtidos são unidos por uma função em degrau, Figura 12, da
seguinte forma: dados dois pontos (ti-1, P[ti-1]) e (ti, P[ti]), eles são unidos por uma
linha horizontal que vai de (ti-1, P[ti-1]) a (ti, P[ti-1]), que podem ter sinais de + indicando
as censuras naquele momento, em seguida, por uma linha vertical que vai de (ti,
P[ti-1]) a (ti, P[ti]), (FREIRE et al., 2021).
Figura 16 - Construção da curva de sobrevida pelo método de Kaplan-Meier

Fonte: Freire et al. (2021)

Nesta dissertação os eventos marcados como 1 são os estados abaixo de 2.8v
(baixo nível de bateria), os quais são representados pelos degraus na curva de
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sobrevivência de Kaplan-Meier. Já os eventos marcados como 0 são as censuras,
representadas no gráfico pelo sinal de +.

6.4.2 Métodos de comparação de Curvas de Sobrevivência

A estatística necessita de métodos e procedimentos específicos para análise,
pelo fato de serem considerados os tempos censurados. Os métodos desenvolvidos
em análise de sobrevivência permitem que dois ou mais grupos sejam comparados
por meio de suas curvas de sobrevivência utilizando-se procedimentos e testes
específicos (PEREIRA, 2003).
Para a comparação entre as curvas de sobrevivência é utilizado o teste logrank e o teste Peto. O teste log-rank enfatiza o final da função de sobrevivência,
enquanto o teste de Peto, o início. O teste de Qui-quadrado é utilizado para comparar
acima de três curvas (PEREIRA, 2003).
Para isso a função survdiff(), Figura 8, presente na biblioteca survival é
utilizada, comparando o tempo e o status de cada um dos cenários. O argumento rho
determina o tipo de teste a ser realizado. Para log-rank, use rho = 0 (default). Para o
teste Peto, use rho = 1.
Para Kleinbaum e Klein (2011), o valor de p representa a probabilidade de a
diferença detectada entre os grupos analisados ter ocorrido. Então:


Quando o valor de p é baixo (p ≤ 0,05), ou seja, probabilidade menor ou
igual a 5%, há uma pequena probabilidade de que a diferença observada
entre os grupos seja fruto do acaso, então, você considera que há
diferença significativa entre os grupos.



Quando o valor de p é alto (p > 0,05), ou seja, probabilidade maior que
5%, indica que não existe diferença estatisticamente significante entre
as curvas de sobrevivência, então, você considera que não há diferença
significativa entre os grupos.

6.4.3 MTTF Cenários WiFi

A Tabela 8 contém a média do tempo total do experimento a partir dos quatro
Esp32 presentes em cada um dos cenários e o MTTF resultante do cálculo realizado
para a tecnologia WiFi.
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Tabela 8 - MTTF Cenários WiFi
Tempo Total do
Experimento
em Horas
02:25
03:03
02:53
03:38
01:21
01:52
01:24
02:21

Cenários
WiFi 8m 5s CB
WiFi 8m 5s SB
WiFi 8m 10s CB
WiFi 8m 10s SB
WiFi 50m 5s CB
WiFi 50m 5s SB
WiFi 50m 10s CB
WiFi 50m 10s SB

MTTF
02:21
02:58
02:46
03:29
01:13
01:45
01:12
02:10

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
Gráfico 9 - MTTF Cenários WiFi

MTTF Cenários WiFi
03:50:24
03:21:36
02:52:48

02:24:00
01:55:12
01:26:24
00:57:36

00:28:48
00:00:00
WiFi 8m WiFi 8m WiFi 8m WiFi 8m WiFi 50m WiFi 50m WiFi 50m WiFi 50m
5s CB
5s SB
10s CB
10s SB
5s CB
5s SB
10s CB
10s SB
Tempo Total do Experimento em Horas

MTTF

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

O Gráfico 9 mostra que os cenários com a tecnologia WiFi não duram tanto,
mas têm MTTF longos, ou seja, a falha nos experimentos realizados ocorre no final
da carga útil da bateria, mostrando um aproveitamento bastante eficaz, mesmo com
poucas horas de funcionamento.

6.4.4 MTTF Cenários EspNow

A Tabela 9 possui a média do tempo total do experimento a partir dos quatro
Esp32 presentes em cada um dos cenários e o MTTF resultante do cálculo realizado
para a tecnologia EspNow.
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Tabela 9 - MTTF Cenários EspNow

Tempo Total do
Experimento em Horas
EspNow 8m 5s CB
11:25
EspNow 8m 5s SB
12:50
EspNow 8m 10s CB
16:18
EspNow 8m 10s SB
16:48
EspNow 50m 5s CB
10:08
EspNow 50m 5s SB
12:10
EspNow 50m 10s CB
14:17
EspNow 50m 10s SB
15:50
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
Cenários

MTTF

10:47
12:11
15:58
16:30
09:38
11:43
09:54
08:24

Gráfico 10 - MTTF Cenários EspNow

MTTF Cenários Espnow
19:12:00
16:48:00
14:24:00
12:00:00

09:36:00
07:12:00
04:48:00

02:24:00
00:00:00
EspNow EspNow EspNow EspNow EspNow EspNow EspNow EspNow
8m 5s CB 8m 5s SB 8m 10s CB 8m 10s SB 50m 5s CB 50m 5s SB 50m 10s 50m 10s SB
CB
Tempo Total do Experimento em Horas

MTTF

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Observando-se o Gráfico 10, é possível notar que praticamente todos os
cenários da tecnologia EspNow têm MTTF longo, exceto os cenários de 50m 10s CB
e 50m10s SB. Pode-se identificar que a distância ao qual o experimento é submetido
tem uma relação com esse MTTF um pouco mais baixo, enquanto nos outros cenários
o MTTF acontece nos últimos minutos da bateria, nesses dois ele acontece com um
intervalo de algumas horas um de 04:23 e o outro 07:26. Esse resultado pode ser
analisado em conjunto com o Gráfico 6 (Markov), que mostra uma oscilação bastante
alta em todos os estados estudados CC, MC, MM, BM e BB e com o Gráfico 2 que
ilustra o desvio padrão nesses cenários. Mesmo com o índice de falha de 2,8v
aparecendo com horas de diferença dos outros cenários os dois cenários continuam
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por uma boa fatia de tempo em funcionamento, devido ao recarregamento natural da
bateria, mas é algo que chama atenção caso necessite de estabilidade no sistema.

6.4.5 MTTF Cenários Bluetooth

A Tabela 10 apresenta a média do tempo total do experimento a partir dos
quatro Esp32 presentes em cada um dos cenários e o MTTF resultante do cálculo
realizado para a tecnologia Bluetooth.
Tabela 10 - MTTF Cenários Bluetooth
Cenários

BT 5m 5s CB
BT 5m 5s SB
BT 5m 10s CB
BT 5m 10s SB
BT 8m 5s CB
BT 8m 5s SB
BT 8m 10s CB
BT 8m 10s SB
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Tempo Total do
Experimento em Horas
08:24:53
09:59:13
15:29:00
16:30:00
05:26:23
06:24:13
13:10:00
14:27:00

MTTF
07:45:26
09:13:42
10:17:49
08:53:00
04:53:06
05:50:23
11:03:09
10:00:11

Gráfico 11 - MTTF Cenários Bluetooth

MTTF Cenários Bluetooth
19:12:00
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14:24:00
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00:00:00
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BT 5m 5s BT 5m 10s BT 5m 10s BT 8m 5s
SB
CB
SB
CB
Tempo Total do Experimento em Horas

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Ao analisar o Gráfico 11, é possível identificar que os experimentos de 10s têm
um MTTF curto, tanto os de 5m quanto os de 8m. Assim, para a tecnologia Bluetooth,
a distância não é um fator que impacte esse índice. Ao avaliar em conjunto os Gráficos
7 e 3 (respectivamente Markov e Desvio Padrão), é possível verificar que nos estados
apresentados pela matriz estocástica existe também uma grande oscilação entre eles,
além de uma grande variação no desvio padrão no estado baixo. O índice de falha de
2,8v apareceu algumas horas antes do final da transmissão.

6.4.6 Análise Kaplan-Meier Cenários EspNow e WiFi 50m

O Gráfico 12 representa a estratificação dos dados analisados nos cenários
EspNow e WiFi nos experimentos de 50m com 5s e 10s com e sem barreira.
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Gráfico 12 - Kaplan Meier Cenários EspNow e WiFi 50m

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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As linhas da sobrevida para os cenários WiFi identificam que quando a
voltagem chega no limite de 2.8v ela tem uma rápida queda e em um curto espaço de
tempo. Além disso, também é possível verificar que o tempo que ela permanece em
um estado considerado ótimo ou bom que seriam os estados C e M é muito pequeno
em relação ao estado B.
Já nos cenários EspNow tem-se duas situações diferentes. A primeira é que
nos experimentos de 5s com e sem barreira quando acontece o primeiro status de
2.8v, ocorre um degrau em forma de queda. A explicação é que, a partir daquele
momento a degradação da bateria é muito rápida. Nos experimentos de 10s isso não
ocorre, o degrau não é acentuado e as oscilações da voltagem causam uma
estabilidade na linha que permanece acima dos 90% durante grande parte do teste,
gerando uma grande oscilação do estado M até o final, como pode ser visto pelos
sinais de + no gráfico.
Outro ponto interessante de mencionar é de que mesmo que no gráfico as
linhas parecem estar bem próximas umas das outras, os testes de log-rank e Peto
demonstram que o valor de p = <2e-16 é menor que 5%, indicando que há diferença
significativa entre os grupos.
Com a análise da curva de sobrevida de Kaplan-Meier e os testes de log-rank
e Peto é possível identificar que o carregamento natural da bateria, gerado pelo
aumento do intervalo de tempo reflete no bom desempenho da tecnologia EspNow.

6.4.7 Análise Kaplan-Meier Cenários Bluetooth, EspNow e WiFi 8m

O Gráfico 13 traz as curvas de sobrevida dos cenários Bluetooth, EspNow e
WIFi com os experimentos de 8m, esse gráfico mostra os três cenários por todos eles
terem em seus experimentos a distância de 8m.
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Gráfico 13 - Kaplan Meier Cenários Bluetooth, EspNow e WiFi

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

89

O comportamento dos experimentos de 10s nas tecnologias EspNow e
Bluetooth são bastante parecidos, porém, a tecnologia EspNow tem uma pequena
vantagem na sobrevida do experimento. Isso pode ser verificado na análise da linha
correspondente ao cenário BT 8m 10s SB, que um pouco antes das 10hs de
experimento apresenta o primeiro valor de 2.8v e assim tem seu primeiro degrau e
logo depois, às 10hs, tem um novo degrau, enquanto nos outros experimentos de 10s
há a ocorrência de apenas um degrau. Novamente a questão dos 10s fez a diferença
na sobrevida dos cenários.
Os testes de log-rank e Peto demonstram que o valor de p = <2e-16, nos dois
testes, menor que 5% indica que há diferença significativa entre os grupos, mesmo
com que as curvas pareçam estar próximas.

6.4.8 Análise Geral MTTF e Kaplan- Meier

O MTTF tem dois lados para serem observados. Como citado, o MTTF mais
longo significa um melhor aproveitamento do recurso e o MTTF mais curto pode levar
a paradas e interrupções frequentes. Nos experimentos essas paradas e interrupções
não ocorrem, porém, vale ressaltar que dependendo da aplicação é importante
analisar e ponderar se o intervalo de tempo ou a distância pode ser um fator de
possível falha ou viés nos dados coletados.
É possível verificar no Gráfico 10 (MTTF) que nos experimentos de 10s com
distância de 50m na tecnologia EspNow, o MTTF foi curto isso não aconteceu quando
a distância foi de 8m. Assim, é possível constatar que o distanciamento é um fator
importante na antecipação da primeira falha (2.8v), esse fato pode ocorrer quando o
sensor envia um sinal com maior intensidade e nos 10s existe o carregamento natural
da bateria esses valores tem uma sobrevida, ao analisar o Gráfico 12 (Kaplan-Meier)
é possível verificar essa sobrevida, onde, após o primeiro degrau essa sobrevida é de
cerca de 98% tendo durante o tempo percorrido muitas censuras, ou seja, muitas
transições entre os estados anteriores ao limite baixo de 2.8v.
Continuando a analisar o Gráfico 10 (MTTF) e o Gráfico 12 (Kaplan-Meier), os
experimentos com intervalo de 5s têm um MTTF longo, na teoria isso é bom porque
indica um melhor aproveitamento do recurso. Porém, é possível identificar nos dois
gráficos que assim que a primeira falha ocorre praticamente não existe mais sobrevida
e ocorre uma queda acentuada com a finalização da carga da bateria. Esse fato ocorre
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em todas as leituras da tecnologia WiFi (Gráfico 9). Em todos os cenários o MTTF é
longo e quando ele é alcançado a bateria se descarrega em instantes. Vale ressaltar
que esse experimento é o que teve a menor duração, dessa forma, a análise da fonte
de energia para utilização nessa tecnologia deve ser um item de extrema importância
no projeto a ser desenvolvido.
Ao analisar o MTTF, Gráficos 9, 10 e 11 e o estimador Kaplan-Meier, Gráfico
13, para os experimentos de 8m para as três tecnologias abordadas nessa
dissertação, é possível identificar um padrão ao comparar os gráficos do MTTF e
Kaplan-Meier das tecnologias EspNow e Bluetooth nos experimentos de 10s. Apesar
do MTTF do EspNow ser bem mais longo que o do EspNow, ambas apresentam uma
estabilidade na sobrevida. Isso mostra que existe uma estabilidade devido ao
recarregamento natural da bateria. Isso não ocorre nos experimentos de 5s, já que
nas duas tecnologias (EspNow e Bluetooth) o MTTF é longo e quando a primeira falha
ocorre (2.8v) existe um declínio rápido da bateria.
Quando o MTTF é longo, é possível um planejamento para a troca da bateria,
porém é de extrema importância que haja um controle rígido. Caso não ocorra essa
troca, em poucos minutos a bateria pode chegar ao final paralisando a aplicação. Por
exemplo, na tecnologia EspNow com distanciamento de 8m há uma sobrevida alta,
mesmo depois da primeira falha, mas isso não acontece nas outras tecnologias e
cenários.
Com esses dados analisados é possível identificar que as RSSFs precisam ser
avaliadas na questão de provisão energética. Se a rede a ser configurada tem
autonomia energética, qualquer uma das tecnologias aplicadas, desde que sejam
respeitados os limites de distanciamento, pode ser utilizada. Porém, se não existe
essa autonomia, é aconselhável que se avaliem os recursos disponíveis no momento.
Por exemplo, se há um sistema de recarregamento de bateria ou se vai ser realizada
a troca da bateria quando ela chegar ao final.
Um exemplo prático é a instalação de uma RSSF em locais de difícil acesso, a
autonomia energética é primordial, então, a escolha da tecnologia deve ter um peso e
como ela lida com as questões energéticas também. Para uma RSSF instalada em
um local de difícil acesso, a tecnologia EspNow pode ser interessante devido à
estabilidade, ao gerenciamento energético eficaz e ao bom alcance.
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DISCUSSÃO GERAL

O objetivo desta dissertação foi propor uma análise de confiança para o
consumo de energia para RSSF. Tendo como objetivo específico confrontar uma série
de variáveis que influenciem no consumo de energia dos sensores e determinar até
que ponto essas variáveis influenciam na confiabilidade energética das baterias.
A partir de uma série de experimentos com diferentes tecnologias de
comunicação (WiFi, ESPNow e Bluetooth) foram estabelecidos alguns cenários de
experimentação divididos entre níveis de bateria: cheio, médio e baixo.
As métricas estipuladas nessa dissertação foram: (1) o Desvio Padrão, usado
para demonstrar a variabilidade das coletas de voltagem das baterias; (2) a Cadeia
de Markov, para dimensionar a probabilidade de movimentação entre os estados da
bateria (CC, MC, MM, BM e BB); e (3) o MTTF, para definir o tempo médio até a falha.
Também foi utilizado o estimador Kaplan-Meier como um auxiliar para a validação do
MTTF com a sobrevida da bateria.

Discussão sobre os resultados do Wi-Fi

A transmissão WiFi é uma tecnologia que tem um alto consumo de energia e
com os experimentos realizados é possível verificar que quando se aplica um recurso
escasso de energia, ou seja, uma bateria que não tem um sistema automático de
recarregamento, a sua performance é limitada, em poucas horas o recurso é
consumido, os tempos dos experimentos quando a distância é menor são maiores e
quando o fator SB é acrescentado também é maior, quando essa distância é
aumentada e o fator CB é inserido os tempos diminuem, o intervalo de transmissão é
o inverso, quanto maior o intervalo maior é o tempo do experimento devido ao
carregamento natural da bateria, porém, existe uma constatação interessante mesmo
com os recursos sendo consumidos em pouco tempo, as métricas mostram que a
tecnologia WiFi tem uma linearidade nos resultados tornando uma tecnologia estável
se houver uma fonte de energia constante.
No desvio padrão, mesmo com poucas leituras, foi possível verificar que o fator
distância teve mais impacto na variação do estado cheio. Isso ocorreu porque quando
a bateria estava cheia, o sensor oscilou mais para enviar o sinal para distâncias
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maiores. A avaliação da matriz estocástica de Markov mostrou uma distribuição muito
uniforme nos estados intermediários CC, MC, MM, BM e BB, novamente
demonstrando a estabilidade da tecnologia Wi-Fi.
O MTTF foi longo em todos os cenários, e isso é importante, pois mesmo com
a tecnologia consumindo muita energia, o aproveitamento foi significante. Porém, vale
ressaltar houve uma queda brusca para o limite de 2,8v (considerado o ponto de falha)
de poucos minutos, que foi demonstrada no estimador de sobrevida de Kaplan-Meier.

Discussão sobre os resultados do ESPNow

Os cenários com a transmissão via rádio da tecnologia EspNow também
tiveram o mesmo comportamento do Wi-Fi, quanto às distâncias e aos fatores CB e
SB. A pequena distância e a falta de barreiras aumentam a duração da bateria. É um
comportamento lógico que indica que para curtas distâncias o dispositivo gasta menos
energia para enviar o pacote e, sem barreiras, eventuais perdas de pacotes são
inibidas, facilitando a transmissão e economizando energia.
O desvio padrão é bem uniforme em todos os experimentos com 5s de
intervalo, com um descarregamento linear da bateria. Nos 10s o descarregamento
oscila bastante entre os estados cheio, médio e baixo, fato que foi observado em mais
detalhes na matriz estocástica de Markov.
Quando o experimento teve 5s de intervalo, praticamente não existiu a
oscilação para o estado MC, ou seja, praticamente aconteceu uma passagem do
estado CC, que foi o estado de maior predominância nas leituras, para o estado MM,
que também teve uma alta taxa de permanência. Também foram observadas poucas
trocas para o estado BM, fato que aumentou a sobrevida para o estado BB. Isso pôde
ser constatado no estimador Kaplan-Meier, que mesmo depois da primeira falha (2.8v)
ainda mostrou que o experimento teve algumas horas de sobrevida.
A métrica do MTTF mostrou uma particularidade nos cenários EspNow 50m
10s CB e SB: enquanto nos outros cenários o MTTF foi longo, nesses ele foi curto. A
razão deste comportamento é que a distância teve um impacto na diminuição do
MTTF, mas não foi suficiente para diminuir o desempenho da tecnologia, que
continuou a transmitir por mais algumas horas.
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Discussão sobre os resultados do Bluetooth

O Bluetooth apresentou uma limitação de distância e isso foi levado em
consideração com os experimentos de 5m e 8m. Essa tecnologia também teve um
período de execução relativamente grande e muito mais definido. No Bluetooth
também se repetiram as observações de quanto menor distância, maior a duração,
além da influência do intervalo de transmissão na duração dos tempos dos
experimentos. Porém, o fator CB e SB não foram importantes, até pela curta distância
usadas nos cenários estudados.
O desvio padrão do Bluetooth apresentou uma característica interessante, nos
experimentos com intervalo de 5s ocorreu uma alta variabilidade no estado C,
enquanto nos experimentos de 10s essa variabilidade ocorreu no estado B. Essa foi
uma característica bem evidenciada nos experimentos: quando a bateria esteve cheia
com intervalo de transmissão de 5s, ela variou mais no estado C devido ao alto fluxo
de transmissões, já aos 10s, a bateria sofreu um auto carregamento e teve mais
capacidade, deixando a oscilação para o estado B.
A matriz estocástica mostrou de forma mais precisa esse comportamento de
variação mais efetiva influenciada pelo intervalo de transmissão. Quando o intervalo
foi de 5s, a oscilação aconteceu de forma efetiva em quatro estados, CC, MM, BM e
BB, enquanto nos 10s essa oscilação, além de ter ocorrido nos estados já
mencionados, aconteceu também no MC. Sendo este um padrão que se repetiu em
todos os cenários.
O MTTF apresentou um resultado bem dividido e definido na tecnologia
Bluetooth. Nos intervalos de 5s o MTTF foi longo, nos de 10s foi curto. Em outras
palavras, o distanciamento não teve impacto algum nesse índice. Mesmo com o MTTF
dos experimentos com intervalo de 10s sendo curto, houve uma sobrevida alta após
a primeira falha. O estimador Kaplan-Meier reforçou essa análise mostrando, mesmo
depois da primeira falha, o fator de carregamento da bateria influenciou na
continuação de transmissão por um tempo - mesmo assim ocorreram oscilações entre
os estados, como já citado. Os experimentos de 5s, mesmo com MTTF longos, tiveram
uma sobrevida que permitiu que a aplicação continuasse a transmitir por mais
algumas horas.
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CONCLUSÕES FINAIS

A partir dessas contatações é possível identificar que o fator barreira nesse
estudo como um todo não teve um impacto que acarretasse um consumo energético
além do que esperado. Em geral, se existe uma barreira existe mais gasto de energia,
mas esse gasto não foi relevante para gerar impacto na confiança da transmissão.
Por outro lado, o distanciamento teve um impacto maior e mostrou-se como um
fator de ponderação na escolha da tecnologia, bem como do tipo de recurso
energético utilizado. Na análise das distâncias curtas nas três tecnologias, o EspNow
e o Bluetooth se mostraram bem semelhantes, com o EspNow tendo uma leve
vantagem, nas distâncias longas. O EspNow também foi bem superior ao WiFi em
todas as métricas analisadas.
O fator intervalo de transmissão também é um fator a ser observado com
atenção porque mesmo com uma diferença pequena de 5s e 10s entre os
experimentos foi possível identificar que o aumento do intervalo de transmissão
recarrega naturalmente a bateria, gerando uma sobrevida maior, apesar da oscilação
constante entre os estados.
Tendo como base os experimentos propostos, é possível classificar as
tecnologias quanto a confiança do consumo de energia na transmissão de dados em
redes IoT. A tecnologia EspNow teve um desempenho muito bom em todas as
métricas as quais foi submetida. Contudo, deve-se ter dada atenção em relação à
questão das oscilações entre os estados da bateria, pois se a aplicação demandar
uma estabilidade maior, principalmente quando a bateria está com baixa carga (devido
por exemplo a calibração de algum sensor mais específico), podem ser gerados dados
enviesados.
A tecnologia Bluetooth por sua vez também é uma boa opção, mas tem o
problema do curto distanciamento que alcança. Mas, caso esse não seja um
empecilho a tecnologia se mostrou bastante eficaz.
Quanto ao WiFi claramente não é uma tecnologia para ser utilizada com uma
bateria limitada, é uma tecnologia bem estável como o experimento identificou, porém,
necessita de uma fonte energética constante.
Com os resultados alcançados, as perguntas de pesquisa, feitas no início deste
trabalho, puderam ser respondidas:
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Por meio das métricas aplicadas é possível analisar a confiança do consumo de
energia na transmissão de dados em redes IoT?
As métricas, Desvio Padrão, Cadeia de Markov, MTTF e Estimador Kaplan-

Meier utilizadas no desenvolvimento dessa dissertação, não são métricas comumente
utilizadas em conjunto para esse tipo de análise. Porém, os resultados obtidos
mostraram que foram suficientes para o estabelecimento de uma análise de confiança
energética. Com os dados de cada uma das métricas foi possível analisar as
tecnologias individualmente e, ao mesmo tempo, gerar conclusões conjuntas.
As métricas também se complementaram. Por exemplo, quando foram
analisados somente os dados do desvio padrão para os estados C, M e B em todas
as tecnologias, o resultado foi um tanto superficial. Porém, em uma análise do desvio
padrão em conjunto com a cadeia de Markov permitiu a verificação dos estados
intermediários e a constatação de que essas variações ocorrem durante toda a vida
do experimento.


Acontecem variações de confiabilidade energética quando os nós sensores estão
com mais ou menos energia?
Os dados mostraram que sim. Dependendo da tecnologia e das variáveis que

são aplicados a ela na elaboração de uma RSSF, essa variação pode acarretar
problemas de desempenho ou paradas repentinas na transmissão. Essas variações
podem interferir no desempenho da transmissão no momento em que a aplicação
demandar uma estabilidade na tensão da bateria. Dependendo do variável analisada,
como por exemplo intervalo de transmissão, essa variação pode ocorrer em instantes
e dependendo da tecnologia, a transmissão pode ser paralisada em instantes.


Dependendo da tecnologia de transmissão utilizada na RSSF a confiabilidade
energética é alterada?
Sim. As tecnologias tiveram comportamentos diferentes. A tecnologia mais

estável em todos os experimentos foi a EspNow, apesar da alta oscilação de voltagem
no final da carga da bateria. A tecnologia Bluetooth também se mostrou estável,
apesar da variável distanciamento ser um ponto negativo. O WiFi caso não conte com
uma fonte de energia constante não é uma tecnologia viável para se trabalhar com
baterias.


Qual o impacto que barreiras físicas podem causar na confiabilidade energética de
uma RSSF?
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As análises dos experimentos mostraram que as barreiras não tiveram uma
consequência que tenha influenciado de forma categórica o consumo e a
confiabilidade energética. Naturalmente, quando a variável barreira foi adicionada ao
experimento o consumo aumentou, mas esse efeito não chegou a ser tão relevante.
A exceção foi o cenário EspNow 8m 10s CB, que com a métrica de Markov, mostrou
que não houve uma oscilação relevante no estado MC, como nos outros
experimentos, provavelmente pela influência da barreira.


Há outros fatores que influem diretamente nesta confiabilidade?
As variáveis distância e intervalo de transmissão foram as que mais

influenciaram os resultados e permitiram uma análise objetiva das tecnologias e suas
aplicações.
Foi possível identificar que a tecnologia EspNow se sobressaiu na confiança
energética e no tempo de execução do experimento, principalmente no intervalo de
10s. Já o Bluetooth, apesar de ter sido limitado pelo baixo distanciamento, mostrouse muito eficaz. Por fim, a tecnologia WiFi mostrou que tanto o distanciamento quanto
o intervalo de transmissão acarretam uma degradação muito elevada na voltagem da
bateria acarretando uma baixa confiabilidade energética.

Limitações

Os resultados apresentados são empíricos, dependentes de experimentações
e da coleta de resultados. Por isso, adaptam-se demasiadamente ao ambiente
estudado, fato que dificulta uma generalização.
Os valores C, M e B foram definidos de acordo com valores usados previamente
em trabalhos estudados. Contudo, variações nesses limites poderiam gerar resultados
totalmente diferentes.
Os experimentos são baseados na coleta e análise de dados passados. Existe
a necessidade de algo mais proativo, como um sistema que estime o andamento da
confiabilidade da bateria em situações diversas.

Trabalhos futuros

Essa dissertação analisou cenários específicos que podem ser aprimorados
utilizando outras configurações de sensores e ambientes.
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Dessa forma, essa dissertação pode ser aprimorada com trabalhos futuros que
estimem a confiabilidade energética da bateria em situações e ambientes diversos,
onde por meio dos dados seja possível prever essa confiabilidade e assim identificar
de forma antecipada o mal funcionamento da bateria.
A previsão de anomalias e viés nos dados entre os estados da bateria, também
é um ponto que pode ser trabalhado, até que ponto os dados transmitidos não sofrem
alguma anomalia ou viés por questão da oscilação da voltagem.
Análise do impacto da segurança na transmissão de dados nos estados da
bateria C, M e B e nos seus intermediários, buscando estimar quando essa baixa
voltagem e ou a oscilação entre os estados interfere nessa transmissão.
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APÊNDICE A – GRÁFICOS ESPECÍFICOS DAS MÉTRICAS

O Apêndice A, é composto pelos gráficos gerados de cada uma das métricas
utilizadas no desenvolvimento da dissertação. Ele foi separado em seções para uma
melhor identificação e organização.

1. Gráficos individuais do Desvio Padrão

Cada cenário foi composto por quatro dispositivos que geraram os dados para
as análises de variação da voltagem. Essa seção disponibiliza os gráficos individuais
da métrica do Desvio Padrão para cada um dos sensores, em cada um dos
experimentos.
Os scripts que geraram os gráficos estão disponíveis no repositório:
https://github.com/rbcostati/dissertacaoIPT/tree/master
Dentro das pastas Cenarios_Bluetooth, Cenarios_EspNow e Cenarios_WiFi
existem outras pastas com os nomes dos cenários, nelas estão os projetos em R que
geraram os gráficos.
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Gráfico 13 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário BT 5m 5s CB para cada um dos sensores .
Gráfico 14 - Desvio Padrão Cenário BT 5m 5s CB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 14 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário BT 5m 5s SB para cada um dos sensores.
Gráfico 15 - Desvio Padrão Cenário BT 5m 5s SB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

106

Gráfico 15 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário BT 5m 10s CB para cada um dos sensores.
Gráfico 16 - Desvio Padrão Cenário BT 5m 10s CB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 16 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário BT 5m 10s SB para cada um dos sensores .
Gráfico 17 - Desvio Padrão Cenário BT 5m 10s SB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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O Gráfico 17 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário BT 8m 5s CB para cada um dos sensores.
Gráfico 18 - Desvio Padrão Cenário BT 8m 5s CB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 18 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário BT 8m 5s SB para cada um dos sensores.
Gráfico 19 - Desvio Padrão Cenário BT 8m 5s SB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 19 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário BT 8m 10s CB para cada um dos sensores.
Gráfico 20 - Desvio Padrão Cenário BT 8m 10s CB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 20 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário BT 8m 10s SB para cada um dos sensores.
Gráfico 21 - Desvio Padrão Cenário BT 8m 10s SB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 21 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário EspNow 8m 5s CB para cada um dos sensores.
Gráfico 22 - Desvio Padrão Cenário EspNow 8m 5s CB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 22 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário EspNow 8m 5s SB para cada um dos sensores.
Gráfico 23 - Desvio Padrão Cenário EspNow 8m 5s SB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

114

Gráfico 23 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário EspNow 8m 10s CB para cada um dos sensores.
Gráfico 24 - Desvio Padrão Cenário EspNow 8m 10s CB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 24 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário EspNow 8m 10s SB para cada um dos sensores.
Gráfico 25 - Desvio Padrão Cenário EspNow 8m 10s SB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 25 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário EspNow 50m 5s CB para cada um dos sensores.
Gráfico 26 - Desvio Padrão Cenário EspNow 50m 5s CB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 26 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário EspNow 50m 5s SB para cada um dos sensores.
Gráfico 27 - Desvio Padrão Cenário EspNow 50m 5s SB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 27 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário EspNow 50m 10s CB para cada um dos sensores.
Gráfico 28 - Desvio Padrão Cenário EspNow 50m 10s CB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 28 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário EspNow 50m 10s SB para cada um dos sensores.
Gráfico 29 - Desvio Padrão Cenário EspNow 50m 10s SB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 29 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário WiFi 8m 5s CB para cada um dos sensores.
Gráfico 30 - Desvio Padrão Cenário WiFi 8m 5s CB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 30 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário WiFi 8m 5s SB para cada um dos sensores.
Gráfico 31 - Desvio Padrão Cenário WiFi 8m 5s SB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

122

Gráfico 31 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário WiFi 8m 10s CB para cada um dos sensores.
Gráfico 32 - Desvio Padrão Cenário WiFi 8m 10s CB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 32 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário WiFi 8m 10s SB para cada um dos sensores.
Gráfico 33 - Desvio Padrão Cenário WiFi 8m 10s SB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 33 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário WiFi 50m 5s CB para cada um dos sensores.
Gráfico 34 - Desvio Padrão Cenário WiFi 50m 5s CB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 34 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário WiFi 50m 5s SB para cada um dos sensores.
Gráfico 35 - Desvio Padrão Cenário WiFi 50m 5s SB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 35 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário WiFi 50m 10s CB para cada um dos sensores.
Gráfico 36 - Desvio Padrão Cenário WiFi 50m 10s CB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 36 apresenta o resultado do Desvio Padrão no Cenário WiFi 50m 10s SB para cada um dos sensores.
Gráfico 37 - Desvio Padrão Cenário WiFi 50m 10s SB
Esp1

Esp2

Esp3

Esp4

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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2. Gráficos das Médias das Matrizes Estocásticas de Markov

Os grafos que reproduzem de forma visual a matriz Estocástica de Markov
foram gerados a partir das médias dos quatro sensores presentes em cada um dos
cenários.
As tabelas com os dados se encontram no seguinte repositório:
https://github.com/rbcostati/dissertacaoIPT/tree/master
As pastas Cenarios_Bluetooth, Cenarios_EspNow e Cenarios_WiFi contêm as
planilhas com os dados colhidos.
Na raiz de cada pasta existem planilhas que iniciam com o nome, <planilha
leituras cenário.......>, mais o nome do cenário específico. Dentro delas existe a
planilha Markov e MTTF, que é composta pela tabela com a média dos estados CC,
CM, CB, MC, MM, MB, BC, BM e BB.
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O Gráfico 37 apresenta as médias de cada um dos cenários para a tecnologia
Bluetooth.
Gráfico 38 – Grafos Matriz Estocástica de Markov Cenários Bluetooth
BT 5m 5s CB

BT 5m 5s SB

BT 5m 10s CB

BT 5m 10s SB

BT 8m 5s CB

BT 8m 5s SB

BT 8m 10s CB

BT 8m 10s SB

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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O Gráfico 38 apresenta as médias de cada um dos cenários para a tecnologia
EspNow.
Gráfico 39 - Grafos Matriz Estocástica de Markov Cenários EspNow
EspNow 8m 5s CB

EspNow 8m 5s SB

EspNow 8m 10s CB

EspNow 8m 10s SB

EspNow 50m 5s CB

EspNow 50m 5s SB

EspNow 50m 10s CB

EspNow 50m 10s SB

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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O Gráfico 39 apresenta as médias de cada um dos cenários para a tecnologia
EspNow.
Gráfico 40 - Grafos Matriz Estocástica de Markov Cenários WiFi
WiFi 8m 5s CB

WiFi 8m 5s SB

WiFi 8m 10s CB

WiFi 8m 10s SB

WiFi 50m 5s CB

WiFi 50m 5s SB

WiFi 50m 10s CB

WiFi 50m 10s SB

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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3. Gráficos de sobrevida de Kaplan-Meier

Os gráficos de sobrevida de Kaplan-Meier foram gerados na plataforma R
utilizando a biblioteca Survival, o script e as planilhas utilizadas encontram-se no
seguinte repositório:
https://github.com/rbcostati/dissertacaoIPT/tree/master
Dentro das pastas Cenarios_Bluetooth, Cenarios_EspNow e Cenarios_WiFi
existem outras pastas com os nomes dos cenários com os projetos em R que geraram
os gráficos.
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Gráfico 40 apresenta as linhas e degraus da análise de sobrevida do estimador
Kaplan- Meier para tecnologia Bluetooth.
Gráfico 41 - Gráfico de Sobrevida Kaplan-Meier Cenários Bluetooth
BT 5m 5s CB

BT 5m 5s SB

BT 5m 10s CB

BT 5m 10s SB

BT 8m 5s CB

BT 8m 5s SB

BT 8m 10s CB

BT 8m 10s SB

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 41, apresenta as linhas e degraus da análise de sobrevida do estimador
Kaplan- Meier para tecnologia EspNow.
Gráfico 42 - Gráfico de Sobrevida Kaplan-Meier Cenários EspNow
EspNow 8m 5s CB

EspNow 8m 5s SB

EspNow 8m 10s CB

EspNow 8m 10s SB

EspNow 50m 5s CB

EspNow 50m 5s SB

EspNow 50m 10s CB

EspNow 50m 10s SB

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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Gráfico 42, apresenta as linhas e degraus da análise de sobrevida do estimador
Kaplan- Meier para tecnologia EspNow.
Gráfico 43 - Gráfico de Sobrevida Kaplan-Meier Cenários WiFi
WiFi 8m 5s CB

WiFi 8m 5s SB

WiFi 8m 10s CB

WiFi 8m 10s SB

WiFi 50m 5s CB

WiFi 50m 5s SB

WiFi 50m 10s CB

WiFi 50m 10s SB

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)
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4. Planilhas com os dados capturados nos experimentos
Todas as planilhas com os dados capturados, por sensor, se encontram no
seguinte diretório:
https://github.com/rbcostati/dissertacaoIPT/tree/master
As pastas Cenarios_Bluetooth, Cenarios_EspNow e Cenarios_WiFi contém as
planilhas com os dados colhidos.
Na raiz de cada pasta existem planilhas que iniciam com o nome, <planilha
leituras cenário.......>, mais o nome do cenário específico. Dentro delas existem as
planilhas Esp1, Esp2, Esp3 e Esp4, mais o nome do cenário.

