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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma análise do protocolo 802.11g implementado no software GNU 

Radio e no rádio definido por software LimeSDR. O objetivo desta análise é caracterizar o 

modelo do protocolo por meio de simulações e descrevê-lo para facilitar seu entendimento e 

futuras modificações para implementações de outros padrões 802.11. Os métodos de análise 

são simulações feitas no GNU Radio, deste protocolo e de outra implementação OFDM 

genérica a fim de comparar resultados. Também foram realizadas transmissões de dados 

utilizando o LimeSDR e medições com analisador de espectro para que se pudesse descrever 

ainda mais o funcionamento da integração do código com o hardware. As simulações 

mostraram resultados esperados com a implementação prática utilizando um sistema OFDM 

genérico, que foi utilizado como base para validação do hardware. Por sua vez, os resultados 

foram coerentes e puderam ser observados tanto no LimeSDR quando no analisador de 

espectro. Ao final são apontados os problemas encontrados e recomendações para a realização 

de trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave: 802.11, GNU Radio, OFDM, SDR.



ABSTRACT 

 

 

This study consists in an analysis of the 802.11g protocol implemented in the software GNU 

Radio and the LimeSDR Software Defined Radio. The purpose of this analysis is to characterize 

the model through simulations and describe it to facilitate its understanding and future 

modifications to implement other 802.11 standards. The analysis methods are simulations, ran 

in the software GNU Radio, of this protocol and another generic OFDM implementation in 

order to compare results. Transmissions of packets were performed using LimeSDR and 

measured with a spectrum analyzer to further describe the functionality of the code integrated 

with the hardware. The simulations showed expected results with the practical implementation 

of the generic OFDM system used as a base for the hardware validation. In turn, these results 

were consistent and could be observed in both LimeSDR and spectrum analyzer. Finally, some 

reasons for transmission failures are suggested and it is recommended that further analysis be 

performed in future works. 

 

Keywords: 802.11, GNU Radio, OFDM, SDR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço das telecomunicações nas últimas décadas fez possível conexões como que 

instantâneas entre pontos opostos do globo. Mais do que aumentar o acesso a linhas de telefone, 

o avanço das telecomunicações viabilizou a implantação das inovações tecnológicas que vêm 

transformando radicalmente o modo de vida de toda a sociedade. Um dos avanços mais 

importantes deste campo é o das comunicações sem fio, potencializador da Internet móvel. 

No final dos anos 90, engenheiros perceberam que a tecnologia sem fio transformaria 

o modo de vida das pessoas muito rapidamente. A tecnologia não serviria apenas para fazer 

ligações entre mais pares, mas propiciaria mobilidade como jamais visto pela humanidade. 

Bandas de espectro recentemente disponíveis estavam abrindo a possibilidade de enviar grandes 

quantidades de dados pelo ar. Como esse tipo de transmissão tem como meio o ar e o espectro 

é fortemente disputado, seria necessário estabelecer um padrão que pudesse garantir a 

fidelidade dessas transmissões. O Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) 

chamou esse novo padrão de IEEE 802.11 e, em 1997, a organização havia estabelecido a 

estrutura básica para o sistema de comunicação com viria ser conhecido como “Wireless 

Fidelity”, um nome que acabou popularizado como Wi-Fi. A Wi-Fi teve várias versões 

publicadas desde seu lançamento, cada uma abrangendo uma aplicação específica visando 

atender as necessidades do usuário nos quesitos robustez e transferência rápida de dados. Um 

desses protocolos foi desenvolvido pensando principalmente na aplicação para o novo conceito 

de comunicação, Internet of Things ou Internet das Coisas. 

A Internet das Coisas nada mais é que uma rede de objetos físicos capaz de reunir e de 

transmitir dados. É uma extensão da Internet atual que possibilita que objetos do cotidiano, 

quaisquer que sejam, mas que tenham capacidade computacional e de comunicação, se 

conectem à Internet. A conexão com a rede mundial de computadores possibilita, em primeiro 

lugar, controlar remotamente os objetos e, em segundo lugar, que os próprios objetos sejam 

usados como provedores de serviços. Essas novas capacidades dos objetos comuns abrem 

caminho a inúmeras possibilidades, tanto no âmbito acadêmico quanto no industrial. 

O protocolo 802.11 desenvolvido para atender aplicações IoT foi o 802.11ah, 

conhecido como Wi-Fi HaLow, que é uma alternativa de baixa potência e baixa taxa de 

transmissão de dados para essas aplicações. Visto que sua publicação ocorreu em 2016, ainda 

recente, é importante que se estude amplamente seu funcionamento, suas aplicações e 
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particularidades. Portanto, é de grande interesse a implementação deste protocolo para análise 

e comparação com outros, específicos para IoT. 

O objetivo desse trabalho é o estudo de um protocolo que utilize técnicas de modulação 

e enlace similares ao 802.11ah. Parte do desenvolvimento do 802.11ah já foi implementada por 

um pesquisador, durante o desenvolvimento do 802.11g, especificamente no software GNU 

Radio. Logo, parte-se deste estudo prévio para que se possa futuramente realizar a 

implementação completa do protocolo de interesse. O protocolo previamente desenvolvido, o 

802.11g, e sua implementação atendem algumas das especificações descritas da camada física 

do 802.11 ah, sendo necessárias modificações que diferenciam os dois protocolos nos blocos 

desenvolvidos. 

Escolheu-se trabalhar com um rádio definido por software devido à flexibilidade desta 

plataforma de hardware. Pode-se utilizar os blocos dedicados do GNU Radio de interface com 

o hardware, permitindo alterações de parâmetros durante as transmissões. O modelo de SDR 

escolhido é o LimeSDR, que se deu pela disponibilidade do mesmo, tendo sido utilizado em 

outros estudos de modulações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 RÁDIO DEFINIDO POR SOFTWARE 

 

A área de telecomunicações tem crescido exponencialmente desde a sua origem no 

final do século 19, começo do século 20. Parte desse crescimento deve-se ao constante aumento 

na quantidade de usuários, que acaba por demandar que novas soluções resolvam a ocupação 

do espectro que é finito e limitado. Fornecer soluções capazes de suportar as necessidades de 

um mercado em constante demanda mostrou-se desafiador, visto que a maioria das tecnologias 

implementadas à metade do século 20 tinham como limitação o hardware envolvido, que não 

permitia reconfiguração para suportar outros protocolos de comunicação além do inicialmente 

projetado (FERNANDEZ, 2015). Em meio a esse dilema surge o conceito Software Defined 

Radio (SDR), que apresenta uma solução para esses problemas. 

O termo “software radio” teve seu primeiro registro em uma publicação informativa 

da antiga companhia E-systems (hoje Raytheon) e se referia a um protótipo de receptor digital 

com um arranjo de processadores para filtragem adaptativa, cancelamento de interferência e 

demodulação de sinais de banda larga (NUTAQ, 2019). A primeira publicação sobre o assunto 

foi feita por Joseph Mitola no seu artigo “Software Radio: Survey, Critical Analysis and Future 

Directions”(MITOLA, 1992) e foi atribuída a ele a criação do termo “software radio”, pois, o 

protótipo da E-systems era apenas um receptor, não configurando um rádio completo, ou seja, 

um transceptor (NUTAQ, 2019). 

A definição aceita como formal do SDR é: “Radio em que algumas ou todas as funções 

da camada física são definidas por software” (SDRFORUM, 2007). Um SDR ideal deve conter 

o mínimo de hardware possível para propiciar um enlace de comunicação por RF 

(YOUNGBLOOD, 2002). Mitola tinha a visão em que um SDR ideal teria apenas como 

componentes físicos conversores AD e DA e antenas de transmissão e recepção. As outras 

funções seriam todas executadas por processadores digitais programáveis (FERNANDEZ, 

2015), como a Figura 1 apresenta: 

Como definem Reis et al. (2012): 

 “Além da flexibilidade, os SDRs possuem diversas outras vantagens sobre as 

implementações tradicionais de rádios. São soluções mais robustas a variações 

de temperatura e envelhecimento de seus componentes, visto que transfere o 
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processamento para o domínio digital, deixando de ter seu desempenho 

atrelado à precisão dos componentes analógicos do rádio. ” 

Figura 1 – Diagrama de um SDR ideal. 

Fonte: JANSON (2012) modificado. 

 

Os SDRs também apresentam grandes vantagens à indústria, pois, como solução de 

hardware e software, consegue atingir três aspectos econômicos importantes, como elencam 

Rivet et al. (2009): 

1. Custo de desenvolvimento reduzido; 

2. Custo energético reduzido; 

3. Custo de pessoal reduzido (todos os recursos trabalham em um único projeto). 

É importante mencionar que as pesquisas utilizando o SDR ajudaram a diminuir em 

larga escala o custo de pesquisas voltadas ao desenvolvimento da camada física e de enlace de 

transceptores de rádio. Foi possível então a migração de estudos antes realizados apenas por 

grandes centros de pesquisa dotados da capacidade de investimento, para centros de pesquisa 

com menor capacidade financeira (BIMBI; OLIVEIRA; BEDICKS, 2015). 

2.2 GNU RADIO 

 

O GNU Radio é um kit de ferramentas de desenvolvimento de software gratuito e de 

código aberto, que utiliza blocos de processamento de sinal para implementar blocos de um 

transceptor de rádio. Ele pode ser usado com hardware de RF externo de baixo custo para criar 

rádios definidos por software ou sem hardware algum, em um ambiente de simulação 

(GNURADIO, 2019a). 
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As aplicações GNU Radio são desenvolvidas utilizando a linguagem de programação 

Python, onde são construídas ligações entre os blocos de processamento. Os blocos em si são 

desenvolvidos em C++ por questões de desempenho. Há ainda uma interface gráfica para a 

montagem de sistemas, o GNU Radio Companion (GRC), muito similar ao conceito de 

desenvolvimento de simulações no Simulink do Matlab (REIS et al. 2012), como se observa na 

Figura 2. 

Figura 2 – Exemplo de diagrama de blocos no GRC. 

Fonte: (GNURADIO 2019b) modificado. 

 

Cada bloco do GNU Radio Companion possui entradas e saídas que podem ser 

associadas aos mais variados tipos de fluxos de dados que são identificados por diferentes cores, 

vide Figura 3. A partir da conexão entre diferentes blocos básicos, forma-se um diagrama de 

fluxo de dados que define as etapas de processamento do sinal de determinado sistema de 

comunicação. Além das configurações das entradas e das saídas, cada bloco possui um conjunto 

específico de parâmetros, que definem seu comportamento. 



16 

 

Figura 3 – Código de cores das variáveis no GRC. 

Fonte: (GNURADIO, 2019c) Modificado. 

 

Alguns blocos apresentam apenas ou entradas ou saídas de dados, como é o caso dos 

geradores de sinais (sources) e coletores de informação (sinks) de um sistema. O GNU Radio 

já fornece em torno de uma centena de blocos para os usos mais comuns, como operações 

matemáticas, conversão de tipo de dados, alguns tipos de modulação, dentre outros. Além 

destes blocos já disponibilizados pelo software, é possível criar outros de acordo com a 

necessidade do usuário (REIS et al. 2012). 

 

2.3 MODULAÇÃO BPSK, QPSK E QAM 

 

As técnicas de modulação BPSK (Binary Phase Shift Keying) e QPSK (Quadrature 

Phase Shift Keying) são duas variações da técnica de modulação digital PSK (Phase Shift 

Keying) que consistem em transmitir a banda passante multiplicada por uma senoide com 

variações de fase, cada uma representando um símbolo a ser transmitido. A técnica QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation) é uma combinação de duas técnicas, ASK (Amplitude Shift 

Keying) e PSK, onde além de variações de fase, utiliza-se de diferentes amplitudes para a 

modulação e aumento na taxa de bits por símbolo. Na Figura 7 pode-se observar as três 

modulações e seus diagramas de constelação. 
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Figura 4 – Diagramas de constelação BPSK, QPSK E 16-QAM. 

Fonte: (FOROUZAN, 2008) modificado. 

 

A modulação BPSK se dá ao multiplicar os dados a serem transmitidos, após passarem 

por um codificador NRZ (Non Return to Zero), por um cosseno gerado por oscilador local na 

frequência desejada (Figura 8). 

Figura 5 – Geração de um sinal BPSK. 

Fonte: (FOROUZAN, 2008) modificado. 

 

Pode-se representar matematicamente através da Equação 2.1. 

𝑥𝑛(𝑡) = 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑐𝑡), 𝑎𝑛 = ±1       (2.1) 

Onde 𝑎𝑛 positivo representa um valor de bit 1 e 𝑎𝑛 negativo um valor de bit 0. E 𝜔𝑐 é 

a frequência da portadora. 

A modulação QPSK requer um passo extra na manipulação dos dados. Após passarem 

por um codificador NRZ (Non Return to Zero), os bits a serem transmitidos são divididos em 

pares e ímpares. Metade deles são mixados com um cosseno gerado por oscilador local na 

frequência desejada, em fase, e a outra metade pela mesma portadora deslocada em 90º, ou seja, 

em quadratura (Figura 9). 
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Figura 6 – Geração de um sinal QPSK. 

Fonte: (FOROUZAN, 2008) modificado. 

 

Pode-se representar o QPSK matematicamente através da Equação 2.2. 

𝑥𝑛(𝑡) = 𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑐𝑡) − 𝑎2𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑐𝑡), 𝑎1 = ±1𝑎2 = ±1                            (2.2) 

Onde a combinação de cada 𝑎𝑛 positivo ou negativo representa um símbolo com dois bits, como 

exibido na Figura 5 anteriormente, e 𝜔𝑐 é a frequência da portadora. É possível notar que esse 

tipo de modulação ocupa metade da largura de banda de um BPSK (ou a mesma, com o dobro 

da taxa de bits), por isso têm uma maior eficiência espectral. 

A modulação QAM combina o chaveamento de fases do PSK com variação de 

amplitude da modulação ASK, resultando novamente em um aumento no número de bits 

transmitidos por símbolo (melhor eficiência espectral). Utilizando como exemplo o 16-QAM, 

representado matematicamente na equação abaixo, tem-se: 

𝑥𝑛(𝑡) = 𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑐𝑡) − 𝑎2𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑐𝑡), 𝑎1 = ±1, ±2𝑎2 = ±1, ±2                  (2.3) 

As amplitudes e fases variam conforme o dado a ser transmitido, e cada símbolo 

representa instantaneamente 4 bits. Como vantagem vale destacar que essa técnica é mais 

eficiente na ocupação do espectro, porém acaba sendo mais suscetível a ruídos devido a 

constelações mais densas. 

2.4 OFDM 

 

A técnica de modulação com multiplexação por divisão de frequências ortogonais, 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), consiste em dividir a banda ocupada 

por um sinal transmitido em várias sub portadoras ortogonais, cada uma com uma taxa baixa 
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de transmissão de símbolos que se sobrepõem sem interferência significativa entre si. A técnica 

garante que não haja interferência significativa entre os canais utilizados é a propriedade da 

ortogonalidade dos sinais transmitidos, onde o pico do sinal da sub portadora se encontra 

sempre onde as portadoras vizinhas são nulas, conforme mostra a Figura 6: 

 

Figura 7 – Representação de um espectro OFDM. 

Fonte: (WEINSTEIN, 2009) adaptada. 

 

A principal vantagem dessa técnica é que, com a mesma taxa de transferência dos 

sistemas anteriormente utilizados (de banda larga), é possível ter uma maior resistência aos 

problemas relacionados ao canal, como por exemplo as interferências inter-símbolos, devido a 

múltiplos caminhos de propagação. Porém para que se minimize tanto as interferências inter-

símbolos quanto as inter-canais, define-se um intervalo de tempo conhecido como intervalo de 

guarda ou Guard Interval (GI). Esse intervalo de guarda é uma parte de um símbolo OFDM 

contendo dados redundantes. O objetivo do intervalo de guarda é introduzir imunidade a 

atrasos, ecos e reflexões devidas à propagação (MORENO, 2016). 

 

2.5 IEEE 802.11 

 

O protocolo IEEE 802.11 é um dos que compõe um conjunto de protocolos do grupo 

802 do IEEE, sobre redes de computadores. Esses protocolos descrevem padrões para redes 

PAN, LAN e MAN, principalmente para as duas camadas mais baixas do modelo de referência 

Open Systems Interconnection (OSI), ou seja, as camadas física e de enlace (IEEE, 2016). 

O 802.11 trata especificamente dos protocolos de camada física ou Physical Layer 

(PHY) e de controle de acesso ou Media Access Control (MAC) para redes sem fio locais, ou 

Wireless Local Area Networks (WLAN) (IEEE, 1997). Esse protocolo já possui diversas 

versões desde sua criação em 1997, e foi a base para a origem da tecnologia que é popularmente 

conhecida como Wi-Fi. Essa tecnologia usa algumas das versões do protocolo 802.11 como 

pode-se observar na Figura 8: 
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Figura 8 – Gerações Wi-fi e padrões 802.11. 

Fonte: (WIKIPEDIA, 2019a) modificado. 

 

A evolução do padrão veio com a necessidade de se obter maiores taxas de transmissão 

de dados, ou seja, aumentar a eficiência espectral. Novos padrões também surgem para suprir 

necessidades específicas, como o recente 802.11ah que oferece uma alternativa de baixo 

consumo energético e longo alcance, adequado para aplicações IoT. 

2.5.1 802.11ah 

 

Esta variante do 802.11, publicada em 2016, também conhecida como Wi-Fi HaLow 

(WI-FI ALLIANCE, 2016) tem como objetivo operar em faixas abaixo de 1GHz, com menor 

gasto de energia e possibilitando a conexão de múltiplos dispositivos (KHOROV et al, 2019). 

O baixo consumo de energia e a maior área de cobertura de sinal o torna um potencial 

competidor de outras tecnologias para IoT, tais como LoRa, Sigfox e NB-IoT (DE POORTER, 

2017). A camada física desse protocolo utiliza técnica de OFDM para transmissão e a 

modulação que pode ser BPSK, QPSK ou n-QAM (16, 64 ou 256) que serão descritas na seção 

2.4 deste trabalho. 

O 802.11ah é uma variante do 802.11 com larguras de banda de 1 MHz, 2 MHz, 4 

MHz, 8 MHz, e 16 MHz. Todos os canais são divididos em sub portadoras com largura de 

banda de 31.25 kHz (IEEE, 2016).  Foram adotadas 1 MHz e 2 MHz como larguras de banda 

comuns de canal. Os canais com largura de 4 MHz, por exemplo, são formados por dois canais 

de 2MHz adjacentes. Isso resulta em dois modos de transmissão diferentes. A primeira 

categoria são os modos de transmissão iguais ou superiores a 2 MHz de largura de banda de 

canal e o outro modo de transmissão de transmissão de 1 MHz de largura de banda de canal 

(MORENO, 2016). 
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Para os modos maiores ou iguais a 2 MHz, ou seja, transmissões de 2 MHz, 4 MHz, 8 

MHz e 16 MHz, são utilizadas técnicas de OFDM com modulações dos sub canais podendo ser 

QPSK, 16-QAM ou 64-QAM. O tipo de modulação a ser utilizado depende da qualidade do 

canal pelo qual o dado será transmitido. Essa representação se dá por um índice chamado 

esquema de codificação da modulação (Modulation Coding Scheme) ou MCS. 

A Tabela 1 mostra os MCS e as taxas de dados correspondentes usando o canal de 2 

MHz com um único fluxo espacial. NSD representa o número de sub portadoras usadas na 

transmissão de dados. O NDBPS indica o número de bits de dados por símbolo, calculado pelo 

número de bits de dados por sub portadora por símbolo multiplicado pelo número de sub 

portadoras de dados. A coluna mais à direita representa a taxa de dados. 

Para o modo de transmissão de 1 MHz, o 802.11ah mantém o mesmo espaçamento de 

31,25kHz, resultando em 32 sub portadoras moduladas, enquanto 64 sub portadoras são usadas 

na transmissão de 2 MHz. Ainda no modo de 2 MHz, das 64 subdivisões, 52 são dedicadas para 

dados, entretanto, no canal de 1 MHz o número de subdivisões para dados é 24, menos da 

metade do outro modo. O motivo é que, quando dois canais estreitos adjacentes são ligados 

entre si por um canal, o número de dados aumenta mais do que o dobro, pois o intervalo de 

guarda entre os dois canais conectados pode ser removido (MORENO, 2016). 

Tabela 1 – Taxas de dados por MCS do protocolo 802.11ah. 

MCS  Modulação 

 

 

Type 

Codificação 𝑁𝑆𝐷 𝑁𝐷𝐵𝑃𝑆 Taxa e Dados (Mbit/s) 

0 

 

BPSK  1/2 52 26 0.65 

1 QPSK  1/2 52 52 1.3 

2 QPSK  3/4 52 78 1.95 

3 16-QAM  1/2 52 104 2.6 

4 16-QAM 3/4 52 156 3.9 

5 64-QAM 2/3 52 208 5.2 

6 64-QAM 3/4 52 234 5.85 

7 64-QAM 

 

5/6 52 260 6.5 

8 256-QAM 3/4 52 312 7.8 
Fonte: (MORENO, 2016) adaptado. 

2.5.2 802.11g 

 

O 802.11g foi o terceiro padrão publicado pela IEEE em 2003, e herdou algumas 

características dos padrões anteriores. É capaz de atingir altas taxas de transmissão de dados, 

até 54 Mbps, como o 802.11a, ao mesmo tempo que opera na faixa de frequência de 2,4GHz 

sendo compatível com a versão 802.11b. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Modulation_and_coding_scheme
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_rate
https://en.wikipedia.org/wiki/BPSK
https://en.wikipedia.org/wiki/BPSK
https://en.wikipedia.org/wiki/QPSK
https://en.wikipedia.org/wiki/QPSK
https://en.wikipedia.org/wiki/QAM
https://en.wikipedia.org/wiki/QAM
https://en.wikipedia.org/wiki/QAM
https://en.wikipedia.org/wiki/QAM
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Assim como o protocolo 802.11ah, a camada física desse protocolo utiliza técnica de 

modulação OFDM para transmissão e tipos de modulação que podem ser BPSK, QPSK ou n-

QAM (16 ou 64). Das 52 sub portadoras OFDM, 48 são para dados e 4 são sub portadoras piloto 

com uma separação de portadora de 31.25 KHz (20 MHz/64). A largura de banda total de canal 

é de 20 MHz, com uma largura de banda ocupada de 16,6 MHz (IEEE, 2003).  

A Tabela 2 descreve os tipos de modulação possíveis, o índice MCS e suas respectivas 

taxas de codificação e de transmissão de dados.  

 

Tabela 2 – Taxas de dados por MCS do protocolo 802.11g. 

MCS  Modulação 

 

Type 

Codificação Taxa de Dados (Mbit/s) 

13 BPSK  1/2 6 

15 BPSK  3/4 9 

5 QPSK  1/2 12 

7 QPSK  3/4 18 

9 16-QAM 1/2 24 

11 16-QAM 3/4 36 

1 64-QAM 2/3 48 

3 64-QAM 3/4 54 
Fonte: (IEEE, 2003) Modificado. 

Os canais na banda de 2.4GHz são os vistos na Figura 6. Dentre eles, apenas 3 são os 

canais que não possuem overlapping entre si, que são o 1, 6 e 11. Vale lembrar que nem todos 

os canais estão disponíveis para uso em todos os países. 

 

Figura 9 – Canalização na banda de 2.4GHz. 

Fonte: (WIKIPEDIA 2019b) modificada. 

 

O protocolo infelizmente sofre com os mesmos problemas de interferência e ocupação 

de canal do seu antecessor 802.11b, devido ao fato de operar na mesma faixa de frequência de 

dispositivos Bluetooth e fornos de micro-ondas. Esses efeitos são ainda mais agravantes em 

áreas urbanas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Modulation_and_coding_scheme
https://en.wikipedia.org/wiki/BPSK
https://en.wikipedia.org/wiki/BPSK
https://en.wikipedia.org/wiki/QPSK
https://en.wikipedia.org/wiki/QPSK
https://en.wikipedia.org/wiki/QAM
https://en.wikipedia.org/wiki/QAM
https://en.wikipedia.org/wiki/QAM
https://en.wikipedia.org/wiki/QAM
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo descreve os materiais utilizados durante o desenvolvimento do trabalho, 

bem como os métodos definidos para simulações e medições obtidas. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Os materiais necessários para a realização deste estudo e aplicação foram os seguintes: 

rádio definido por software, Lime SDR USB, plataforma livre de desenvolvimento GNU Radio, 

um computador pessoal com porta USB 3.0 e um analisador de espectro. 

 

3.1.1 GNU RADIO COMPANION 

 

O software GNU Radio Companion, descrito no item 2.2, foi utilizado para a 

implementação e simulação do protocolo 802.11g. A versão de software utilizada é a v3.7.13.5. 

Ele possui uma interface de usuário subdividida em quatro áreas distintas: barra de ferramentas, 

espaço de trabalho, terminal e biblioteca (GNURADIO, 2019c), conforme a Figura 10: 

Figura 10 – Interface de usuário do GRC. 

Fonte: (GNURADIO, 2019c) adaptado. 
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3.1.2 PLACA LIME SDR USB 

O SDR utilizado foi o modelo LimeSDR USB da Lime Microsystems (Figura 11). A 

escolha desse modelo se deu por disponibilidade e pelas especificações técnicas que 

possibilitam o uso para a maioria dos protocolos 802.11 (Figura 12). 

Figura 11 – Placa do LimeSDR-USB utilizado. 

 

Fonte: (MYRIAD RF, 2019a) 

 

Figura 12 – Especificações técnicas da placa LimeSDR USB. 

Fonte: (MYRIAD RF, 2019a) 

 

3.1.3 ANALISADOR DE ESPECTRO 

 

Para visualização dos dados transmitidos, utilizou-se um analisador de espectro. O 

equipamento utilizado é o Vector Network Analyzer (VNA) Agilent Technologies, modelo 

FieldFox RF Analyzer N9912A com frequência máxima de 6 GHz. 
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3.2 MÉTODOS 

 

Para realização deste projeto, requer-se a implementação de um protocolo e análise de 

resultados, deste modo, o método utilizado consistiu na exploração prática da ferramenta GNU 

Radio e síntese na placa LimeSDR, para que se pudesse avaliar a geração dos sinais de RF 

utilizando-se um analisador de espectro. Inicialmente, fez-se necessária a colocação de quatro 

antenas para operar na faixa de RF desejada. As mesmas foram colocadas nas portas RX1_H, 

RX2_H, TX1_1 e TX2_1, que são apropriados para a faixa de frequência maiores que 1,5 GHz, 

nesse caso, 2,4 GHz (Figura 13). 

 

Figura 13 – Portas RF do LimeSDR-USB. 

Fonte: (MYRIAD RF, 2019b) 

 

O próximo passo consistiu na verificação do SDR, o self-test na plataforma LimeSuite 

do fabricante. O procedimento consistiu no envio e recebimento em loopback de um sinal 

WCDMA e sua visualização (MYRIAD RF, 2019c). 

Uma vez atestado o correto funcionamento da placa, a metodologia seguida foi a 

implementação de estudos de caso utilizando a plataforma GNU Radio para avaliar o 

funcionamento do protocolo 802.11g já implementado obtido através de um repositório no 

Github (GITHUB, 2019) para que fosse possível caracterizar a implementação. A primeira 

análise foi feita em nível de simulações com a variação em alguns parâmetros de envio e 

característica de canal simulado. 

A análise realizada consiste em alterar parâmetros específicos, um de cada vez, para 

que se possa avaliar a robustez das técnicas de modulação e codificação diante de diferentes 

condições de SNR e taxas de envio de dados. 
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A Figura 14 mostra as interfaces utilizadas para visualizar o sinal enviado, a 

constelação do sinal recebido, a taxa de erro instantânea dada por pacotes perdidos em relação 

aos não perdidos, e os parâmetros a serem variados para que se obtenha uma métrica da robustez 

de cada técnica de modulação escolhida no OFDM. Foram modificados três deles para que se 

avaliasse a influência de cada um na qualidade de envio e recepção dos dados. 

As simulações foram divididas, portanto, em três etapas: variação de Signal to Noise 

Ratio (SNR), variação do tamanho da mensagem e variação da taxa de envio. Primariamente, 

o objetivo é que se encontre a taxa de sinal para ruído limite entre uma boa integridade de sinal 

e uma perda considerável de dados para que se possa avaliar os outros parâmetros a seguir. 

 

Figura 14 – Interface de usuário no GRC para Loopback. 

Fonte: Autor 

 

O procedimento escolhido foi o seguinte: para cada tipo de modulação foi variado o 

SNR apenas, até que o sistema apresente uma taxa de erro considerável, neste caso, 30%. 

Depois foi alterada a técnica de modulação e comparou-se com a anterior. Esses resultados 

depois foram reutilizados como base para a definição dos valores para a avaliação da influência 

dos outros parâmetros. O registro desses envios pode ser lido no terminal do software GNU 

Radio Companion e exportado para um arquivo de texto de onde as informações a seguir foram 

retiradas e analisadas, como pode ser visto na Figura 15.  
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Figura 15 – Método de identificação dos envios. 

Fonte: Autor 

 

Depois de exportado o arquivo de texto, visto que ele registra apenas os envios 

recebidos sem erro e sua taxa de perda de pacotes instantânea, foram contados os pacotes 

perdidos, somados aos recebidos para que se obtivesse a relação entre enviados e recebidos e, 

desse modo, a taxa de erro para cada combinação de parâmetros das simulações. 

Além das simulações foi decidido que seriam realizados envios utilizando o protocolo 

802.11g e uma implementação de um sistema OFDM genérico. O sinal enviado deve ser então 

recebido pelo próprio LimeSDR e pelo analisador de espectro para que se analise se o sistema 

pode ser implementado nessa plataforma, comparando-se os sinais enviados com os obtidos 

pelo analisador e recebidos pelo SDR.  

Essa etapa serve como base para implementar outros padrões IEEE que utilizam o 

OFDM como técnica de transmissão, como, por exemplo o 802.11ah. Como vários desse 

protocolos compartilham algumas características da camada física entre si, a implementação de 

um possibilita a implementação dos outros, modificando-se apenas as peculiaridades 

pertinentes a cada um. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Para a futura implementação do protocolo 802.11ah, se utilizou como base um 

repositório onde já se havia implementado outro protocolo de comunicação 802.11 que será 

explicado nesse capítulo. Esse estudo se baseia no protocolo já implementado e em um fluxo 

de modulação OFDM direto, desenvolvido no GNU Radio Companion. Os dois serão descritos 

neste capítulo. 

 

4.1 802.11a/g/p 

 

Para possibilitar a implementação do protocolo 802.11ah, utilizou-se como base de 

trabalho o repositório criado por Bastian Bloessl (GITHUB, 2019). Nessa página encontram-se 

implementados em diagramas de blocos o transmissor, receptor e um loopback que serão 

descritos a seguir. Também se fez necessária a instalação de blocos chamados de Out of Tree, 

ou seja, não inclusos no pacote original do GNU Radio Companion, criados também pelo 

mesmo autor, necessários para utilização do seu modelo. A seguir serão explorados esses 

arquivos criados e disponibilizados no repositório. 

 

4.1.1 WIFI PHY HIER 

 

O primeiro arquivo, e mais importante, é o fluxo que contém um bloco Hierárquico, o 

que significa que será um bloco em outro fluxograma (GNURADIO, 2019d) (neste caso, é a 

representação da camada física do protocolo). As entradas e saídas do bloco gerado são dadas 

por Pad Sources (entradas) e Pad Sinks (saídas) como pode ser visto na Figura 16. Para que se 

possa visualizar melhor cada etapa de processamento dos dados, a análise do bloco pode ser 

dividida em quatro subprocessos, dois referentes à modulação, e dois à demodulação. 

Os blocos na Figura 17 são os responsáveis por preparar o pacote a ser enviado antes 

de ele ser alocado nas subportadoras OFDM. O Bloco WiFi Mapper é o responsável por mapear 

os dados para as constelações referentes às técnicas de modulação. Além disso, é nesse bloco 

que é definida a quantidade de símbolos que serão alocados para dados, símbolos piloto e 

header. A seguir, são realizadas algumas técnicas de prevenção e correção de erros, são elas: 

scrambling, convolutional coding, puncturing e interleaving, conforme a norma 802.11g 

(IEEE, 2003).  
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Figura 16 – Bloco Hierárquico 802.11a/g/p. 

Fonte: Autor. 

 

No fluxo de dado a ser transmitido, primeiro ocorre o scrambling, que, em termos 

simples, troca os bits de lugar de maneira pseudoaleatória. Esse algoritmo tem como função 

facilitar a recuperação do sinal no tempo depois da transmissão. Os algoritmos de convolutional 

coding e puncturing, inserem ou removem bits (sem alterar os bits de dados) e são técnicas de 

correção de erros conhecidas como Forward Error Correction (FEC), com o objetivo de 

prevenir que possíveis erros afetem a transmissão dos dados pelo canal. As duas técnicas 

ocorrem sequencialmente e mantém após a execução, a taxa de codificação de cada modulação 

do protocolo 802.11g, que são 1/2, 2/3 e 3/4. Por último ocorre o interleaving, que é outra 

técnica de FEC que altera a ordem dos símbolos do pacote, com o objetivo de evitar perdas de 

vários símbolos sequenciais. Nesse caso, se após o algoritmo, uma sequência de símbolos 

seguidos for perdida, quando recebidos pelo receptor e aplicado o algoritmo inverso, esses 

símbolos não serão sequenciais na mensagem e poderão ser interpretados com base no conteúdo 

completo da mensagem. 
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Figura 17 – Bloco Hierárquico: Modulação Parte 1 

Fonte: Autor 

 

O bloco Packet Header Generator, é o que gera o cabeçalho, ou header que será 

alocado também nos símbolos OFDM. Após essas etapas os dados são convertidos para 

números complexos sequenciais, que serão alocados aos símbolos OFDM no bloco OFDM 

Carrier Allocator, como pode ser visto na Figura 18. É nesse bloco que são indicados quais 

serão os símbolos piloto, e quais serão destinados aos dados. Os dois blocos subsequentes são 

FFT e OFDM Cyclic Prefixer, o primeiro é responsável pela conversão do sinal para o domínio 

do tempo, e o segundo pela inserção do prefixo cíclico, para que se evite interferência entre 

símbolos e pela formatação de pulso. Depois desse processamento os dados são enviados para 

serem transmitidos. 

Figura 18 – Bloco Hierárquico: Modulação Parte 2 

Fonte: Autor 

 

Os próximos dois subprocessos fazem parte do processo de recepção e demodulação 

do sinal. O primeiro deles, visto na Figura 19, tem como entrada os dados recebidos, e é 

responsável pela detecção de um quadro. O processo de detecção acontece explorando o fato 

de que um frame OFDM é antecedido por uma sequência curta de sincronização que repete dez 

vezes durante dois símbolos OFDM, como mostra a Figura 20. 

O bloco responsável por essa detecção é o WiFi Sync Short que tem como entradas, de 

cima para baixo, o sinal com um atraso de 16 amostras, que corresponde ao tamanho da 
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sequência de treinamento, a média móvel do sinal multiplicado pelo complexo conjugado do 

sinal com atraso e o coeficiente de correlação normalizado pelo valor médio do sinal, como dito 

por Bloessl (2018) e representado pela Equação 4.1. Caso o coeficiente de correlação R 

ultrapasse um limite, nesse caso, 0,56, considera que um frame foi detectado. 

𝑅 =  
∑ 𝑠[𝑛+𝑘]𝑠∗[𝑛+𝑘+16]𝑁+16

𝑘=0

∑ 𝑠[𝑛+𝑘]𝑠∗[𝑛+𝑘]𝑁−1
𝑘=0

 , para N=64          (4.1) 

 

Figura 19 – Bloco Hierárquico: Demodulação Parte 1 

Fonte: Autor 

 

Após a detecção do quadro, o bloco WiFi Sync Long na Figura 21 é responsável por 

detectar a duração de um símbolo OFDM através do espaçamento do padrão da sequência longa 

de treinamento (Figura 20). Com isso é possível determinar o começo do quadro a ser 

demodulado. 

Figura 20 – Frame OFDM 

Fonte: (BLOESSL, 2018) Adaptado 
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Figura 21 – Bloco Hierárquico: Demodulação Parte 2 

Fonte: Autor 

 

Tendo sido detectado um quadro, o bloco FFT converte os dados para o domínio da 

frequência. O bloco WiFi Frame Equalizer contém os algoritmos de compensação de 

amostragem e de offset de frequência, além de decodificar primeiro a parte do header que 

contém as informações sobre o tipo de modulação utilizada. Com essas informações, o bloco 

WiFi Decode MAC faz o inverso do que foi feito na codificação descrita pela Figura 19, e 

decodifica os dados, enviando-os para que possam ser visualizados. 

 

4.1.2 WIFI TX 

 

O próximo conjunto de blocos a ser analisado é o transmissor, representado na Figura 

22. O primeiro bloco WiFi MAC representa as definições de MAC desse protocolo com os 

endereços de origem e destino que fazem parte do header. A entrada do bloco consiste em dois 

sinais, um deles, uma mensagem com um período de envio definido vinda do bloco Message 

Strobe, e outro é o Socket PDU com informações sobre o MTU (Maximum Tranmission Unit), 

ou a unidade máxima de transmissão, que descreve o tamanho máximo do pacote a ser 

transmitido em bytes. A saída deste bloco, vai para o bloco hierárquico de camada física 

descrito anteriormente, onde ocorre a modulação OFDM. A outra entrada vista no bloco WiFi 

PHY Hier é apenas uma fonte nula de sinal, pois é uma entrada obrigatória do bloco e é também 

onde o sinal recebido deve chegar para ser demodulado. Como estes blocos estão relacionados 

somente com o transmissor, foi utilizado o bloco Null Source. Após o processamento descrito 

no item 4.1.1, o sinal modulado passa por uma atenuação e um processo de Padding, que 

adiciona um número configurável de zeros antes e depois do envio para evitar problemas em 

envios não contínuos como esse.  
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A seguir, o sinal é encaminhado para USRP Sink, que é um bloco utilizado como 

interface entre o software GRC e o hardware do SDR. Esses blocos contêm parâmetros do envio 

como frequência central de transmissão, taxa de amostragem e ganhos. No caso do projeto 

original, considerou-se um rádio diferente do que o utilizado neste estudo (USRP). 

Figura 22 – Transmissor 802.11a/g/p 

Fonte: Autor 

 

4.1.3 WIFI RX 

 

A Figura 23 refere-se ao diagrama de blocos de recepção do sinal. Grande parte dos 

blocos já foram descritos anteriormente no item 4.1.1, portanto, serão descritos apenas os blocos 

adicionais. 

O primeiro bloco é o USRP Source, analogamente ao Sink é responsável pela 

transmissão. O Source é a interface do software com a placa do SDR para recebimento de dados. 

Esse bloco também possui uma frequência central, taxa de amostragem e ganho, e os dois 

primeiros parâmetros tem que estar iguais ao transmissor para que haja uma comunicação 

efetiva.  
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Outro bloco presente é o WiFi Parse MAC que é responsável por calcular a taxa de 

perdas de pacote instantânea, e por registrar no terminal do software GRC as informações como 

endereços MAC, tamanho do pacote, número sequencial do envio e a própria taxa de erro 

instantânea.  

Por fim, os outros dois blocos do diagrama têm como finalidade obter os sinais em 

etapas específicas do processo de demodulação para observação. O QT GUI Time Sink, serve 

para que se observe o sinal no domínio do tempo, e neste caso, exibe o coeficiente de correlação 

normalizado, utilizado para detectar os quadros. O outro bloco QT GUI Constellation Sink 

exibe o diagrama de constelação dos símbolos recebidos dependendo da modulação escolhida. 

 

Figura 23 – Receptor 802.11a/g/p 

Fonte: Autor 

 

4.1.4 WIFI LOOPBACK 

 

O loopback é um arquivo utilizado para a realização de simulações, não contendo, 

portanto, nenhum bloco de hardware. Ele é idêntico na sua estrutura ao fluxo de transmissão 

descrito anteriormente, com a exceção de que ao invés de uma fonte nula como entrada do bloco 

de camada física, tem-se o sinal que passa por um modelo de canal. O sinal de envio passa por 

bloco que modela um canal de RF, onde se considera uma relação sinal-ruído, dada pela 

Equação 4.2, como sendo a razão entre amplitudes do sinal e do ruído: 

𝐴𝑆

𝐴𝑁
= √10𝑆𝑁𝑅

10
                     (4.2) 
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Onde 𝐴𝑆 é a amplitude de sinal e 𝐴𝑁 é a amplitude do ruído, no caso normalizado em 1. O bloco  

age como um ajustador de amplitude do sinal que entra no bloco seguinte de modelo de canal, 

onde está definida amplitude de ruído branco gaussiano (AWGN), como pode se observar na 

Figura 24. Com base nesse arquivo, foram realizadas as simulações de resposta à variação do 

erro de pacotes quando alteradas as outras variáveis do sistema. As simulações são descritas em 

detalhes no próximo capítulo. 

 

Figura 24 – Loopback 802.11a/g/p 

Fonte: Autor 

 

4.2 OFDM GENÉRICO 

 

O segundo modelo estudado foi desenvolvido para comparar os resultados obtidos do 

protocolo já implementado com uma transmissão genérica modulada em OFDM. A Figura 25 

mostra o diagrama de blocos criado para essa função. Ele consiste em uma fonte de números 

aleatórios representada no bloco Random Source onde os bytes gerados são então codificados 

no bloco Packet Encoder e modulados em OFDM pelo bloco seguinte. 

Neste fluxo pode-se observar os blocos dedicados à placa LimeSDR, utilizados para 

transmissão e recepção do sinal gerado. Assim como os blocos do USRP, eles têm como 

parâmetros principais, frequência central, taxa de amostragem e ganhos de recepção e 
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transmissão. Foram incluídos três visualizadores QT GUI Frequency Sink para que se possa 

observar o sinal tanto antes da transmissão como logo após a recepção. 

Assim como no caso anterior, para fins de comparação, utilizou-se o mesmo modelo 

de canal com ruído AWGN descrito na Figura 25, para que se observasse a influência do ruído 

não só na transmissão pelo ar, mas com um SNR variável em simulação. 

 

Figura 25 – Transmissão OFDM  

Fonte: Autor 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são descritos os resultados obtidos em cada etapa deste projeto. As 

etapas realizadas são: simulações para avaliar os parâmetros do sistema, elaboração dos gráficos 

de perda de pacotes para cada modulação e implementação do modelo no hardware. 

 

5.1 SIMULAÇÕES COM 802.11g 

 

As simulações foram realizadas com o protocolo 802.11g, que utiliza transmissão na 

faixa de 2.4GHz e largura de banda de 20MHz. 

Os valores encontrados nas simulações para encontrar o SNR limite de cada técnica 

de modulação estão descritos na Tabela 3: 

Tabela 3 – SNR Limite para cada modulação. 

Técnica de 

Modulação 

SNR 

Limite 

% Pacotes Perdidos 

com SNR Limite 

BPSK 1/2 3,5 32,7% 
QPSK 1/2 5,9 37,0% 

16QAM 1/2 11,6 44,0% 

64QAM 2/3 19 50,0% 

Fonte: Autor 

 

Os valores de SNR inferior representam a proporção de sinal em relação ao ruído com 

uma taxa de perda de pacotes maior que 30%, apresentados na Tabela 3. Para analisar a 

influência dos outros parâmetros foram definidos valores superiores aos encontrados em cada 

uma das técnicas de modulação simuladas. 

Tendo os valores limites de potência de sinal em relação ao ruído, o próximo parâmetro 

avaliado foi o tamanho do pacote de dados a ser enviado e a sua influência na taxa de perda de 

pacotes. Cada um dos tipos de modulação foi testado com 10 tamanhos de pacote e 50 envios, 

valores escolhidos dadas as definições anteriores. Após o teste foi feita a regressão linear, 

devido ao comportamento dos dados, e exibidos os gráficos encontrados. 

Para o primeiro teste, os valores definidos para a modulação BPSK ½ foram SNR 4,5, 

tamanho de pacote de 100, com passos de 100, e intervalo de envio de 500ms. Os resultados 

são descritos na Tabela 4: 
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Tabela 4 – Resultado da modulação BPSK para tamanho de pacote. 

Tamanho do Pacote (Bytes) Pacotes Perdidos (%) 

100 5,8% 

200 5,9% 

300 3,8% 

400 1,9% 

500 6,7% 

600 5,7% 

700 7,7% 

800 6,1% 

900 3,9% 

1000 10,2% 

Fonte: Autor 

 

A Figura 26 mostra o gráfico com os pontos medidos e a regressão linear. O valor 

encontrado de coeficiente de determinação foi de 0,19, o que significaria que apenas cerca de 

20% dos dados seriam representados pela regressão feita. 

 

Figura 26 – Resultado da modulação BPSK para tamanho de pacote. 

Fonte: Autor 

Mesmo não sendo uma ferramenta de validação de correlação, pode-se inferir que os 

resultados para a modulação BPSK apresentam uma correlação baixa da taxa de perda de 
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pacotes PER conforme o aumento do tamanho de pacote para esse SNR. Por ser a mais robusta 

das modulações avaliadas, esse resultado é esperado. Idealmente, deveria se fazer uma análise 

estatística para afirmar a correlação entre os dados, mas esse não é o foco desse trabalho. 

Para o segundo teste, os valores definidos para a modulação QPSK ½ foram SNR 8, 

tamanho de pacote de 100, com passos de 100, e intervalo de envio de 500ms. Os resultados 

são descritos na Tabela 5. 

Tabela 5 – Resultado da modulação QPSK para tamanho de pacote. 

Tamanho do Pacote (Bytes) Pacotes Perdidos (%) 

100 1,9% 

200 5,9% 

300 5,9% 

400 6,0% 

500 14,0% 

600 9,8% 

700 8,0% 

800 12,2% 

900 21,6% 

1000 25,0% 

Fonte: Autor 

 

Figura 27 – Resultado da modulação QPSK para tamanho de pacote. 

Fonte: Autor 



40 

 

O Figura 27 mostra o gráfico com os pontos medidos e a regressão linear. O valor 

encontrado de coeficiente de determinação foi 0,76, o que significa que aproximadamente 76% 

dos dados são representados pela regressão. 

Para o terceiro teste, os valores definidos para a modulação 16QAM ½ foram SNR 13, 

tamanho de pacote de 100, com passos de 100, e intervalo de envio de 500ms. Os resultados 

são descritos na Tabela 6: 

Tabela 6 – Resultado da modulação 16QAM para tamanho de pacote. 

Tamanho do Pacote (Bytes) Pacotes Perdidos (%) 

100 7,7% 

200 7,8% 

300 24,0% 

400 21,6% 

500 39,2% 

600 36,7% 

700 41,8% 

800 48,1% 

900 48,0% 

1000 56,0% 

Fonte: Autor 

 

Figura 28 – Resultado da modulação 16QAM para tamanho de pacote. 

Fonte: Autor 
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O Figura 28 mostra o gráfico com os pontos medidos e a regressão linear O valor 

encontrado de coeficiente de determinação foi de 0,93 o que significaria que aproximadamente 

apenas 93% dos dados seriam representados pela regressão feita. Os resultados para a 

modulação 16QAM apresentaram a melhor adequação à regressão linear. 

Para o último teste os valores definidos para a modulação 64QAM ⅔ foram SNR 21, 

tamanho de pacote de 100, com passos de 100, e intervalo de envio de 500ms. Os resultados 

são descritos na Tabela 7: 

Tabela 7 – Resultado da modulação 64QAM para tamanho de pacote. 

Tamanho do Pacote (Bytes) Pacotes Perdidos (%) 

100 9,4% 
200 11,8% 

300 16,0% 

400 19,6% 

500 20,0% 

600 36,0% 

700 30,0% 

800 29,4% 

900 34,0% 

1000 41,2% 

Fonte: Autor 

 

Figura 29 – Resultado da modulação 64QAM para tamanho de pacote. 

Fonte: Autor 
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Analisando os resultados de todos outros envios junto com a Figura 29, com seu 

coeficiente de determinação de 0,88, é possível perceber que há uma relação direta entre o 

tamanho dos pacotes e a taxa de perda dos pacotes. Esse resultado condiz com o esperado, 

sabendo que o erro de pacote assume perdas de parte da informação, logo, quanto maior o 

conjunto de bytes, maior a chance de haver erros. A modulação BPSK apresentou correlação 

pouco significante, devido a sua maior robustez em relação às outras técnicas. 

Como dito antes, mesmo não sendo uma ferramenta de avaliação de correlação, o 

coeficiente de determinação conhecido como R², indica que a variabilidade nos resultados 

experimentais pode ser explicada pela variável independente em questão. Para o exemplo, 

analisando o BPSK, que resultou R² = 0,19, 19% da variabilidade nos resultados pode ser devida 

ao tamanho do pacote, enquanto 81% da variabilidade total é devida a outros fatores. 

O próximo parâmetro avaliado foi o intervalo entre envios efetuados e a sua influência 

na taxa de perda de pacotes. Cada um dos tipos de modulação foi testado com 10 intervalos 

decrescentes de envio e aproximadamente 50 envios, valores escolhidos dadas as definições 

anteriores. Na simulação anterior, a diferenciação dos envios foi possível porque o terminal 

mostra o tamanho do pacote sendo enviado entre parênteses, visto na Figura 30 como “length 

1524”, sendo esse o método para contagem dos recebidos a cada teste. Nesse caso, para que se 

possa usar o mesmo recurso, foi incluído no tamanho do envio um fator que varia de 10 até 1, 

a ser descrito posteriormente, dependendo do intervalo de envio.  

Após o teste, foi feita a regressão linear na tentativa de representar os dados obtidos, e 

exibidos os gráficos encontrados. Primeiramente, são dispostos todos os resultados e depois, a 

análise é apresentada. 

 

Figura 30 – Envio no terminal do software GRC 

Fonte: Autor 
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Para o primeiro teste, os valores definidos para a modulação BPSK ½ foram SNR 4,5, 

tamanho de pacote de 400 acrescido do fator de identificação, dado pela Equação 5.1 e intervalo 

de envio de 500 milissegundos decrescendo em passos de 50 milissegundos. Os resultados são 

descritos na Tabela 8: 

 

Tabela 8 – Resultado da modulação BPSK para intervalo de envio. 

Intervalo de Envio Pacotes Perdidos 

500 1,92% 
450 3,85% 

400 0,00% 

350 24,00% 

300 6,12% 

250 6,12% 

200 3,77% 

150 2,00% 

100 4,17% 

50 8,77% 

Fonte: Autor 

O Figura 31 mostra o gráfico com os pontos medidos e a regressão linear. 

 

Figura 31 – Resultado da modulação BPSK para intervalo de envio. 

Fonte: Autor 



44 

 

Para o segundo teste, os valores definidos para a modulação QPSK ½ foram SNR 8, 

tamanho de pacote de 400 acrescidos do fator de identificação e intervalo de envio de 500 ms 

decrescendo em passos de 50 ms. Os resultados são descritos na Tabela 9: 

 

Tabela 9 – Resultado da modulação QPSK para intervalo de envio. 

Intervalo de Envio Pacotes Perdidos 

500 3,77% 

450 2,00% 

400 11,76% 

350 12,00% 

300 16,00% 

250 14,00% 

200 7,84% 

150 7,84% 

100 18,37% 

50 12,90% 

Fonte: Autor 

 

O Figura 32 mostra o gráfico com os pontos medidos e a regressão linear que foi 

inserida para evidenciar que a distribuição dos dados não pode ser explicada por uma 

aproximação linear. 

Figura 32 – Resultado da modulação QPSK para intervalo de envio. 

Fonte: Autor 
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Para o terceiro teste, os valores definidos para a modulação 16QAM ½ foram SNR 13, 

tamanho de pacote de 400 acrescido do fator de identificação e intervalo de envio de 500 ms 

decrescendo em passos de 50 ms. Os resultados são descritos na Tabela 10: 

 

Tabela 10 – Resultado da modulação 16QAM para intervalo de envio. 

Intervalo de Envio Pacotes Perdidos 

500 25,93% 
450 22,00% 

400 22,00% 

350 28,00% 

300 30,77% 

250 20,41% 

200 25,49% 

150 24,00% 

100 21,57% 

50 29,63% 

Fonte: Autor 

 

O Figura 33 mostra o gráfico com os pontos medidos e a regressão linear, que assim 

como no gráfico anterior, corrobora que esse parâmetro não afeta a taxa de erro de pacote. 

Figura 33 – Resultado da modulação 16QAM para intervalo de envio. 

Fonte: Autor 
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Para o último teste, os valores definidos para a modulação 64QAM ⅔ foram SNR 21, 

tamanho de pacote de 400 bytes acrescido do fator de identificação e intervalo de envio de 500 

ms decrescendo em passos de 50 ms. Os resultados são descritos na Tabela 11: 

 

Tabela 11 – Resultado da modulação 64QAM para intervalo de envio. 

Intervalo de Envio Pacotes Perdidos 

500 17,31% 

450 9,62% 

400 8,16% 

350 5,77% 

300 9,80% 

250 10,42% 

200 15,69% 

150 10,20% 

100 15,69% 

50 22,41% 

Fonte: Autor 

 

A Figura 34 mostra o gráfico com os pontos medidos e a regressão linear. 

Figura 34 – Resultado da modulação 64QAM para intervalo de envio. 

 

Fonte: Autor 
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Na análise dos dados obtidos, foi observado que a diminuição no intervalo de envio 

não tem influência significativa na taxa de erro de pacotes quando comparada com os outros 

parâmetros variados. Podem ser observados em todas as modulações, envios com taxas de erro 

de pacote similares nos intervalos de envio próximos aos extremos dos valores testados. Isso 

provavelmente se deve ao fato de o protocolo implementado ter uma taxa de dados mínima de 

6 Mbit/s muito maior que o valor máximo utilizado nas simulações.  

Por fim, mais uma simulação foi feita para determinar as curvas de perdas de pacote 

com variação de SNR. Como essas curvas têm um formato típico de “S”, descrito por Pei e 

Henderson (2010) que não são lineares, foram escolhidos o mínimo do dobro de pontos das 

simulações anteriores, e o dobro de envios, além de parâmetros e métodos diferentes dos 

descritos pelo desenvolvedor dessa implementação (BLOESSL, 2018). Os resultados da 

simulação e os gráficos com as linhas de tendência podem ser observadas na Tabela 12 e Figura 

35, respectivamente. 

 

Tabela 12 – Resultados para perda de pacotes em relação ao SNR para as quatro modulações 

simuladas. 

64QAM 16QAM QPSK BPSK 

SNR 
Pacotes 
Perdidos 

SNR 
Pacotes 
Perdidos 

SNR 
Pacotes 
Perdidos 

SNR 
Pacotes 
Perdidos 

24 0,00% 15,5 4,90% 10 0,00% 5 0,97% 

23,85 1,00% 15,35 2,94% 9,85 0,00% 4,85 8,00% 

23,7 0,00% 15,2 7,00% 9,7 0,00% 4,7 7,92% 

23,55 0,00% 15,05 6,93% 9,55 2,97% 4,55 4,04% 

23,4 1,01% 14,9 11,22% 9,4 2,04% 4,4 10,00% 

23,25 0,00% 14,75 17,48% 9,25 4,95% 4,25 17,65% 

23,1 0,00% 14,6 13,27% 9,1 1,98% 4,1 22,68% 

22,95 3,00% 14,45 32,04% 8,95 11,11% 3,95 29,13% 

22,8 2,00% 14,3 27,72% 8,8 8,00% 3,8 46,08% 

22,65 2,02% 14,15 19,59% 8,65 8,00% 3,65 64,08% 

22,5 4,90% 14 32,67% 8,5 12,00% 3,5 53,85% 

22,35 4,00% 13,85 43,75% 8,35 21,78% 3,35 65,42% 

22,2 6,00% 13,7 52,38% 8,2 18,81% 3,2 80,00% 

22,05 9,09% 13,55 64,10% 8,05 32,00% 3,05 92,59% 

21,9 11,11% 13,4 60,49% 7,9 23,71% 2,9 90,59% 

21,75 6,86% 13,25 69,66% 7,75 36,27% 2,75 95,45% 

21,6 12,00% 13,1 74,51% 7,6 37,62% 2,6 95,86% 

21,45 22,22% 12,95 83,17% 7,45 36,36% 2,45 100,00% 

21,3 16,00% 12,8 93,75% 7,3 45,54% 2,3 100,00% 

21,15 28,71% 12,65 96,26% 7,15 56,57% 2,15 100,00% 

21 35,42% - - 7 66,36% 2 100,00% 

20,85 37,86% - - 6,85 68,48% - - 

20,7 44,66% - - 6,7 80,00% - - 

20,55 49,49% - - 6,55 87,37% - - 

20,4 59,22% - - 6,4 92,23% - - 

20,25 67,01% - - 6,25 94,59% - - 

20,1 73,83% - - 6,1 95,68% - - 
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19,95 80,21% - - - - - - 

19,8 83,17% - - - - - - 

19,65 96,94% - - - - - - 

Fonte: Autor 

 

O gráfico representa o comportamento esperado de perda de pacotes para cada tipo de 

modulação. Pode-se perceber que para modulações com maior número de bits por símbolo, é 

necessária uma taxa de SNR maior para que se atinja pleno envio, visto que para constelações 

mais densas é mais provável a ocorrência de erro de bits, e um bit é o suficiente para que se 

registre um erro de pacote. 

Figura 35 – Resultados para perda de pacotes em relação ao SNR para as quatro modulações 

simuladas. 

Fonte: Autor 

 

Comparando as curvas obtidas com uma curva típica de pacotes recebidos em função 

do SRN para cada modulação OFDM, vistas na Figura 36, pode-se observar que os formatos se 

repetem. A inversão do formato do gráfico observada se dá ao fato de na Figura 35 ter sido 

representada a perda dos pacotes e na Figura 36, os pacotes efetivamente recebidos.  
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Figura 36 – Pacotes recebidos em função do SNR. 

Fonte: (PEI; HENDERSON, 2010) modificado. 
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5.2 IMPLEMENTAÇÃO NO LIMESDR 

 

Na tentativa de implementação do protocolo 802.11g na plataforma LimeSDR não foi 

observado o funcionamento esperado. Foram realizadas várias tentativas de envio com 

parâmetros de configuração do SDR variados, e em nenhuma delas conseguiu-se observar o 

sinal OFDM visto nas simulações. Para garantir que o problema não era apenas na recepção, 

foi utilizado o analisador de espectro, que também não exibiu o sinal esperado. O receptor 

recebia amostras, porém pelos resultados do processamento dos dados que chegavam a ele, foi 

possível interpretar que não fazia parte de um frame OFDM, ou seja, recebia sinais externos. 

Duas possíveis causas para esse problema de envio são a baixa potência de envio do LimeSDR, 

devido à configuração de parâmetros de transmissão errados, ou como dito por Hazra (2018), 

“se os dados contidos em um pacote não satisfizerem o tamanho requisito imposto pelo driver 

LimeSDR, o rádio fica “silencioso” e a transmissão é interrompida. Neste caso, o receptor 

assume que o sinal de rádio de um pacote é um único fluxo contínuo, portanto, se o rádio o sinal 

for interrompido, ele não poderá receber o pacote corretamente”. Seria necessária uma análise 

mais profunda das causas desse problema, restando como trabalho futuro. 

O outro sistema OFDM, aqui denominado “genérico”, foi transmitido (Figura 37 parte 

A) e recebido (Figura 37 parte B) através das antenas da placa do LimeSDR e pode ser 

observado na Figura 37. 

 

Figura 37 – OFDM genérico transmitido. 

Fonte: Autor 

A 

B 
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Apesar da baixa potência na recepção em relação ao ruído, foi possível observar o sinal 

com a devida largura de banda. É possível também comparar esse sinal com a simulação pelo 

modelo de canal com ruído AWGN visto na Figura 38 e ainda com um exemplo de envio QPSK 

do protocolo 802.11g na Figura 39. 

Na Figura 38 parte A temos o sinal transmitido simulado e na parte B o recebido 

simulado. O resultado obtido foi utilizando um SNR de 15dB, quando esse valor foi reduzido, 

apresentou comportamentos muito similares a Figura 37 e teve-se alguma dificuldade de 

identificação do sinal recebido. Esse fato sugere que a potência de transmissão na saída do 

LimeSDR é muito baixa, ao menos nas configurações utilizadas neste trabalho. 

 

Figura 38 – OFDM genérico simulado. 

Fonte: Autor 

Figura 39 – 802.11g QPSK simulado. 

Fonte: Autor 

A 

B 
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Além das transmissões entre as antenas do rádio, utilizou-se o analisador de espectro 

para analisar o sinal transmitido. Na Figura 40 pode-se observar a largura de banda ocupada 

pelo sinal enviado. A curva superior é correspondente à função Max Hold, para que se possa 

observar melhor o sinal enviado, e a curva de baixo é o sinal recebido no momento da captura 

de tela. 

 

Figura 40 – OFDM genérico: Sinal recebido pelo VNA. 

Fonte: Autor. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho trata de uma análise dos diagramas de blocos referentes à implementação 

do protocolo IEEE 802.11g desenvolvidos no software GNU Radio e implementados no rádio 

definido por software LimeSDR. Após uma descrição aprofundada dos diagramas 

desenvolvidos, optou-se pela realização de simulações que ajudassem a descrever o 

funcionamento da transmissão de dados em OFDM, na qual se baseia o protocolo implementado 

e também são base para desenvolvimento de outros padrões 802.11 que também utilizam esse 

método de modulação, como o IEEE 802.11ah. 

Foram feitas simulações variando as condições dos envios e registrados os erros 

referentes a perdas de pacotes, afim de caracterizar o comportamento do sistema em diferentes 

condições. Além das simulações foram realizados envios utilizando o protocolo 802.11g e uma 

implementação de um sistema OFDM genérico. O sinal enviado foi recebido pelo próprio 

LimeSDR e pelo analisador de espectro para que se analisasse se o sistema pudesse ser 

implementado nessa plataforma. Foram comparados sinais enviados com os obtidos pelo 

analisador e recebidos pelo SDR. 

Com os resultados pode-se concluir, sobre o estudo de caso das simulações, que o 

sistema implementado abrange todos os aspectos da camada física descrita pela norma 802.11g. 

Os resultados das simulações foram coerentes com os descritos por outros ensaios em 

transmissões OFDM. Encontrou-se dificuldade na implementação do 802.11g no LimeSDR, 

então utilizou-se o sistema OFDM genérico desenvolvido, para a validação desse processo de 

modulação no hardware.  

Como trabalhos futuros, sugere-se a modificação dos arquivos dos blocos 

desenvolvidos especificamente para esta implementação, para que seja possível implementar o 

802.11ah com todas as suas características. São necessárias modificações nos códigos em C++ 

de todos os blocos que referenciam as técnicas de modulação, codificação, alocação de 

portadoras e símbolos pilotos, header e mapeamento de constelações, que são as principais 

diferenças físicas entre os protocolos.  

 

  



54 

 

REFERÊNCIAS 

 

BIMBI JR, S; OLIVEIRA, C; BEDICKS, J, G. Rádios Definidos por Software com 

aplicações GNU Radio. 2015. 

 

BLOESSL et AL.  Performance Assessment of IEEE 802.11p with an Open Source SDR-based 

Prototype. IEEE Transactions on Mobile Computing, v. 17, p. 1162-1175, Mai. 2018. 

Disponível em: https://www.bastibl.net/bib/bloessl2018performance/bloessl2018 

performance.pdf. 

 

DE POORTER, E. et al. Sub-GHz LPWAN network coexistence, management and 

virtualization: an overview and open research challenges. Wireless Personal 

Communications, v. 95, n. 1, p. 187-213, 2017. 

 

FERNANDEZ, J. Software Defined Radio: Basic Principles and Applications. Revista 

Facultad de Ingeniería, v. 24. n. 38. p.79-96, jan./abr. 2015. ISSN 0121-1129. 

 

FOROUZAN, B. A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 4. ed. São Paulo: 

McGraw-Hill, 2008. 

 

GITHUB. IEEE 802.11 a/g/p Transceiver. 2019. Disponível em:  

https://github.com/bastibl/gr-ieee802-11. 

 

GNURADIO. What is GNURadio?. 2019. Disponível em: https://www.gnuradio.org/ about/. 

 

GNURADIO. Main Page. 2019. Disponível em: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Main_ 

Page. 

 

GNURADIO. Guided tutorial GRC. 2019. Disponível em: https://wiki.gnuradio.org/ 

index.php/ Guided_Tutorial_GRC. 

 

GNURADIO. Hierarchical Blocks. 2019. Disponível em: 

https://wiki.gnuradio.org/index.php/GNURadioCompanion#Hierarchical_Blocks. 

 

HAZRA, S. Timing delay characterization of GNU Radio based 802.15.4 network using 

LimeSDR. 2018. Trabalho de Diplomação (Curso de Engenharia Elétrica) – KTH Royal 

Institute of Technology - Estocolmo, 2018. 

IEEE. IEEE Std. 802.11. [S.l.], 1997. 

 

IEEE. IEEE Std 802.11g-2003, p.1-104, Jun. 2003. 

 

IEEE. OVERVIEW AND GUIDE TO THE IEEE 802 LMSC [S.l.], Out. 2016. 

 

JANSON, J. Radio Definido por Software: Estudo e Realização de Teste com uma 

Plataforma Livre. 2012 Trabalho de Diplomação (Curso de Tecnologia em Sistemas de 

Telecomunicações) – CEFET-SC, 2012. 

 

KHOROV, E. et al.: Enabling the IoT with Wi-Fi Halow-Performance Evaluation of the 

RAW.  IEEE Access, v. 7, p. 127402-127415, 2019. 

 

https://github.com/bastibl/gr-ieee802-11
https://wiki.gnuradio.org/index.php/GNURadioCompanion#Hierarchical_Blocks


55 

 

MITOLA, J. Software radios-survey, critical evaluation and future directions. In: 

[Proceedings] NTC-92: National Telesystems Conference. [S.l.: s.n.], p. 13/15–13/23, 1992 

 

MORENO, B. R. A study of IEEE 802.11ah and its SDR implementation. 2016. Projeto de 

Graduação. Universidad Publica de Navarra. Jun. 2016. 

 

MÜLLER, I. Modulação Digital – Aula 19. 2019. 24 p.  Notas de Aula 

MYRYAD RF. LimeSDR-USB. 2019. Disponível em: https://wiki.myriadrf.org/ LimeSDR-

USB. 

 

MYRYAD RF. LimeSDR Hardware Installation. 2019. Disponível em: 

https://wiki.myriadrf.org/LimeSDR_Hardware_Installation. 

 

MYRYAD RF. LimeSDR-USB Quick Test. 2019. Disponível em: 

https://wiki.myriadrf.org/LimeSDR-USB_Quick_Test. 

 

NUTAQ. A Short Story of Software Defined Radios. 2019. Disponível em: 

https://www.nutaq.com/blog/short-history-software-defined-radio-sdr-technology. 

 

PEI, G; HENDERSON, T. R. Validation of OFDM error rate model in ns-3. 2010. 

 

REIS, G. et al. Introduction to the Software-defined Radio Approach. IEEE Latin America 

Transactions, v. 10, n. 1, p. 1156-1161, Jan. 2012. 

 

RIVET, F. et al. From software-defined to software radio: Analog signal processor features. 

2009 IEEE Radio and Wireless Symposium. [S.l.: s.n.], p. 348–351. 2009. ISSN 2164-2958.  

 

SDRFORUM. SDRF Cognitive Radios Definition working document SDRF-06-R-

0011V1.0.0. [S.l.], 2007. 

 

SUN, W.; CHOI, M.; CHOI, S. IEEE 802.11ah: A Long Range 802.11 WLAN at Sub 1 GHz. 

Journal of ICT Standardization, v. 1, p.83–108, Mai. 2013. 

 

WEINSTEIN, Stephen. The history of orthogonal frequency-division multiplexing [History of 

Communications]. IEEE Communications Magazine, v. 47, n. 11, p. 26-35, Nov. 2009. 

 

WI-FI ALLIANCE. Wi-Fi Alliance® introduces low power, long range Wi-Fi HaLow™ 

.2016. Disponível em:  https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-lliance-introduces-

low-power-long-range-wi-fi-halow 

 

WIKIPEDIA. IEEE 802.11g 2003. 2019. Disponível em: 

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11g-2003 

 

WIKIPEDIA. Wi-Fi. 2019. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi. 

 

YOUNGBLOOD, G. A Software-Defined Radio for the Masses, Part 1. QEX, p.13, Jul./Ago. 

2002. 

 

 

 

 


