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ABSTRACT 

 

Wireless sensor networks emerged as a key technology for many commercial, 

industrial and environmental applications. Driven by lower device costs they are becoming 

ubiquitous. In the industrial context, special care is needed. A case in the point is the 

development of a communication standard for industrial wireless communications by the 

HART  Communication Foundation (HCF) of the WirelessHART technology. The present 

work evaluates the performance of such networks using actual measurements. To this end, the 

WirelessHART devices are submitted to a wide range of interference configurations. This 

work also analyses the setup time for a WirelessHART network and shows some of the 

problems it suffers when sharing spectrum with wireless LAN 802.11 devices. 

Key Words: wireless sensor networks. WSN. WirelessHART. IEEE 802.15.4. 

Blacklist. 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

As redes de sensores sem fio estão sendo cada vez mais utilizadas em várias áreas, 

dentre elas comerciais, industriais e ambientais. A maior capacidade de processamento e o 

baixo custo dos dispositivos tornam essa área mais difundida. Em ambientes industriais deve-

se levar em conta o contexto em que essa rede será aplicada. Várias instituições investem na 

produção de novas especificações que atendam esses requisitos, dentre elas a HFC (HART 

Communication Foundation) que especifica o padrão WirelessHART. Com a popularização 

desse padrão se tornam necessários trabalhos que avaliem o desempenho dessas redes, através 

de estudos de caso e cenários onde seja avaliado o seu comportamento com e sem 

interferência e em diferentes configurações. Essa dissertação apresenta uma rede 

WirelessHART, avaliando o seu comportamento, em um experimento prático, desde a sua 

formação até a indução de interferência Wi-Fi e algumas configurações que possam melhorar 

ou prejudicar o desempenho dessa rede. A experimentação nos mostra o quanto a rede 

WirelessHART pode ser robusta e que algumas limitações deverão ser consideradas na sua 

utilização. 

Palavras chave: WirelessHART. redes de sensores sem fio. IEEE 802.15.4. Blacklist. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

1.1. CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 

Redes de sensores sem fio (RSSF) pode ser considerada como uma das inovações mais 

promissoras da última década em tecnologia da informação. Essas redes podem funcionar 

com nós de baixo custo e consumo, nós estes que são capazes de se organizar em uma rede 

cooperativa (HILL, SZEWCZYK, et al., 2000). Além disto, as RSSF têm a possibilidade de 

serem aplicadas em diversas áreas de atuação incluindo ambientais, industriais, médicas, 

militares, transporte e entretenimento (STANKOVIC, 2008) para monitorar diferentes tipos 

de fenômenos, dependendo da natureza dos sensores presentes nos nós. 

As redes de sensores sem fio possuem, contudo, algumas desvantagens: são mais 

suscetíveis a interferências eletromagnéticas; é necessária a criação de protocolos especiais de 

roteamento e troca de mensagens, já que nem sempre os nós conseguem se comunicar 

diretamente com o ponto de acesso e a topologia pode mudar com muita frequência. Além 

desses problemas, existe uma grande preocupação em consumir o mínimo possível de energia, 

considerando que em alguns casos é difícil efetuar a troca das baterias (ASHMED, 2006) e a 

maior parte desse consumo ocorre no uso do rádio para transmissão das informações 

capturadas pelos nós sensores. 

O IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE, 2014) vem 

desenvolvendo especificações para redes sem fio visando definir padrões em que essas redes 

possam ser aplicáveis. A especificação mais difundida é a 802.11 (IEEE, 2014), responsável 

pelas redes Wi-Fi. Com o alto crescimento da utilização de redes de sensores sem fio, o IEEE 

definiu uma especificação mais apropriada às comunicações de baixo consumo de energia e 

de baixo custo, limitações estas que as redes de sensores sem fio possuem. Essa especificação 

foi nominada de LR-WPAN (802.15.4) (IEEE, 2011).  

A partir da publicação das especificações para redes LR-WPAN, houve uma 
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mobilização para o desenvolvimento de novas tecnologias que empregassem esse novo 

padrão, dentre elas ZigBee (ZIGBEE ALLIANCE, 2014), 6LoWPAN (IETF, 2013), 

ISA100.11a (IEC, 2012) e WirelessHART (HART COMMUNICATION FOUNDATION, 

2014). Essa última tecnologia ganhou popularidade por ser voltada para aplicações industriais, 

por reaproveitar os dispositivos HART (Highway Addressable Remote Transducer) existentes 

na indústria e por ser a primeira tecnologia com especificação aberta voltada para indústria 

que utiliza redes LR-WPAN. 

1.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

As redes WirelessHART foram especificadas operar em ambientes industriais, 

associando a isso simplicidade de configuração e de manutenção e confiabilidade no que se 

refere à segurança de dados e à garantia de entrega de mensagens, além da utilização de várias 

metodologias para redução dos problemas causados por interferências. Contudo, existe ainda 

uma carência de pesquisas de avaliação de desempenho realizadas com experimentos práticos 

que apresentem detalhadamente o comportamento da rede WirelessHART em situações reais 

de operação. 

Essa dissertação abrange aspectos das redes WirelessHART, objetivando avaliar seu 

desempenho através de experimentos práticos como também uma avaliação comportamental 

dessas redes. Várias questões surgem relacionadas à coexistência com redes Wi-Fi (HART 

COMMUNICATION FOUNDATION, 2010), comuns nos dias atuais, e às técnicas que 

garantem reduzir as interferências.  

1.3. DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA E OBJETIVOS 

A avaliação de desempenho é utilizada largamente em computação a fim de comparar 

alternativas de implementação de um software ou hardware, assim como determinar sua 

eficiência e se mudanças devem ser feitas (JAIN, 1991). 

Vários estudos teóricos já foram realizados para demonstrar a eficiência das redes 

WirelessHART. A maioria desses estudos usa simuladores, como o NS-2 (ZAND, 2012), o 

NS-3 (NOBRE, 2011) e o OMNET++ (KHADER, WILLIG e WOLISZ, 2011) e (KHADER, 

WILLIG e WOLISZ, 2011). Entretanto, as informações relatadas nos simuladores nem 
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sempre correspondem ao que é visto na prática, ou seja, em um ambiente real. Para as redes 

WirelessHART, os artigos citados que utilizam simuladores não implementam todas as 

camadas da especificação, principalmente devido a sua complexidade e a abordagem utilizada 

nesses trabalhos 

A experimentação da rede WirelessHART, em um ambiente real, busca comprovar os 

benefícios que essa especificação propõe, assim como determinar suas limitações. As 

informações resultantes desta avaliação servirão para estimular novas pesquisas e para um 

melhor aproveitamento na utilização dessa tecnologia. 

Diante do exposto o objetivo principal desta dissertação é propor a avaliação de 

desempenho das redes WirelessHART através de estudos de caso em um ambiente real com e 

sem interferências Wi-Fi. Além disso, em alguns experimentos algumas hipóteses serão 

formuladas visando a sua comprovação nos resultados experimentais. Até o presente 

momento esse trabalho pode ser considerado pioneiro no que concerne a realização de 

experimentos com diferentes configurações e níveis de detalhes. Em relação aos objetivos 

específicos essa dissertação explanará as variadas técnicas de análise dos dados para as redes 

WirelessHART, assim como apresentará as interfaces disponíveis para interação com a rede 

empregada nos experimentos.  

A avaliação será agrupada em fases, onde cada fase conterá três ou mais cenários. As 

fases partirão de um contexto mais elementar, evoluindo para um contexto onde será avaliado 

o comportamento da rede com e sem interferências Wi-Fi, até cenários mais complexos, onde 

serão empregados vários métodos visando à degradação da rede. A divisão da experimentação 

por fases e cenários auxiliará na compreensão das análises comparativas. 

1.4. CONTRIBUIÇÕES 

Essa dissertação contribuirá nos seguintes aspectos: 

 Avaliar o desempenho de redes WirelessHART em ambientes reais com interferência de 

redes Wi-Fi; 

 Oferecer uma visão detalhada das alterações de topologia da rede no instante em que a 

mesma enfrenta congestionamento e interferências; 

 Observar o processo que leva um novo dispositivo a fazer parte da rede; 
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 Investigar o tempo de reação e de recuperação de uma rede WirelessHART após enfrentar 

intensas interferências. 

1.5. TRABALHOS RELACIONADOS 

Na literatura encontram-se poucos trabalhos voltados para experimentos com redes 

WirelessHART em um ambiente real. No tocante a trabalhos onde foram realizados 

experimentos com mais de dois dispositivos WirelessHART pode-se citar: 

 No trabalho de (CASTRO E SOUSA, 2013) foi usado um gateway com cinco nós 

objetivando estudar o comportamento da rede WirelessHART utilizando modelos de 

falhas: atraso de relógio de referência em um dispositivo e falha na potência de 

transmissão de pacotes. O trabalho utiliza um sniffer, uma plataforma que registra os 

pacotes transmitidos na rede, identificando se há problemas. A ferramenta utilizada no 

gerenciamento da rede apresentou limitações ao não minimizar o impacto da falha na 

rede; 

 No trabalho (PETERSEN e CARLSEN, 2009) nove sensores e um gateway estão 

dispostos em um ambiente com interferência controlada. Os experimentos incluem a 

alteração de configuração dos roteadores Wi-Fi e um gerador sonoro na frequência de 

2,4GHz. O trabalho aborda principalmente a coexistência de redes WirelessHART com 

redes Wi-Fi. Os resultados foram obtidos com apenas três métricas. 

 Os autores (KONOVALOV, NEANDER, et al., 2011) propõem uma solução híbrida de 

dispositivos simulados por software e dispositivos WirelessHART interagindo através de 

bridges em um ambiente de simulação controlado. O framework apresentado pode ser útil 

em experimentações controladas de redes WirelessHart. O desenvolvimento se restringiu à 

sincronização de tempo e a saltos de frequência; 

 Em (GORON, 2013) foram feitas experiências com interferências Wi-Fi e com 

configurações de antenas diferentes. O experimento com WirelessHART foi realizado 

com quatro dispositivos, um gateway, um PC e um roteador Wi-Fi. A análise faz uma 

comparação do comportamento da rede Wi-Fi isoladamente e quando a mesma está 

operando paralelamente com uma rede WirelessHART; 
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1.6. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Os demais capítulos desta dissertação estão organizados da seguinte maneira: 

 O capítulo 2 apresenta o padrão IEEE 802.15.4, suas características e limitações. Sua 

importância se deve ao fato de que a especificação WirelessHART usa esse padrão para 

definir as camada física e MAC. Além disso, nesse capítulo será abordada uma visão 

comparativa entre as tecnologias atuais mais conhecidas que usam esse padrão, assim 

como a coexistência de redes IEEE 802.15.4 com redes Wi-Fi. O capítulo 2 também 

descreve a especificação WirelessHART usada nos experimentos dessa dissertação. Será 

dada ênfase às características em que essa especificação se destaca de outras tecnologias, 

além da introdução de conceitos que serão usados nos experimentos. Avaliar o 

comportamento de uma rede WirelessHART quando submetida a interferências é um dos 

objetivos desta dissertação. 

 O capítulo 3 apresenta alguns conceitos do modo de operação da rede WirelessHART 

utilizada nos experimentos, que serão úteis para a compreensão dos resultados. Neste 

capítulo será descrito o ambiente onde os experimentos ocorrerão, assim como sua 

infraestrutura e sua organização. 

 O capítulo 4 expõe os cenários elementares e relata seus respectivos resultados. 

Considerações finais serão dadas ao final desta fase visando uma avaliação conclusiva e 

comparativa sobre os experimentos em questão. 

 O capítulo 5, por sua vez expõe os cenários com interferência Wi-Fi e relata seus 

respectivos resultados. Será discutida a coexistência de redes WirelessHART com redes 

Wi-Fi, comuns em ambientes domésticos, corporativos, locais públicos e em processos 

industriais. 

 O capítulo 6, por sua vez expõe os cenários mais complexos, onde as configurações e as 

interferências levarão a instabilidade da rede e relata seus respectivos resultados, com 

mais detalhes. Várias considerações serão feitas visando uma avaliação conclusiva e 

comparativa sobre os experimentos em questão. 

 O capítulo 7 conclui esta dissertação, analisando os objetivos propostos, as dificuldades 

encontradas, as limitações e algumas ideias para trabalhos futuros. 
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WWIIRREELLEESSSSHHAARRTT  

 

Nas próximas seções serão detalhadas as especificações e padrões utilizados nos 

experimentos deste trabalho. 

2.1. O PADRÃO IEEE 802.15.4 (IEEE, 2011) 

O padrão IEEE 802.15.4, também chamado de Low-Rate Wireless Personal Area 

Network (LR-WPAN), foi publicado inicialmente em 2003 pelo IEEE (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers) e a segunda revisão ocorreu em 2011. Esse padrão define 

especificações na camada física (PHY) e na camada MAC do modelo OSI (Open Systems 

Interconnection) para os dispositivos que possuam as seguintes características: 

 Dispositivos que sejam fixos ou móveis; 

 Dispositivos que operem com ou sem bateria; 

 Dispositivos que realizem baixa taxa de transferência de dados; 

 Dispositivos que operem em uma pequena distância entre si (em torno de 10m). 

A Figura 1 representa uma ilustração dessas camadas. 
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Figura 1: Camadas definidas pelo padrão IEEE 802.15.4 (IEEE, 2011) 

Os principais objetivos do IEEE 802.15.4 podem ser resumidos em: consumir o 

mínimo possível de energia, ser mais eficiente, tanto do ponto de vista de banda como no 

consumo de energia dos dispositivos, e possibilitar o desenvolvimento de plataformas de 

baixo custo. Sua taxa de dados é de 250kb/s, o que é suficiente para uma grande variedade de 

aplicações, dentre elas as industriais, redes de sensores sem fio e sistemas de segurança. 

Outros fatores que se evidenciam nesse padrão são a facilidade de instalação dos dispositivos 

e a flexibilidade do protocolo relacionado à topologia, ao endereçamento, ao protocolo de 

acesso ao canal e as faixas de operação. 

Alguns conceitos dos dispositivos encontrados no IEEE 802.15.4 são: 

 Full-function device (FFD) - é um dispositivo que pode tanto atuar como um coordenador 

geral da rede PAN (Personal Area Network), ou como coordenador local da rede. 

 Reduced-function device (RFD) - é um dispositivo mais simples que o FFD e que só pode 

atuar como coordenador local. Estes dispositivos atuam como interruptores inteligentes ou 

sensores infravermelhos passivos. 

Para construir uma rede LR-WPAN apenas dois dispositivos são necessários: um 

atuando como FFD e outro como RFD. É evidente também que em redes LR-WPAN a 

posição ou a direção da antena influencia drasticamente na força do sinal e na qualidade da 

comunicação. 

Em relação à topologia da rede dois tipos são possíveis: estrela e peer-to-peer. Em 

ambas existe a obrigatoriedade de ter somente um coordenador PAN, que deve ser um 

dispositivo FFD. Na topologia estrela, todos os outros dispositivos estão ligados diretamente 
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ao coordenador PAN (assim como em uma rede Bluetooth). Já na topologia peer-to-peer 

conexões mais complexas podem ocorrer, podendo formar redes MESH (malha), onde cada 

dispositivo pode manter um link de comunicação com mais de um dispositivo, permitindo 

rotas alternativas. 

Uma topologia peer-to-peer permite que as mensagens possam seguir rotas que 

utilizem vários saltos até chegar ao coordenador PAN. Por sua vez o coordenador PAN é o 

único que pode iniciar uma rede PAN e também associar ou desassociar um dispositivo à 

rede. A Figura 2 ilustra um exemplo de topologia estrela (star) e de topologia peer-to-peer - 

malha (Mesh). 

 

Figura 2: Exemplo de dispositivos e topologias usadas em redes LR-WPAN (ZIGBEE 

ALLIANCE, 2014) 

Cada rede PAN possui um único identificador que é compartilhado através da rede, 

permitindo comunicações com redes independentes sem perder a própria identidade, ao 

mesmo tempo em que provê segurança dos dados. 

Algumas outras características para as redes que utilizem o padrão IEEE 802.15.4 são: 

 Possuir um endereçamento único, podendo ser do tipo 64-bit estendido ou do tipo curto 

16-bit alocado; 

 Permitir alocação opcional de timeslot - janela de tempo de comunicação; 

 Possibilitar acesso ao canal via CSMA-CA ou ALOHA; 

 Utilizar confirmação de recebimento (acknowledge) para mensagens confiáveis 

(reliability); 

 Possuir Energy Detection (ED), ou seja, uma técnica que estipula a energia usada através 

do RSSI (Received Strength Signal Intensity); 
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 Possuir informação sobre qualidade do link (LQI). O LQI é uma medida feita a cada 

pacote recebido e usa o ED ou uma estimação de sinal-ruído ou ambas as abordagens. 

O padrão 802.15.4 definiu que as camadas, PHY e MAC devem fornecer dois 

serviços: de dados e de gerenciamento. Os dispositivos podem se comunicar em várias faixas 

de frequências, onde a mínima é de 250-750MHz (UWB) e a máxima de 2400-2483.5MHz 

(2450 DSSS). Cada camada será descrita separadamente abaixo. 

2.1.1. CAMADA FÍSICA (PHY) 

A camada física (PHY) se comunica diretamente com o meio de comunicação e, 

portanto tem maior poder de monitoramento e controle dessa comunicação, sendo responsável 

por ativar ou desativar o rádio, selecionar o canal de operação, detectar energia através do 

RSSI, definir o LQI e avaliar a existência de canal livre (CCA) através do método de acesso 

CSMA-CA, onde é verificado se no momento existem ou não transmissões ativas. Se não 

houver, o dispositivo aguarda um tempo aleatório (random backoff) para transmitir seus 

dados. 

O padrão LR-WPAN aborda vários métodos de transmissão, dentre eles O-QPSK 

(NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION, 2007), que usa a técnica de modulação do 

espectro Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) (TELECOM ABC, 2005). Esta técnica faz 

modulação digital codificada por fase.  

Como dito anteriormente, a faixa de canais de operação permitidas por esse padrão é 

bem variada, sendo o mínimo de 250-750MHz (UWB) até o mais usual que utiliza a faixa de 

2400-2483.5MHz (2450 DSSS), faixa esta que opera na mesma frequência das redes Wi-Fi 

mais usuais, além de usar a modulação O-QPSK. No modo de operação 2450 DSSS, por 

exemplo, 16 canais estão disponíveis, iniciando a partir de 2405MHz, onde os canais estão 

distanciados de 5MHz, e são alocados do canal 11 ao 26. 

Quando está ativo, o rádio deve sempre estar em operação (recebendo ou 

transmitindo) e a sua potência de transmissão deve seguir regulamentações de acordo com o 

país em que esteja atuando. 
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2.1.2. CAMADA MAC 

Conforme a Figura 1, vê-se que a camada MAC fica acima da camada PHY e, 

portanto ela é responsável por todos os acessos aos canais físicos, além de trocar dados com 

camadas superiores que são definidas individualmente por outras especificações. A camada 

MAC também é responsável por adicionar segurança aos dispositivos, empregar o mecanismo 

CSMA-CA, prover mensagens confiáveis (acknowledge), controlar os timeslots e gerar e 

sincronizar Beacon Frames para redes com Beacon habilitado. Beacon Frame é uma 

transmissão específica de dados para gerenciamento com sincronismo e para permitir que 

novos dispositivos façam parte da rede. Essa informação é enviada periodicamente por um 

dispositivo FFD a cada intervalo de tempo predefinido, chamado de Beacon Interval. No 

padrão 802.15.4, é opcional o uso de Beacons, – considerando que em alguns casos é mais 

importante reduzir o tráfego e evitar retransmissões, tendo em vista que não há a necessidade 

de sincronização entre os dispositivos.  

Um Beacon Interval pode ter ou não porção inativa, como mostrado na Figura 3. O 

Beacon Interval inicia-se com o Beacon Frame, e no restante do intervalo o dispositivo 

consumirá completamente o tempo em uma porção ativa, onde ocorrem as transmissões e 

recepções, ou o restante desse tempo será destinado também a uma porção inativa, onde a 

troca de dados entre os dispositivos estará desativada. No período da porção inativa os 

dispositivos podem ficar desligados ou em modo econômico de utilização de energia. 

Em relação à porção ativa, a mesma é dividida em 16 slots (janelas) de mesma 

duração. Nesse período é onde ocorrem todas as trocas de mensagens. Esse conjunto de slots é 

conhecido como Superframe.  
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Figura 3: Beacon Interval com e sem período inativo (IEEE, 2011) 

2.1.3. ALGUNS PADRÕES QUE USAM IEEE 802.15.4 

O Bluetooth (THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS 

ENGINEERS, INC. , 2014) foi a primeira tecnologia a usar WPAN, sendo usado em 

celulares, na indústria, nos computadores pessoais, nas impressoras, entre outras áreas. Com a 

publicação de novos padrões, como o LR-WPAN, algumas empresas / associações passaram a 

desenvolver padrões cada vez mais sofisticados, com mais funcionalidades, usando como base 

as especificações do LR-WPAN. Os mais citados são:  

 ZigBee (ZIGBEE ALLIANCE, 2014)- padrão de comunicação publicado em 2002 

visando facilitar e integrar dispositivos inteligentes que consumam pouca energia. O 

padrão busca reduzir o consumo de energia, com foco em aplicações de monitoramento, 

de controle e de sensores, tornando possível o uso desses dispositivos durante alguns anos, 

sem a necessidade de troca das baterias. Permite a criação de uma rede sem fio 

heterogênea no nível de dispositivos, além de permitir a comunicação entre os 

dispositivos em vários tipos de ambientes, oferecendo padrões que facilitam a 

configuração da rede e oferecem escalabilidade. 

 6LoWPAN (IETF, 2013)– padrão desenvolvido por um grupo de trabalho do IETF 

(Internet Engineering Task Force) responsável pela Internet das Coisas (IoT). O grupo 

realiza pesquisas para que o protocolo de internet possa ser aplicado em qualquer 
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dispositivo, inclusive em nós de sensores. Para dispositivos de baixa capacidade 

computacional são usados mecanismos de compressão de cabeçalho e de encapsulamento 

dos pacotes IPv6. Com essa tecnologia, dispositivos como Zolertia Z1 (ZOLERTIA, 

2014), que utilizam um sistema operacional embarcado, podem ser programados para 

funcionar como provedor de serviços WEB e serem facilmente acessíveis através de 

navegadores WEB. 

 ISA 100.11a (IEC, 2012) – padrão desenvolvido para a indústria. Sua principal 

característica é o uso do protocolo IPv6, estabelecendo a internet das coisas para a 

indústria (I2oT). Esse padrão garante compatibilidade com outros padrões, tais como 

6LoWPAN, Profibus, HART dentre outros. O padrão ISA 100.11a opera com múltiplas 

topologias (estrela, malha ou híbrida) e tunelamento para transmissão através de outros 

protocolos. Além disso, garante segurança em dois níveis: na camada de dados e na 

camada de sessão. 

 WirelessHART (HART COMMUNICATION FOUNDATION, 2014) - protocolo baseado 

no HART que usa os benefícios das redes sem fio explorando a compatibilidade dos 

sistemas de automação existentes que utilizam o protocolo HART. WirelessHART tem 

como foco a confiança dos dados, a segurança e o gerenciamento de energia.  

 Uma rede mesh WirelessHART deve possuir dispositivos funcionando como um 

dispositivo WirelessHART embutido ou então um dispositivo HART-habilitado com um 

adaptador WirelessHART, gateways e um gerenciador de rede. 

 Atualmente, a especificação para WirelessHART pode ser considerada a primeira 

especificação aberta voltada para redes industriais. 

A Tabela 1 exibe uma comparação de algumas características técnicas dos protocolos 

citados anteriormente. Pode-se perceber uma similaridade entre o protocolo ISA 100.11a e o 

protocolo WirelessHART. 
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Tabela 1: Avaliação comparativa entre tecnologias que usam o padrão IEEE 802.15.4 

 ZigBee (ZIGBEE 

ALLIANCE, 2012) 

ISA 100.11a (IEC, 2012) WirelessHART (HART 

COMMUNICATION 

FOUNDATION, 2014) 

Foco Uso em qualquer 

ambiente. 

Internet das coisas para a 

indústria. 

Robustez em ambientes 

industriais. 

Topologia Malha. Estrela, malha e híbrido. Estrela e malha. 

Suporte ao 

IPv6 

Modo Zigbee IP. Nativo. Não. 

Seleção de 

canais 

Frequency Agility. Múltiplos padrões de salto 

de canais e BlackList. 

Salto de canais e BlackList. 

Segurança AES128. AES128 em duas camadas, 

chave de Join, ID da rede, 

chave assimétrica, chave de 

sessão. 

AES128, chave de Join, ID 

da rede, chave de sessão. 

2.1.4. INTERFERÊNCIA ENTRE REDES WI-FI E REDES LR-WPAN 

Como já mencionado, algumas redes LR-WPAN operam na faixa de 2.4GHZ, que é a 

mesma frequência de operação do Bluetooth e da maioria das redes Wi-Fi (802.11b/g/n). A 

Figura 4 apresenta um gráfico do espectro dessas três tecnologias. Através dele nota-se que as 

redes Wi-Fi possuem uma largura de espectro que enquadra até 4 canais IEEE 802.15.4 e 20 

canais Bluetooth, e que a potência do sinal Wi-Fi é bastante superior. Isso implica dizer que 

uma rede LR-WPAN operando na mesma frequência que uma rede Wi-Fi sofrerá fortemente 

com interferência e, portanto não é recomendável o uso combinado dessas tecnologias. 

Apesar disso, muitas vezes não é possível evitar interferências de redes Wi-Fi. Assim 

sendo algumas associações, como a HCF (HART Communication Foundation), desenvolvem 

seus padrões levando em conta esse contexto. 



30 

 

 

 

Figura 4: Gráficos de espectro de redes Wi-Fi, Bluetooth e 802.15.4 (BEMO-COFRA CONSORTIUM, 2013) 

2.1.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa seção foi apresentado o padrão IEEE 802.15.4, baseado em sua especificação. 

Uma análise comparativa foi feita em relação a algumas tecnologias que utilizam esse padrão. 

Ademais foi esclarecida como as redes LR-WPAN coexistem com outras redes que operam na 

mesma faixa de frequência, como Wi-Fi e Bluetooth. 

Na próxima seção será introduzida a especificação WirelessHART.   

2.2. A ESPECIFICAÇÃO WIRELESSHART 

O protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer) (HART 

COMMUNICATION FOUNDATION, 2014) foi desenvolvido na década de 80 visando 

trocar dados com dispositivos inteligentes. Na década de 90 ele passou a ser de domínio 

público, sendo muito usado na indústria. 
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A inovação para a época foi o fato de que era possível enviar dados analógicos (4-

20mA) e dados digitais através do mesmo cabo, mas em canais diferentes, possibilitando a 

comunicação dos dispositivos inteligentes ao sistema host (centralizado), que poderia ser um 

notebook, por exemplo. A Figura 5 e a Figura 6 nos mostra como essa abordagem funciona na 

prática, auxiliando na verificação detalhada dos dispositivos, tais como diagnósticos, estado, 

controle de operação e resolução de problemas, sem interferir na transmissão dos sinais 

analógicos. 

 

Figura 5: Transmissão de dados digitais e analógicos no protocolo HART (HART COMMUNICATION 

FOUNDATION, 2014) 

 

Figura 6: Comunicação entre uma aplicação e um dispositivo através do protocolo HART (HART 

COMMUNICATION FOUNDATION, 2014) 

A partir das novas versões de especificações HART (versão 7.0) foi incluído a 

implementação de redes sem fio WirelessHART, focando na confiança dos dados, na 

segurança, na simplicidade de configuração e manutenção, e no gerenciamento de energia dos 

dispositivos. 
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Uma rede WirelessHART deve possuir dispositivos operando como WirelessHART 

embutido ou um dispositivo HART-habilitado - dispositivo HART industrial operando com 

um adaptador WirelessHART, gateways e um gerenciador de rede. 

As seguintes características do padrão LR-WPAN foram selecionadas pela 

especificação WirelessHART: 

 Operação na frequência 2450 DSSS; 

 Operação na forma Beacon habilitado, ou seja, também usa Superframes e timeslot; 

 Utilização de rádios com amplificadores de 10dB permitindo uma comunicação com 

alcance de 200m. Em caso do dispositivo destino estar próximo, os rádios podem 

transmitir com redução do consumo energético; 

 Facilidade de acesso ao canal de transmissão; 

 Os canais utilizam a faixa compreendida entre o canal 11 até o 25. O canal 26 não é usado 

por ser impedido em alguns países. 

Nas seções seguintes serão descritas as características específicas do WirelessHART. 

2.2.1. TIPOS DE DISPOSITIVOS 

O WirelessHART suporta os seguintes dispositivos segundo a Figura 7: 
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Figura 7: Rede WirelessHART e seus dispositivos (WirelessHART - How it works, 2014).  

 Dispositivos de campo (Field Devices) – são dispositivos que podem formar redes 

WirelessHART. Dentre eles podemos citar dispositivos com WirelessHART embutido, 

dispositivos HART com um adaptador WirelessHART e Handheld; 

 Roteadores - são dispositivos do tipo FFD que quando pertencem a uma rede 

WirelessHART podem encaminhar mensagens de outros dispositivos. Alguns roteadores 

podem ser configurados para operar ou não dessa forma; 

 Adaptadores (Adapters) - são equipamentos de comunicação sem fio que se acoplam com 

equipamentos HART existentes, tornando possível a comunicação WirelessHART. A 

Figura 8 ilustra o uso de adaptadores. Os adaptadores coletam informações digitais, 

provendo gerenciamento, diagnóstico e monitoramento de cada dispositivo HART; 
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Figura 8: Adaptadores se acoplando aos equipamentos industriais (HART COMMUNICATION 

FOUNDATION, 2010) 

 Gateway - é o componente centralizador dos dados da rede WirelessHART. Ele define 

regras, associa ou desassocia dispositivos e comunica-se com redes cabeadas através das 

suas interfaces.  

O gateway é formado pelos seguintes elementos: 

o Ponto de acesso - provê conectividade à rede WirelessHART. Possui identificador 

próprio e endereço MAC; 

o Network Manager - componente que controla, organiza e monitora a rede 

WirelessHART, além de distribuir: 

o Chaves de seção e de Join; 

o Timeslots e canais para os dispositivos. 

o Gateway virtual - realiza a distribuição das informações que chegam da rede 

WirelessHART, da rede cabeada e dos demais componentes internos; 

o Security Manager - gera e armazena as chaves criptográficas; 

o HOST interface - é a interface com a rede cabeada, podendo consistir em várias 

interfaces físicas, tais como Ethernet ou RS-485. Essa interface garante que outros 

protocolos, como Modbus, Ethernet/IP possa se integrar à rede WirelessHART. 

A Figura 9 ilustra o gateway e seus componentes. 
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Figura 9: Arquitetura do gateway (HART COMMUNICATION FOUNDATION, 2010) 

 Handheld - é um equipamento portátil e sua principal função é controlar e monitorar 

dispositivos da rede. Ele pode estar conectado à rede industrial, ao dispositivo ou à rede 

WirelessHART. 

2.2.2. SEGURANÇA 

Além do uso de DSSS em nível de camada física, o protocolo WirelessHART implementa outras 

funcionalidades visando aumentar a segurança, dentre elas podem ser citadas: 

 Criptografia AES (FEDERAL INFORMATION PROCESSING STANDARDS 

PUBLICATIONS, 2001)– trata-se de algoritmos de criptografia que converte dados de/ou 

para uma forma chamado ciphertext; 

 Autenticação - quando um dispositivo deseja participar da rede (chave de participação ou 

Join Key); 

 Chave de criptografia para cada mensagem (chave de seção); 

 Acesso ao Network Manager via perfis de usuário (login e senha); 

 Segurança contra ataques de redes do tipo Wi-Fi. 

2.2.3. CONFIABILIDADE 

Uma das maiores apreensões em redes LR-WPAN é a confiabilidade, considerando 

que sua característica natural é ser sensível às interferências externas e, portanto, podem 
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ocorrer perdas de dados, ou os dados podem ser descartados, ou ainda os dados podem chegar 

incompletos ao seu destino. O protocolo WirelessHART especifica os seguintes métodos para 

aumentar a confiabilidade: 

2.2.3.1 SALTO DE FREQUÊNCIA 

Salto de frequência (ou Frequency Hopping) é uma técnica na qual periodicamente a 

rede WirelessHART muda sua frequência de comunicação, passando por todos os canais 

disponíveis (do canal 11 ao 25). WirelessHART usa uma sequência pseudo aleatória de canais 

para reduzir a chance de interferência com outras redes sem fio. 

2.2.3.2 RETRANSMISSÕES 

As mensagens confiáveis necessitam de uma mensagem do tipo acknowledge (ACK) 

confirmando o recebimento da mesma. Caso o dispositivo transmissor não receba essa 

confirmação em certo período de tempo, o dispositivo se encarregará de reenviar a mensagem 

quantas vezes seja necessário. 

2.2.3.3 TDMA 

Time Division Multiple Access (TDMA) é um princípio em que os dados são 

transmitidos em um timeslot dedicado, ou seja, cada dispositivo tem um timeslot para operar: 

com o tempo sincronizado, a rede pode evitar colisões de informações e possíveis perdas de 

dados. Para que o TDMA seja efetivo, a rede reserva um tempo para transmissão de um 

dispositivo por vez. O lado negativo dessa abordagem é que a rede precisa constantemente 

estar sincronizada no tempo. Adicionalmente uma rede com muitos nós pode levar muito 

tempo para que uma informação chegue ao gateway, fato este que poderá invalidar a rede 

semanticamente, ou seja, a escalabilidade pode prejudicar diretamente a latência. 

Um Superframe representa o tempo total ou a soma de todos os timeslots. Cada slot, 

de acordo com o padrão WirelessHART, tem duração de 10ms. Assim que o Superframe 

termina, um novo ciclo de transmissão/recepção se inicia. 

2.2.3.4 BLACKLIST 

A especificação WirelessHART provê suporte à Blacklist. Blacklist, nesse caso, 

refere-se a uma lista de canais nos quais a rede não deve operar. Essa informação pode evitar 

que a rede sofra com interferências já conhecidas. Por padrão, apenas o canal 26 (2480 MHz) 
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encontra-se nessa lista, devido às restrições do uso desse canal em alguns países. A 

configuração do Blacklist influencia também a configuração de comunicação da rede. Quanto 

menor for o número de canais em que a rede WirelessHART pode realizar transmissões, 

menor a quantidade de canais reservada para cada operação de comunicação da rede. As 

definições dos timeslots e dos canais são feitas automaticamente pelo gateway. As mudanças 

só surtirão efeito quando a rede for reiniciada. Existem regras para definição da Blacklist: 

 A definição da Blacklist é feita pelo gateway, através de uma ordem externa (comandado 

por um computador, por exemplo), ou seja, não é automatizado; 

 É necessário a reinicialização da rede para que as mudanças tenham efeito; 

 Deve-se manter a lista com um número ímpar de valores; 

 Não é possível definir todos os canais como Blacklist. É obrigatório que ao menos 5 

canais estejam fora dessa lista. 

2.2.3.5 STABILITY 

Stability (estabilidade) é a relação de pacotes transmitidos pelo remetente por pacotes 

recebidos pelo destinatário. Entre dois dispositivos existe uma única ligação, chamado de link 

ou path, e a rede constantemente está medindo a qualidade ou estabilidade desse link. Quando 

essa medida atinge um valor abaixo do valor predefinido, rotas alternativas podem ser criadas 

ou ativadas, assim como rotas existentes podem ser desativadas ou até mesmo excluídas. 

Mesmo assim, a rede permanece monitorando as rotas no intuito de manter a sua 

conectividade. 

2.2.4. SIMPLICIDADE 

Simplicidade é uma tendência para as redes sem fio, tanto industriais, como 

comerciais e residenciais. A facilidade de montagem, configuração, monitoramento e controle 

tornam-se mais importantes em um cenário em que o tempo é crucial. Os dispositivos 

WirelessHART possuem compatibilidade com o protocolo HART já bastante usado nas 

indústrias. Os adaptadores dispensam a troca dos dispositivos existentes. Dependendo da 

situação e necessidade, os instrumentos WirelessHART possuem múltiplas formas de 

alimentação e conseguem coexistir com outras redes sem fio. 

A simplicidade está também no suporte às topologias, de acordo com as necessidades. 



38 

 

 

Para casos onde existam poucos nós que estejam muito próximos do gateway a topologia 

estrela é a ideal. Quando a prioridade é a auto-organização, autorecuperação da rede, 

múltiplas rotas de mensagens, nós em grande quantidade e distantes do gateway, deve-se usar 

a topologia em malha. Essa configuração é feita somente no gateway. 

2.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa seção foi descrita a especificação WirelessHART, suas origens e principais 

características. Pode-se notar que essa especificação possui estratégias para que uma rede 

WirelessHART possa ser implantada em ambientes com presença de interferências, como 

acontece em áreas industriais. 

O próximo capítulo introduzirá os conceitos específicos que serão usados em uma rede 

WirelessHART para a realização dos experimentos em um ambiente real.  
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EEXXPPEERRIIMMEENNTTOOSS::  CCOONNCCEEIITTOOSS  EE  CCOONNFFIIGGUURRAAÇÇÕÕEESS  

 

A arquitetura da rede WirelessHART, a ser usada nos experimentos, é baseada na Dust 

Networks®, pioneira no ramo de redes de sensores sem fio embarcados para aplicações 

industriais (LINEAR TECHNOLOGY, 2014). Para uma clara compreensão das análises dos 

experimentos, alguns conceitos fundamentais da plataforma utilizada serão explicados na 

próxima seção e as configurações do ambiente dos experimentos na seção seguinte. 

3.1. CONCEITOS 

As próximas seções abordarão os conceitos que serão utilizados para a avaliação dos 

experimentos.  

3.1.1. EVENTOS 

Uma rede WirelessHART pode acionar eventos específicos e os principais eventos 

serão comentados a seguir. 

3.1.1.1 JOIN 

A ação de Join (LINEAR TECHNOLOGY CORP., 2012-2013) acontece quando um 

dispositivo deseja participar da rede WirelessHART. Um dispositivo que não está 

participando de nenhuma rede fica no estado IDLE (ocioso), onde ele manda mensagens 

periodicamente em busca de uma rede WirelessHART disponível. O processo de Join é longo, 

pois envolve troca de mensagens, de chaves de segurança, de sincronismo e de avaliações dos 

vizinhos, podendo levar normalmente de 2 a 4 minutos, mas devido a vários fatores, como 

interferência no ambiente e proximidade dos dispositivos, essa operação pode levar muito 

tempo. Uma rede com 5 dispositivos e um gateway pode consumir de 20-30 minutos 

(CASTRO E SOUSA, 2013).  
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O processo de Join é dividido em três fases: procurar, sincronizar e trocar mensagens. 

Durante toda a operação, o dispositivo vizinho troca informações da rede com outros vizinhos 

e o dispositivo que irá se juntar passa por alguns estados até chegar ao estado 

OPERACIONAL. 

O gateway de uma rede WirelessHART possui controle total dessa rede e antes que 

um dispositivo faça parte dela o gateway define acordos com esses dispositivos baseados em 

critérios, tais como: latência, estabilidade e confiabilidade. Esse acordo é chamado SLA 

(Service Level Agreement) e por padrão os valores devem estar de acordo com: Latência < 

12500ms; Confiabilidade > 99%; Estabilidade > 50%. 

3.1.1.2 PATH 

Path, caminho ou link é uma rota que dois dispositivos de campo usam para trocar 

mensagens entre si. Nas redes com topologia do tipo estrela, todos os dispositivos de campo 

têm seus paths ligados diretamente com o ponto de acesso. Já nas redes que têm ligações em 

malha (Mesh), cada dispositivo de campo pode ter mais de uma ligação. Esses paths são 

monitorados constantemente através do LQI e também da propriedade Stability. Quando a 

propriedade Stability apresenta um valor abaixo do definido pelo SLA, a rede toma a 

iniciativa de se recuperar criando e/ou ativando rotas alternativas. Cada path pode se 

encontrar nos estados Criado, Ativo, Inativo ou Excluído. 

3.1.2. ALARMES 

Periodicamente o gateway avalia a média dos valores estatísticos coletados e caso o 

SLA seja violado o gateway gera um evento do tipo Alarme. Assim que o alarme for gerado 

ele entra no estado OPEN. Caso a rede se recupere, é enviado outro alarme do mesmo tipo, 

mas com o estado modificado para CLOSE. Os tipos de alarme são: slaStability, slaLatency, 

slaReliability. 

3.1.3. RELATÓRIOS 

A rede WirelessHART está em constante comunicação, através dos Beacon Frames, 

onde informações gerais da rede são enviadas pelos dispositivos de campo. Essas informações 

são chamadas de Advertisement. Além dessas informações, cada dispositivo de campo está 
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comprometido a enviar no mínimo 2 mensagens do tipo Health Reports em 15 minutos. 

Nesses relatórios específicos, cada Mote informa sua situação e o estado dos seus links (ou 

paths). O Network Manager usa essas informações específicas para aperfeiçoar continuamente 

a rede, mantendo o SLA, e também para gerar o Network Report, onde as informações 

estatísticas gerais da rede são organizadas em conjunto com as informações específicas de 

cada dispositivo de campo e dos seus respectivos paths. A cada 15 minutos um novo relatório 

é produzido e suas últimas 96 leituras são armazenadas para que possa ser acessível por um 

meio externo. Dentre as informações mais relevantes desse relatório destacam-se: 

 Latência da rede – Medida de tempo (segundos) entre o momento do envio da mensagem 

do transmissor até a chegada dessa mensagem ao receptor final (gateway). 

 Estabilidade do path – É a relação em percentual entre o número de pacotes transmitidos 

com o número total de pacotes recebidos pelo dispositivo vizinho com sucesso. O path é 

uma ligação entre dois dispositivos vizinhos. 

 

 

 Confiabilidade da rede – É a relação percentual entre o número de pacotes transmitidos 

com o número de pacotes que chegaram ao gateway com sucesso. 

 

 

3.1.4. INTERFACES DO GATEWAY 

O gateway é a interface entre a rede WirelessHART e outras redes. 

Para acesso externo o gateway, através do Network Manager, provê três interfaces: 

 WEB (RF MONOLITHICS, INC., 2014)- acessando via navegador de internet pode-se 

ver a interface web do gateway, onde pode ser observada a topologia, configurado o 

gateway (interfaces de comunicação, banda, segurança), visualizada informações sobre 

cada dispositivo conectado à rede e até reiniciar a rede inteira. A Figura 10 mostra uma 

das telas de exibição dessa interface. 
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Figura 10: Módulo de visualização WEB 

 API XML-RPC (RF MONOLITHICS, INC., 2014)- se comunica com o gateway através 

do método de chamada de procedimento remoto usando HTTP como protocolo de 

transporte e XML como codificador da mensagem (SCRIPTING NEWS, INC.; 

USERLAND SOFTWARE, INC., 1999). Um exemplo de resposta XML a uma requisição 

'getConfig' para a rede é mostrado na Figura 11. 



43 

 

 

 

Figura 11: Arquivo XML de resposta à requisição do método getConfig (RF MONOLITHICS, INC., 2014) 

Pode-se ver na Figura 11 que entre as marcações <Network> e </Network> as 

informações da rede estão bem definidas.  

 CLI (Command Line Interface) (RF MONOLITHICS, INC., 2014)- se comunica com o 

gateway via SSH (Secure SHell). Essa comunicação é feita via programa terminal com 

login e senha. As informações serão coletadas manualmente. A vantagem dessa interface é 

o nível de detalhe dos relatórios da rede (Figura 12), além de poder informar outros dados 
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em tempo real, como recebimento de mensagens e alterações de estados dos dispositivos 

de campo e das rotas. 

 

Figura 12: Exemplo de relatório coletado através da interface CLI 

Além de exibir as métricas Latency / Late. (Latência), Relia. (Confiabilidade) e 

Stability / Stab. (Estabilidade da rede) no grupo chamado NETWORK STATS, as seguintes 

informações são produzidas: 

 Grupo MOTE STATS: 

o PkArr - Número de pacotes do dispositivo em questão que chegaram ao 

gateway; 

o PkLost ou PkLst - Número de pacotes do dispositivo em questão que não 

chegaram ao destino (vizinho ou gateway); 

o PkTx – Número de pacotes transmitidos pelo gateway; 

o PkRx – Número de pacotes recebidos pelo gateway; 

o Id – Identificador do dispositivo; 

o PkTer - Número de pacotes de dados encerrados pelo dispositivo; 

o PkFwd - Número de pacotes encaminhados pelo dispositivo em questão; 

o PkDrp - Número de pacotes de dados descartados pelo módulo. Os pacotes 

podem ser eliminados porque o buffer do módulo estava cheio e o módulo não 

é capaz de gerar um pacote; 

o PkDup - Número de pacotes duplicados recebidos. Um pacote duplicado é 

enviado se nenhuma confirmação for recebida por qualquer nó na rota do 
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pacote até o gateway. Quando o número de pacotes duplicados aumenta, isso 

indica problemas com a comunicação de módulo a módulo; 

o Late. - Latência de cada dispositivo; 

o Jn – Número de vezes em que o dispositivo fez parte da rede desde o último 

reinício da mesma. 

o Hop - Número médio de saltos necessário para que os pacotes chegassem ao 

gateway, partindo do dispositivo em questão; 

o avQ - Número médio de pacotes na fila do dispositivo em questão esperando 

para serem transmitidos; 

o mxQ - Máximo valor alcançado pelo número de pacotes que estiveram 

esperando na fila do dispositivo em questão para serem transmitidos; 

o me – Número de erros de integridade da mensagem na camada MAC; 

o ne – Número de erros de integridade da mensagem na camada de rede; 

o Chg – Consumo energético, em micro Coulombs (uC); 

o T – Temperatura em graus Célsius; 

 

 Grupo PATH STATS: 

o MoteA MoteB - Descreve o caminho de comunicação do módulo A para o 

módulo B (path A - B); 

o ABPower – Exibe os valores médios de RSSI para transmissões do módulo A 

para o módulo B; 

o BAPower – Exibe os valores médios de RSSI para transmissões do módulo B 

para o módulo A; 

o ABTx(Fail) – Número de pacotes transmitidos do módulo A para o módulo B, 

e o número de pacotes em que módulo A falha para receber confirmação. Os 

pacotes podem falhar por uma série de razões, incluindo a interferência ou 

erros de bits; 

o ABRx – Número de pacotes que o módulo B recebeu do módulo A; 

o BATx(Fail) – Número de pacotes transmitidos do módulo B para o módulo A, 

e o número de pacotes em que módulo A falha para receber confirmação. Os 

pacotes podem falhar por uma série de razões, incluindo a interferência ou 

erros de bits; 

o BARx – Número de pacotes que o módulo A recebeu do módulo B; 
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Através dessas informações pode-se inferir a situação da rede. Por exemplo, se for 

comparado o PkArr de cada dispositivo de campo e verificado algum com valor muito 

superior ao da maioria, pode-se deduzir que houve retransmissão e o gateway recebeu pacotes 

duplicados. Caso contrário, é possível que haja perda de pacotes. Outro exemplo seria o mxQ: 

se essa variável chegar a valores acima de 1, significa que em algum momento desses 15 

minutos houve um congestionamento de pacotes, podendo levar a possíveis perdas. 

3.1.5. PERFIS DE BANDA 

A interface WEB nos dá acesso às configurações do Network Manager. Referente à 

banda disponível para comunicação existem dois perfis predefinidos (LINEAR 

TECHNOLOGY CORP., 2012-2013): P1 e P2. P1 é o perfil de maior desempenho, com 1024 

timeslots para upstream (transmissão dos dispositivos de campo para o gateway), 256 

timeslots para o downstream (recepção do dispositivo de campo), 128 timeslots para 

advertisement (mensagens de controle e estatísticas), 32 timeslots para transmissões pipe 

(transmissão em bloco). Já o perfil P2 reserva o dobro dos valores de P1, como mostrado na 

Tabela 2.  

Tabela 2: Perfis predefinidos na plataforma utilizada nos experimentos 

Perfil  Upstream (timeslot)  Downstream (timeslot)  Advertisement (timeslot)  PIPE (timeslot)  

P1  1024  256  128  32  

P2  2048  512  256  64  

3.1.6. COMANDO PING 

O comando PING em uma rede WirelessHART funciona de forma similar ao usado 

nas redes Wi-Fi e Ethernet: um dispositivo envia esse comando na rede para um ou mais 

destinatários e aguarda uma resposta por um tempo predeterminado. Nos experimentos com 

WirelessHART o comando PING gera um relatório contendo: 

 O Mote em questão; 

 A quantidade de comandos enviados; 

 A quantidade de respostas recebidas; 
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 O percentual de 'timed out', ou seja, quando o tempo predefinido pelo comando expira e não recebe uma 

resposta; 

 O RTT (Roundtrip Time) médio, tempo desde o envio do comando até o momento do recebimento da 

resposta.  

3.2. CONFIGURAÇÕES DO AMBIENTE DOS EXPERIMENTOS 

O foco dessa dissertação é a avaliação do desempenho de uma rede WirelessHART 

seguindo uma abordagem prática.  

Como métricas de avaliação foram definidas a Latência e a Estabilidade do Path em 

virtude da importância que a rede WirelessHART atribui a essas informações. O gateway 

coleta esses dados periodicamente e produz relatórios estatísticos a partir dessas métricas, 

além de tomar decisões relacionadas à manutenção da qualidade da comunicação entre todos 

os nós. A latência foi medida em milissegundos e quanto maior seu valor, mais tempo uma 

mensagem gasta para chegar ao destino, pior é o desempenho da rede. A estabilidade do path 

é representada em percentual. Quanto mais próximo de 100% melhor o desempenho das rotas. 

Como a latência é uma medida de tempo entre a transmissão de uma mensagem até a 

sua chegada ao gateway, utilizando ou não de outros nós, pode-se considerar que essa medida 

é global, enquanto que a estabilidade do path, sendo uma avaliação entre nós vizinhos, pode 

ser medida individual e globalmente. Essas duas métricas não se influenciam diretamente, 

mas a degradação de uma pode ocasionar em uma perda de desempenho da outra. Por 

exemplo, se existir uma rota que passe por nós A, B e C e caso em algum par de nós vizinhos 

a rota estiver perdendo desempenho (estabilidade do path), o valor da latência pode aumentar 

consideravelmente até que se decida mudar a rota e a latência se estabeleça. Outra situação 

possível relacionada ao exemplo acima é que assim que a mensagem seguir por uma nova 

rota, a mesma poderá encaminhar as mensagens em um dado momento (timeslot) em que a 

latência final possa ser menor que a latência anterior à mudança de rota. 

A organização dos experimentos foi dividida em três fases: 

 Fase 1 - Nessa fase, pode-se observar com detalhes o processo de Join de uma rede 

WirelessHART e alguns experimentos elementares foram feitos com a rede possuindo 

apenas 1 nó e com 4 nós durante um tempo mínimo de 24 horas com intuito de observar a 

variância das métricas em função do tempo; 
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 Fase 2 - Nessa fase foram feitos experimentos provocando interferência proposital através 

de dois roteadores Wi-Fi dispostos em locais diferentes do ambiente. Com isso novos 

estudos foram feitos em relação ao comportamento da latência e a estabilidade do path. 

 Fase 3 - Por final, um conjunto de ações foi feito visando uma perda acentuada de 

desempenho, dentre eles alto tráfego de dados através da rede Wi-Fi em paralelo com alto 

tráfego de dados na rede WirelessHART. Nessa fase, três configurações de Blacklist 

foram usadas e o desempenho da rede foi avaliado com detalhes. 

Cada fase será descrita em detalhes nas próximas seções. 

As experiências foram realizadas no laboratório do Grupo de Pesquisa em Redes e 

Telecomunicações (GPRT) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e em todos os 

cenários os dispositivos, aqui também chamados de Motes, estiveram dispostos na mesma 

posição para que a localização não pudesse causar interferência nos resultados e, portanto, não 

influenciasse as análises comparativas. 

A rede WirelessHART usada nos cenários é composta por: até quatro Motes, dois 

roteadores Wi-Fi, um notebook e um gateway para onde todos os Motes se reportarão. A 

Figura 13 ilustra o ambiente em que as experiências foram realizadas.  

 

Figura 13: Ambiente onde foram realizadas as experiências 

Os círculos de cor amarela representam os Motes. Pode-se observar que o gateway e o 

roteador TP-LINK1 estão muito próximos, assim como o notebook e o Mote 8. 



49 

 

 

O gateway possui um ponto de acesso (Access Point) com ID 1 e endereço MAC 00-

17-0D-00-00-1B-1B-85 para onde os Motes (nós de sensor) irão se reportar. Os detalhes de 

cada Mote estão listados na Tabela 3: 

Tabela 3: Dados dos Motes usados nas experiências 

 ID  MAC Distância aproximada do 

gateway 

Mote 7 7 00-17-0D-00-00-19-44-BA 2,5m 

Mote 8 8 00-17-0D-00-00-1A-AE-8B 4,5m 

Mote 9 9 00-17-0D-00-00-1A-AF-14 5,85m 

Mote 10 10 00-17-0D-00-00-19-43-52 5,5m 

No Network Manager o perfil P1 será usado em todas os experimentos e o valor 

Superframe foi fixado com um tempo de 10s, tempo esse pequeno mas suficiente para a 

transmissão de todos os 4 Motes. Como o protocolo usa a abordagem TDMA, uma rede com 

muitos Motes pode provocar uma latência grande, na ordem de dezenas de segundos, fazendo 

com que a mesma deva ser previamente configurada para que aplicações que necessitem de 

dados em tempo real não sejam prejudicadas. Para isso a especificação WirelessHART dispõe 

de um recurso chamado PIPE que não foi utilizado nessa dissertação visto que o objetivo era 

a avaliação do comportamento das redes WirelessHART em seu funcionamento normal. 

O Network Manager também irá operar com o modo OPTIMIZATION inativo. Esse 

modo é responsável por avaliar a estabilidade de todos os nós filhos e pais da rede e, a cada 

hora, é verificado se existe um melhor candidato a nó pai quando comparado aos nós pais 

atuais. Caso positivo um path será criado para o nó filho em questão. Esse modo foi 

desativado para não confundir as alterações de topologia que poderão acontecer nos 

experimentos dessa dissertação. 

Além de tudo, o gateway possui uma interface física que está conectada a uma rede 

ethernet com endereço ip 192.168.0.100. Um computador permaneceu  conectado a essa rede 

ethernet e desta forma pôde se comunicar com o gateway, acessando suas interfaces. A Tabela 

4 mostra como as interfaces do gateway foram utilizadas nos experimentos. 
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Tabela 4: Utilização de cada interface nas fases dos experimentos 

 WEB API XML-RPC CLI 

Fase 1 Coleta da topologia no 

evento de Join 

Coleta dos relatórios Coleta dos relatórios da rede 

no evento de Join 

Fase 2 Não utiliza Coleta dos relatórios Não utiliza 

Fase 3 Coleta da topologia e 

reinício a rede. 

Definição Blacklist Coletar os relatórios e 

eventos (mudanças de Path e 

Alarmes) 

Pode-se notar que a interface WEB é utilizada para ações na rede ou para coleta da 

topologia. Por sua vez a interface API XML-RPC é utilizada nas fases 1 e 2. Para a obtenção 

dos dados, foram criados scripts na linguagem Python. Através desses scripts foram 

requisitadas as leituras estatísticas da rede e de seus eventos. Ao final, o XML obtido é 

reorganizado em um arquivo CSV, onde foram plotados os gráficos. A interface CLI pôde 

oferecer mais riqueza de detalhes em relação às informações da rede, desde relatórios, alarmes 

a eventos de mudança de path. Essas informações foram processadas manualmente, pois essa 

interface exibe seus resultados em um programa terminal shell. 

Em todas as experiências o equipamento usado é o WirelessHART Starter Kit da 

Linear Technology, que possui um gateway e 4 Motes, como mostrado na Figura 14.  

 

Figura 14: Equipamentos do KIT do desenvolvedor WirelessHART da RFM (MURATA MANUFACTURING 

CO., LTD, 2014) 
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3.2.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse capítulo foram introduzidos os conceitos que serão utilizados nos experimentos. 

Podem-se conhecer quais os tipos de eventos, de interfaces e de perfis de banda disponíveis, 

tal como foi incluído o funcionamento do comando PING para uma rede WirelessHART. 

Pode-se observar nesse capítulo o ambiente e as configurações nas quais os experimentos 

foram realizados. Para uma avaliação mais precisa o posicionamento dos dispositivos 

permaneceu o mesmo em todos os experimentos. Com essa abordagem foi possível avaliar o 

comportamento da rede WirelessHART e consolidar os conhecimentos adquiridos. Além 

disso, as principais métricas foram apresentadas, como também a plataforma que foi usada 

nos experimentos.  

Nos próximos capítulos serão descritos os experimentos, cenário por cenário, e seus 

respectivos resultados.   
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FFAASSEE  11::  CCEENNÁÁRRIIOOSS  DDEE  EEXXPPEERRIIMMEENNTTOOSS  

EELLEEMMEENNTTAARREESS  

 

Nesse capítulo serão mostrados os cenários das fases 1, assim como seus respectivos 

resultados. Inicialmente é observado o processo de Join, quando um novo nó passa a fazer 

parte da rede. Posteriormente dois cenários elementares serão estudados: o comportamento da 

rede WirelessHART com 1 Mote e com 4 Motes. 

4.1. ESTUDO DA REDE NO PROCESSO DE JOIN 

No Cenário 1 foi avaliado o processo de Join de um Mote, passo a passo, usando a 

seguinte metodologia: 

 Os dois roteadores Wi-Fi (ver Figura 13) estão ligados, mas sem estar conectados a 

qualquer dispositivo. Seus Beacon frames foram definidos com intervalo padrão de 

100ms; 

 Os Motes são incluídos na rede um por vez na seguinte sequência: Mote8, Mote9, Mote7 

e Mote10. Dessa forma é possível observar cada um individualmente; 

 Os relatórios gerais da rede (Network Reports) foram coletados para auxiliar na avaliação 

dos resultados. 

 As imagens da topologia revelam passo a passo as alterações enquanto a rede se forma. 

4.1.1. RESULTADOS 

A seguir, os resultados para o Cenário 1 são mostrados passo a passo em ordem 

cronológica.  

Passo 1 - Efetuado o Join do Mote 8. Duração do processo: 3 minutos. 
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Passo 2 - Mesmo com apenas um Mote, a rede se mantém com o valor de Stability alto (acima 

de 90 %). Vê-se na Figura 15 o resumo do relatório geral da rede. 

 

Figura 15: Relatório geral da rede com um Mote 

Passo 3 - Efetuado Join do Mote 9. Duração do processo: 8 minutos. Segundo a Figura 13 o 

Mote 9 fica muito próximo a uma divisória (parede). No outro lado dessa divisória são 

encontrados alguns maquinários, como computadores pessoais e servidores, o que pode ter 

influenciado diretamente no tempo de Join. A Figura 16 ilustra o panorama das redes WI-FI 

no presente momento. Pode-se perceber a intensidade de interferências Wi-Fi nas imediações 

do ambiente da rede WirelessHART, ocupando todos os canais, especialmente a partir do 

canal 6 onde a intensidade é maior (gráfico de cor roxa). 

 

Figura 16: Gráfico dos sinais de redes Wi-Fi no ambiente 

Passo 4 – É coletada a topologia da rede, segundo a interface WEB, de acordo com a 

ilustração exibida na Figura 17.  

 

Figura 17: Topologia da rede com 2 Motes 

Passo 5 - Efetuado o Join do Mote 7. Duração do processo: 2 minutos. 
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Passo 6 – Nova coleta da topologia da rede, segundo a interface WEB. Essa ilustração é 

exibida na Figura 18. Percebe-se aos poucos a formação da topologia Mesh.  

 

Figura 18: Topologia da rede com 3 Motes 

Passo 7 – Efetuado o último Join referente ao Mote 10. Duração do processo: 3 minutos. 

Passo 8 – Coleta da topologia da rede, segundo a interface WEB. Essa ilustração é exibida na 

Figura 19. Podem-se ver os Motes criando seus paths, mas o Mote com final 43-52 (Mote 10) 

ainda possui apenas um path, evidenciando que a topologia Mesh ainda não está completa. 

 

Figura 19: Topologia da rede com 4 Motes 

Passo 9 - Quando o relatório da Figura 20 foi gerado a rede ainda não havia atingido seu 

estado estável, pois estava em processo de organização dos Motes e das ligações (paths) entre 

eles (Figura 19). 

 

Figura 20: Relatório geral da rede com 4 motes 

Passo 10 - Na Figura 21 o relatório já apresenta informações de todos os paths, mas alguns 

ainda não produziram resultados (paths 7-8 e 8-10 destacados em azul). 
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Figura 21: Relatório geral da rede detalhada 

Passo 11 - É coletado o último relatório da experiência. As informações para todos os Motes e 

paths são exibidas na Figura 22. A estabilidade do path da rede apresenta o valor de 65,19%, 

considerado normal no ambiente em que a experiência foi feita. Destaca-se a latência da rede 

que exibe valores abaixo dos 0,4s. 

 

Figura 22: Relatório geral da rede com dados completos 

Passo 12 – Nesse momento ocorre a coleta da topologia final da rede. A topologia mais 

estável da rede, ou seja, a topologia que não sofre alterações em condições normais, é 

ilustrada na Figura 23. Essa topologia permanece continuamente enquanto o ambiente da rede 

não sofrer grandes modificações. 
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Figura 23: Topologia da rede estabilizada 

4.1.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE JOIN 

O experimento mostrou passo a passo como a rede WirelessHART se comporta 

quando um Mote é adicionado à rede, desde a sua topologia até suas leituras estatísticas. É 

notado que o tempo de Join não é fixo, podendo variar bastante, porém em um cenário onde 

os Motes estão próximos, ou seja, com distância abaixo de 10m, e sofrem com praticamente 

as mesmas interferências o tempo é similar entre eles. Houve uma diferença do tempo de Join 

para o Mote 9. Acredita-se que a razão disso tenha sido o fato da proximidade com outro 

maquinário presente na sala adjacente. 

Se for somado os tempos de Join de cada Mote se conclui que uma rede 

WirelessHART de 4 Motes foi formada em 16 minutos. Deve-se levar em consideração que 

no experimento o processo está se realizando em cada Mote por vez. O longo tempo se 

comparado às outras redes sem fio se deve à troca de informações entre o gateway e o Mote 

para realização de acordos e sincronização de seus tempos. 

4.2. EXPERIMENTOS COM VARIAÇÃO DO NÚMERO DE MOTES 

A Fase inicial dos experimentos apresentados para a rede WirelessHART. A Figura 

24, a Figura 25 e a Tabela 5 descrevem como foram organizados os dois cenários. Para a 

coleta dos dados foi usada a API XML-RPC. Os valores mínimo, máximo, médio e desvio 

padrão de Stability e Latency, resultante dos experimentos, são exibidos em tabela enquanto 

os dados coletados (relatórios gerais da rede) durante todo o experimento são utilizados para 

geração dos gráficos (métrica geral da rede em função do tempo). 
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Figura 24: Cenário 1 da Fase 1 

 

Figura 25: Cenário 2 da Fase 1 
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Tabela 5: Descrição dos cenários da fase 1 

 Cenário 1 Cenário 2 

Motes conectados 1 (Mote 8) 4 

Tempo de coleta Domingo 17:15h até Segunda 17:00h (1 

dia) 

Terça 06:45h até Quarta 06:30h (1 

dia) 

Período da 

experiência  

Durante todo o tempo de coleta  Durante todo o tempo de coleta  

Interface API XML-RPC API XML-RPC 

Interferência Nenhuma Nenhuma 

 

Hipótese 1: O Cenário 2 apresentará gráficos com maior variação (menor linearidade), pelo 

fato do número de Motes serem 4x maior. 

4.2.1. RESULTADOS 

Os resultados dos experimentos acima são relatados nas seções abaixo. 

4.2.1.1 CENÁRIO 1 

O gráfico do Path Stability (estabilidade do path) e Latency (latência) geral da rede 

são exibidos na Figura 26 e na Figura 27, respectivamente: 

 

Figura 26: Gráfico da estabilidade do cenário 1 
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Figura 27: Gráfico da latência do cenário 1 

Observando os gráficos exibidos nota-se o quanto a rede é confiável, apresentando 

poucas variações, com valores dentro do esperado para a rede WirelessHART: valores na 

faixa de 0 a 12,5s para a latência e acima de 50% de estabilidade do path. 

A Tabela 6 apresenta os valores mínimo, máximo, médio e desvio padrão alcançados 

por cada métrica. 

Tabela 6: Dados estatísticos do cenário 1 

 Path Stability Latency 

Mínimo 83,33% 164 ms 

Máximo 100% em vários momentos 2075 ms 

Média 96,77% 729 ms 

Desvio Padrão 3,297868151 440,8930869 

Observando os resultados constata-se que o valor médio da Stability foi quase 100% e 

que a latência permaneceu abaixo de 1 segundo, o que pode ser considerado na maioria das 

aplicações em que os dados estão sendo informados em tempo real. O desvio padrão de pouco 

mais de 3% comprova a linearidade do gráfico da estabilidade do path.  

4.2.1.2 CENÁRIO 2 

Os gráficos do Path Stability (estabilidade de rotas) e Latency (latência) geral da rede 

são exibidos na Figura 28 e na Figura 29. 
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Figura 28: Gráfico da estabilidade do cenário 2 

 

Figura 29: Gráfico da latência do cenário 2 

Os gráficos demonstram certa instabilidade (não linearidade), provocada pela variação 

maior das leituras quando se inclui mais dispositivos à rede. 

A Tabela 7 mostra os valores mínimo, máximo, médio e desvio padrão alcançados por 

cada métrica. 

Tabela 7: Dados estatísticos do cenário 2 

 Path Stability Latency 

Mínimo 61,43% 845 ms 

Máximo 88,42% 6353 ms 

Média 79,025% 2292,5 ms 

Desvio Padrão 5,651180942 899,879891  

Pode-se perceber analisando esses resultados que a métrica path stability obteve valor 
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médio de 79% (ou seja, perda de 21%), com valor mínimo de 61,43% (perda de 38,57%). A 

métrica Latency apresentou valores médios pouco acima de 2 segundos, o que pode ser 

considerado aceitável, e com pico de 6,3 segundos. O desvio padrão para a estabilidade do 

path comprova que as leituras tendem a seguir a média, o que não acontece com a latência, 

que apresentou um gráfico que variou com muita intensidade. Os dois gráficos perderam 

desempenho principalmente no horário taciturno, provavelmente em virtude do ambiente 

enfrentar outros tipos de interferências, como a movimentação de equipamentos e pessoas 

dentro do local e a utilização mais intensa das redes Wi-Fi presentes no ambiente. 

4.2.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A FASE 1 

O primeiro cenário foi projetado para verificar o comportamento da rede em um 

ambiente simples, sem grandes interferências, com apenas 1 Mote e fora do horário de 

expediente, ou seja, um cenário “ideal” que funcionou com poucas perdas de Stability com 

média acima de 97%. Ao quadruplicar o número Motes na rede (cenário 2) e realizar o 

experimento no horário comercial, percebe-se uma perda média de Stability de 

aproximadamente 21%, com maior perda de 38,57%, com uma latência média que 

praticamente triplicou em comparação ao cenário 1 e com gráficos visivelmente menos 

lineares, comprovando a Hipótese 1. 
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FFAASSEE  22::  CCOOEEXXIISSTTÊÊNNCCIIAA  CCOOMM  RREEDDEESS  WWII--FFII  

Nessa fase os experimentos foram feitos com foco no comportamento da rede 

WirelessHART coexistindo com redes Wi-Fi. Os cenários foram baseados em (PETERSEN e 

CARLSEN, 2009). No artigo citado foram utilizados 9 Motes, 1 gateway e 2 roteadores Wi-Fi 

operando em canais diferentes que abrangiam todo o espectro Wi-Fi.  

Para essa dissertação foram utilizados 4 Motes, 1 gateway, 2 roteadores Wi-Fi e dois 

notebooks que geraram uma interferência proposital. As medições realizadas nessa fase são 

similares às da fase anterior. 

5.1. ROTEADORES WI-FI OPERANDO COM DIFERENTES VALORES 

DE BEACON INTERVAL 

A alteração do Beacon Interval para um valor menor aumenta o tráfego de Beacon 

Frames da rede em questão. Portanto, os próximos dois cenários utilizam essa abordagem 

visando uma simulação de variações de tráfego. Para as redes Wi-Fi, por padrão, o Beacon 

Frame possui por volta de 97 bytes e é transmitida a cada intervalo de 100ms. Uma redução 

desse intervalo para 40ms simulará um maior congestionamento dessa rede. 

A disposição dos dispositivos dos dois primeiros cenários é mostrada na Figura 30 e a 

configuração dos roteadores é ilustrada na Tabela 8. 
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Figura 30: Cenários 1 e 2 da Fase 2 

Tabela 8: Configuração dos roteadores para a fase 2 

 TP-LINK1 TP-LINK2 

Canal de operação 6 11 

Distância do gateway Ao lado Aproximadamente 5 metros 

Esses roteadores foram configurados para operar em canais diferentes tendo em vista a 

ampliação da faixa de interferência com a rede WirelessHART. 

As configurações de cada cenário encontram-se na Tabela 9. 
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Tabela 9: Descrição dos cenários da fase 2 

 Cenário 1 Cenário 2 

Motes conectados  4 4 

Tempo total de coleta  Sexta 07:15h até Sábado 

07:00h (1 dia)  

Sexta 21:15h até Domingo 

08:00h (46 horas)  

Período da experiência  Sexta 18:00h até Sábado 

07:00h  

Sábado 08:30h até 

Domingo 08:00h  

Interface API XML-RPC API XML-RPC 

Interferência  Wi-Fi Beacon Interval = 

100ms  

Wi-Fi Beacon Interval = 

40ms; 

Notebook ligado ao TP-

LINK2 durante 2 horas  

Hipótese 2: A rede WirelessHART terá um comportamento similar no Cenário 1 da fase atual 

e no Cenário 2 da fase 1. Apesar dos dois cenários serem diferentes, deve-se levar em 

consideração que existem outras fontes de interferência, como redes Wi-Fi de outros setores 

próximos ao ambiente do experimento, que também influenciam em ambos os resultados, e a 

intensidade do tráfego gerada na rede Wi-Fi não será suficiente para realizar grandes 

diferenças entre esses dois cenários. 

Hipótese 3: O Cenário 2 desta fase terá um comportamento da rede ligeiramente pior se 

comparado com o Cenário 1 desta mesma fase, pois com o 40ms de Beacon Interval para a 

rede Wi-Fi a probabilidade de colisão de dados entre o Beacon Frame das redes Wi-Fi e o 

Beacon Frame da rede WirelessHART é de 10% (PETERSEN e CARLSEN, 2009), o que em 

conjunto com outras interferências no ambiente essa diferença não será percebida tão 

claramente. Deve-se perceber uma diferença no desempenho da rede para pior quando um 

notebook estiver conectado ao TP-LINK2 transferindo dados no cenário 2. 

5.1.1. CENÁRIO 1: RESULTADOS 

O gráfico do Path Stability (estabilidade de rotas) e Latency (latência) geral da rede 

são exibidos na Figura 31 e na Figura 32, respectivamente: 
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Figura 31: Gráfico da estabilidade do cenário 1 

 

Figura 32: Gráfico da latência do cenário 1 

Nota-se claramente que no intervalo do horário comercial (08:00hrs – 12:00hrs e 

14:00hrs as 18:00hrs) ambos os gráficos apresentam maior instabilidade dos seus valores, 

alcançando seus piores resultados nesse período. Isso pode acontecer devido a vários fatores, 

dentre eles o uso mais intenso de outras redes Wi-Fi presentes no ambiente e a presença de 

maquinário tanto no ambiente dos experimentos quanto que em salas adjacentes. 

A Tabela 10 mostra os valores mínimo, máximo, médio e desvio padrão alcançados 

por cada métrica. 
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Tabela 10: Dados estatísticos do cenário 1 

 Path Stability Latency 

Mínimo 54,09% 915 ms 

Máximo 87,96% 7328 ms 

Média 79,73% 2271,5 ms 

Desvio Padrão 6,20868708 1063,638368 

O pico de perdas de pacotes chegou a 45% (Stability em 55%). Nesse mesmo momento de 

observação a métrica Latency alcançou o valor de 7061 ms, a segunda pior leitura. O valor 

máximo da latência já começa a causar uma preocupação devido ao fato desse valor ser maior 

que 50% do valor máximo permitido no SLA (12500ms). O valor mínimo do Path Stability 

chegou muito próximo do limite acordado no SLA (50%) e por pouco não foi violado.  

5.1.2. CENÁRIO 2: RESULTADOS 

O gráfico do Path Stability (estabilidade de rotas) e Latency (latência) geral da rede 

são exibidos na Figura 33 e na Figura 34, respectivamente: 

 

Figura 33: Gráfico da estabilidade do cenário 2 
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Figura 34: Gráfico da latência do cenário 2 

Apesar do período de leitura ter sido mais extenso, pode-se notar que ambos os 

gráficos mantiveram uma menor variação, exceto no momento em que foi propositalmente 

induzida uma interferência no roteador Wi-Fi, mantendo-se no restante do período estáveis. A 

Tabela 11 mostra os valores mínimo, máximo, médio e desvio padrão alcançados por cada 

métrica em todo o período do experimento. 

Tabela 11: Dados estatísticos do cenário 2 

 
Path Stability Latency 

Mínimo 59,18% 877 ms 

Máximo 88,39% 5088 ms 

Média 79,915% 2094,5 ms 

Desvio Padrão 4,818248019 741,5733951 

Pode-se ver na tabela acima que o desempenho do path stability esteve quase no limite 

acordado pelo SLA, mas sua média ficou próximo dos 80%. A média da latência foi em torno 

de 2s, o que é considerado esperado para a rede WirelessHART. 

Os dados da Tabela 12 e da Figura 35 revelam um período em que, intencionalmente, 

foi induzido um tráfego no roteador TP-LINK2, que estava posicionado a cerca de 5 metros 

do gateway, por um notebook situado fora do ambiente de experimento. Esta ação provocou 

uma queda na métrica Stability da rede que antes apresentava valores de aproximadamente 

70% e nesse período obteve 5 medições consecutivas (duração total de 1hora e 15minutos) 

abaixo dos 70% (destaque no gráfico). 
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Tabela 12: Estabilidades da rede no período com maior interferência 

Leitura Path Stability Período 

47 67,92% 08:45 - 09:00 

48 63,67% 09:00 - 09:15 

49 61,4% 09:15 - 09:30 

50 59,18% 09:30 - 09:45 

51 67,41% 09:45 - 10:00 

 

 

 

Figura 35: Gráfico representando o momento de interferência proposital no Cenário 2 - Fase 2 

5.1.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CENÁRIOS 1 E 2 

Conclui-se que mesmo com a inclusão de 2 roteadores Wi-Fi na região da rede 

WirelessHART não é possível determinar grandes diferenças de instabilidade de valores nos 

gráficos quando comparado ao cenário 2 da fase1. Além disso os valores apresentados na 

Tabela 10 foram similares aos da Tabela 7, como formulado pela Hipótese 2. Pode-se deduzir 

que apenas as informações pontuais (mínimo, média e máximo) não são suficientes para 

avaliar as diferenças de desempenho da fase 2 em comparação com a fase 1. 

A alteração do valor do Beacon Frame do roteador Wi-Fi, para uma frequência maior 

(intervalo de 40ms), não provocou mudanças significativas na rede entre os cenários da fase 

2, comprovando a Hipótese 3, principalmente em virtude do Cenário 2 ter ocorrido em um dia 

em que não havia expediente de trabalho, que influenciou mais o Cenário 1. O equívoco da 
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Hipótese 3 foi considerar que o desempenho da latência seria ligeiramente pior no Cenário 2 

em comparação ao Cenário 1. Porém as métricas do Cenário 2, principalmente a Latency, 

alcançaram valores mínimo, máximo, médio e de desvio padrão melhores do que as do 

primeiro cenário, comprovando um melhor desempenho da latência nesse cenário e 

contestando a Hipótese 3. 

5.2. GERAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS WI-FI COM PONTOS DE 

ACESSO EM LOCALIZAÇÕES DIFERENTES 

Para os próximos experimentos estão dispostos dois notebooks simultaneamente 

conectados ao roteador TP-LINK1 (Cenário 4) ou ao roteador TP-LINK2 (Cenário 3), com 

seus Beacon Interval de 100ms (padrão), copiando um mesmo arquivo de 6GB. O notebook 1 

está localizado como informado na Figura 13, enquanto que o notebook 2 estava localizado 

próximo ao Mote 7, como mostrado na Figura 36 e na Figura 37. Os Cenários 3 e 4 são 

semelhantes, diferindo no roteador usado que está localizado em distâncias diferentes do 

gateway. O experimento do Cenário 2 foi realizado com o roteador TP-LINK2, enquanto que 

o Cenário 3 foi realizado com o roteador TP-LINK1. Essa experiência objetiva saber o quanto 

a posição do roteador Wi-Fi em relação ao gateway da rede WirelessHART pode afetar o 

desempenho da rede WirelessHART.  

 

Figura 36: Ambiente do Cenário 3 - Fase 2 
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Figura 37: Ambiente do Cenário 4 - Fase 2 

Em ambos os Cenários 3 e 4, foram realizadas leituras dos relatórios gerais da rede 

antes, durante e após a experiência. Os dados foram coletados a cada 15 minutos e avaliados 

em tabelas. 

Hipótese 4: A proximidade do roteador Wi-Fi (TP-LINK1) com o gateway deverá provocar 

um desgaste maior na rede no Cenário 4 quando comparado ao Cenário 3, devido ao fato da 

intensidade do sinal Wi-Fi ser maior se comparado à da rede WirelessHART e, adicionado a 

isso, o gateway é o centralizador dos dados, ou seja, é o destino de todas as mensagem e 

relatórios da rede, ou seja, afetando o desempenho próximo ao gateway influenciará o 

desempenho geral da rede. 

5.2.1. CENÁRIO 3: RESULTADOS 

Os relatórios gerados pela rede podem ser observados na Tabela 13. 
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Tabela 13: Relatórios gerais da rede antes, durante e após a experiência do cenário 3 

Leituras Latency (ms) Path Stability (%) 

Leitura antes do início do experimento 1008 68,35 

Leitura 1 967 47,8 

Leitura 2 913  49,34 

Leitura após o experimento 658 70,52 

Nota-se uma queda no valor de Stability de 10 - 15% durante a experiência, 

permanecendo com valores abaixo dos 50%, até a retirada da interferência provocada por 

meio dos roteadores Wi-Fi. Essa situação provocou um alarme do tipo ‘slaStability’ durante 

esse período. Na última leitura percebe-se a rede recuperando seu estado inicial. 

A métrica Latency permaneceu estável em todo o período de leituras, estando até 

melhor após a retirada da interferência proposital.  

A avaliação do desempenho das estabilidades em cada path e das latências individuais 

(em segundos) de todos os Motes é apresentada na Tabela 14.  

Tabela 14: Relatórios individuais das estabilidades e latências para o cenário 3 

 Leitura 

anterior 

Leitura 1 Leitura 2 Conclusão 

Estabilidade 1-7 90,91 56,6 55,56 Estável (queda de ~38%) 

Estabilidade 1-8 88,24 68,18 68,89 Estável (queda de ~23%) 

Estabilidade 1-9 44,78 22,83 23,62 Estável (queda de ~48%) 

Estabilidade 1-10 83,33 58,49 69,77 Instável (tendência a melhorar) 

Estabilidade 7-8 70,59 61,11 64,71 Estável (queda de ~10%) 

Estabilidade 8-9 72,55 43,18 41,3 Estável (queda de ~40%) 

Estabilidade 8-10 96,3 80 85,71 Instável (tendência a melhorar) 

Latência Mote 7 0,324 0,22 0,208 Estável 

Latência Mote 8 0,384 0,73 1,24 Instável (tendência a piorar) 

Latência Mote 9 3,31 2,37 1,75 Instável (tendência a melhorar) 

Latência Mote 10 0,314 0,547 0,45 Estável  

Através dos dados da tabela pode-se avaliar que, em relação às estabilidades, os paths 
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1 - 7, 1 - 9 e 8 - 9 foram os que mais ficaram prejudicados durante a experiência, que em 

geral, apesar da queda de desempenho, permaneceram estáveis. Com relação às informações 

de latência, pode-se afirmar que: 

 Ocorreram mudanças bruscas nos Motes 8 e 9, com tendência a piorar para o Mote 8 e a 

melhorar para o Mote 9; 

 O Mote 7 apresentou desempenho estável; 

 O Mote 10 variou pouco, permanecendo sempre estável. 

A tabela acima mostra que o Mote 9 teve o pior desempenho no geral, através da sua 

latência e da estabilidades dos seus paths (8 - 9 e 1 - 9). Essa baixa qualidade se deve 

possivelmente ao fato deste Mote estar mais próximo a outros maquinários de salas adjacentes 

e o uso de redes Wi-Fi que interferem no ambiente estão mais intensas na região do Mote 9. 

5.2.2. CENÁRIO 4: RESULTADOS 

Pode-se observar na Tabela 15 os relatórios gerados pela rede. 

Tabela 15: Relatórios gerais da rede antes, durante e após a experiência do cenário 4 

Leituras Latency (ms) Path Stability (%) 

Leitura antes do início do experimento 658 70,52 

Leitura 1 3890 20,16 

Leitura 2 4460 18,86 

Leitura 3 3190 20,48 

Leitura 1 após o experimento 1360 25,28 

Leitura 2 após o experimento 525 72,97 

A rede, a qual havia apresentado um valor de 70% para a Stability no momento antes 

da experiência, durante a experiência apresentava por volta de 20% em média e valor de 

Latency 6 vezes pior. Esse valor de Stability é muito pior se comparado ao limite estabelecido 

pelo SLA (50%), gerando um alarme do tipo ‘slaStability’. 

Nota-se que foram necessárias 2 leituras após o final da experiência para que a rede 

apresentasse seus desempenhos recuperados. Isso implica dizer que os efeitos da interferência 

sofrida na rede WirelessHART foram sentidos mesmo após a eliminação dos fatores que 



73 

 

 

interferiam anteriormente.  

Segue na Tabela 16 a avaliação das estabilidades dos paths e das latências de cada 

Mote: 

Tabela 16: Relatórios individuais das estabilidades e latências para o cenário 4 

 Leitura 

anterior 

Leitura 1 Leitura 2 Leitura 3 Conclusão 

Estabilidade 1-7 83,33 14,97 12,16 15,82 Estável (queda de ~83%) 

Estabilidade 1-8 85,71 21,32 26,55 15,91 Instável (tendência a piorar) 

Estabilidade 1-9 54,55 8,15 6,793 8,36 Estável (queda de ~86%) 

Estabilidade 1-10 77,5 26,36 22,14 26,13 Estável (queda de ~68%) 

Estabilidade 7-8 76,67 67,74 66,67 75 Estável (queda de ~9%) 

Estabilidade 8-9 43,18 30,61 44,19 48,78 Instável (tendência a melhorar) 

Estabilidade 8-10 92,86 96,15 83,33 80,65 Instável (tendência a piorar) 

Latência Mote 7 0,711 4,43 3,25 2,43 Instável (tendência a melhorar) 

Latência Mote 8 0,705 0,805 8,2 2,5 Instável  

Latência Mote 9 0,771 8,51 5,58 6,34 Instável 

Latência Mote 10 0,34 1,82 0,804 1,49 Instável 

Em relação à estabilidade dos paths nota-se que os paths 1 - 7 e 1 - 9 foram os que 

perderam mais valor de Stability durante a experiência, mas se mantiveram estáveis no 

mesmo período. Já em relação à Latency todas apresentaram instabilidade, isto é, ora 

melhorando ora piorando seu desempenho, mas sempre com valores piores quando 

comparados aos resultados obtidos antes da experiência. Esse comportamento pode ter 

ocorrido como consequência de: 

 Uso de rotas alternativas. Uma rota alternativa pode causar um atraso maior no 

recebimento dos pacotes no gateway; 

 Uso de rotas congestionadas. Uma rota congestionada pode levar a um Mote a acumular 

mensagens que não puderam ser enviadas em um dado momento (timeslot) e necessitam 

esperar a próxima oportunidade, causando um atraso no recebimento dos pacotes no 

gateway; 

 Duplicação de pacotes. Quando algum Mote entre o transmissor original da mensagem e o 
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gateway precisa reenviar pacotes, isso pode causar duplicação de pacotes. Para que 

ocorram duplicações, o Mote encaminhador deve verificar se o pacote chegou ao próximo 

Mote e isso custa certo tempo. 

Na Figura 38, na Figura 39 e na Figura 40 são exibidas com detalhes as latências 

individuais de cada Mote durante o período com interferência ativa. 

 

Figura 38: Relatório individual dos Motes no período com interferência (Leitura 1) 

 

Figura 39: Relatório individual dos Motes no período com interferência (Leitura 2) 

 

Figura 40: Relatório individual dos Motes no período com interferência (Leitura 3) 

Analisando mais detalhadamente as Leituras 1, 2 e 3 e observando as latências 

individuais (coluna “Late.”) em conjunto com as colunas ‘Hop’ e ‘mxQ’, pode-se deduzir que 

essas informações têm relação entre si e apontam regiões de congestionamento. As análises de 

desempenho para cada leitura individual são: 

 Na Leitura1 o Mote 7 estava com o valor Hop de 1.5, significando que nem sempre as 

mensagens originadas desse Mote foram direto para o gateway através do path 1-7. A 

latência do Mote 7 (4,43s) ficou com valor acima da média da rede no período (3,89s, vide 

Tabela 15). O Mote 9 apresentou um valor de latência 2x pior. 

 Na Leitura 2 destaca-se o Mote 8 que, similarmente ao Mote 7, em alguns momentos teve 

que enviar seus dados não diretamente para o gateway. Além disso, o valor de mxQ do 

Mote 8 chegou a 2, o que indica que houve momentos de congestionamento, e a sua 

latência individual (8,2s) foi quase o dobro da latência média (4,46s, vide Tabela 15) da 

rede. 

 Na terceira leitura quem se destaca é o Mote 9 que também possuía um valor de Hop de 
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1.5. Sua latência (6,34s) foi mais que o dobro da média (3,19s, vide Tabela 15) da rede. 

5.2.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CENÁRIOS 3 E 4 

Ambos os cenários fazem comparações sobre a posição do roteador Wi-Fi em relação 

ao Gateway. No terceiro, o roteador usado estava mais distante (veja Figura 13). Já no 

Cenário 4, o fato do roteador estar mais próximo do gateway foi determinante para o 

desempenho da rede WirelessHART, que teve uma piora significativa, apresentando o valor 

máximo de Latency de 4460 ms e o valor mínimo de Stability de 18,86% contra 1080 ms de 

valor de latência máxima e 47,8% de estabilidade mínima no terceiro cenário, comprovando a 

Hipótese 4. Apesar do desempenho ser esperado, baseando-se nos Cenários 1 e 2 poderia ser 

deduzido que os Cenários 3 e 4, principalmente o Cenário 4, perderia seu desempenho mas 

não tão acentuadamente. A conclusão é que a operação de redes WirelessHART em conjunto 

com redes Wi-Fi deve ser cuidadosamente planejada, caso não possa ser evitada. 

As tabelas das leituras de Latência e de Estabilidade do path para ambos os cenários 

apresentaram dados com instabilidade de valores, representando os pontos de incerteza de 

desempenho da rede. Algumas dessas leituras tenderam a piorar e outras até tenderam a 

melhorar devido às alterações de rotas de comunicação como melhor desempenho perante as 

interferências empregadas. Com o roteador mais próximo do gateway essa instabilidade é 

visivelmente maior. 

Considerando os dados dos experimentos da fase 2, nota-se que os paths com o 

desempenho mais prejudicados foram sempre os paths 1 – 9 e 1 – 7, em ambos os 

experimentos. Por outro lado, o path 7 – 8 foi o que se manteve mais estável e com baixo 

percentual de perda (~10%). A Figura 41 e a Figura 42 mostram em gráficos a comparação do 

desempenho da Latência média e da Estabilidade média do Path para a fase 2, nos cenários 3 

e 4. 
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Figura 41: Gráfico comparativo da Latência apresentada nos cenários 3 e 4 da fase 2 

  

Figura 42: Gráfico comparativo da Estabilidade do path apresentada nos cenários 3 e 4 da fase 2 

Percebe-se claramente a diferença no desempenho dos cenários 3 e 4, com valores 

piores para o Cenário 4, e na quantidade de leituras coletadas nos dois cenários. No Cenário 4 

foram obtidas 6 leituras, 2 a mais do que o Cenário 3. A razão dessa diferença se deve ao fato 

da rede Wi-Fi também perder desempenho perante a intensidade de interferência entre as 

redes Wi-Fi e WirelessHART, e com isso o arquivo demorou um tempo maior para ser 

copiado até o fim. 
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CCaappííttuulloo  66    

  

FFAASSEE  33::  EESSTTUUDDOO  DDAA  RREEDDEE  WWIIRREELLEESSSSHHAARRTT  CCOOMM  

DDIIFFEERREENNTTEESS  CCOONNFFIIGGUURRAAÇÇÕÕEESS  DDEE  BBLLAACCKKLLIISSTT  

 

Nesse capítulo serão mostrados os cenários da fase 3 e seus respectivos resultados. 

Para a coleta dos dados da rede WirelessHART dessa fase foi utilizada a interface CLI, por 

produzir informações mais detalhadas. A fase 3 atuou na avaliação do desempenho da rede 

WirelessHART com configurações de Blacklist diferentes, simultaneamente gerando tráfego 

na rede Wi-Fi e na rede WirelessHART. 

A intensidade das redes Wi-Fi detectadas no ambiente do experimento são 

apresentadas, assim como os canais nos quais estão operando. Essas informações são 

advindas do programa Wi-Fi Scanner (LIZARDSYSTEMS, 2014) que foi executado em um 

notebook exibindo gráficos RSSI (dbm) x Canais. Com esses dados em tempo real foi 

possível deduzir os canais 802.15.4 que enfrentavam maiores interferências e com isso 

planejar melhor os cenários. 

Buscando entender o comportamento da rede com diferentes configurações de 

Blacklist, os cenários 1, 2 e 3 usam a mesma estrutura e configuração, como mostrada na 

Figura 43, diferenciando-se apenas nas definições de Blacklist.  
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Figura 43: Ambiente dos Cenários 1, 2 e 3 - Fase 3 

O procedimento para todos os cenários ocorreu da seguinte forma: 

 Foi configurada uma nova Blacklist para a rede. Através do programa Wi-Fi Scanner, é 

deduzido a Blacklist do Cenário 1 e do Cenário 2. O Cenário 3 utiliza a configuração 

padrão; 

 A rede é então reiniciada; 

 Os Motes são adicionados um a um; 

 As leituras do Network Report são coletadas; 

 Quando as leituras mostram estabilidade, ou seja, quando os valores de Stability da rede 

variar menos de 5% entre duas leituras consecutivas, é iniciado a experiência que gerou 

interferência simultaneamente da seguinte forma: 

o O roteador Wi-Fi TP-LINK1 é ligado e seu Beacon frame está com valor padrão 

de 100ms; 

o Na rede WirelessHART é executado o comando PING 30 vezes com intervalo de 

30 segundos, destinado a todos os Motes;  

o O notebook gera tráfego na rede Wi-Fi, utilizando esse AP para transferir dados 

através da rede Ethernet. 

 O tráfego no roteador Wi-Fi é interrompido assim que a última resposta do último PING 

tenha sido recebida; 

 Toda a operação foi monitorada. Os eventos de paths, de alarmes e as leituras estatísticas 
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da rede continuam sendo coletados utilizando a interface CLI até que a rede recupere sua 

estabilidade anterior ao início da experiência;  

Foi dada uma atenção diferenciada aos eventos de paths analisando seu 

comportamento perante as situações propostas e de que forma a rede Mesh se recupera em 

cada cenário. Cada rota possui uma cor que discrimina seu novo estado: a cor verde indica 

estado mudado para Ativo; a cor azul indica estado mudado para Criado; e a cor cinza indica 

estado mudado para Inativo. 

A proposta do Cenário 1, também chamado de 'melhor caso', é escolher visualmente os 

5 melhores canais para a rede WirelessHART operar, através do gráfico gerado na Figura 44, 

e incluir os 10 canais restantes na Blacklist. 

No Cenário 2 o procedimento foi o inverso do Cenário 1: desta vez foram escolhidos 

os 5 piores canais para a rede WirelessHART operar, através do gráfico gerado na Figura 45, 

e os 10 canais restantes foram colocados na Blacklist, fazendo com que a rede operasse no 

chamado 'pior caso'.  

No último cenário foi observado o comportamento da rede WirelessHART na 

configuração padrão, onde apenas o último canal (26 – 2480MHz) estava definido na 

Blacklist. O resumo dessas definições de Blacklist é exibido na Tabela 17. 

. 

 

Figura 44: Gráfico dos sinais de redes Wi-Fi no ambiente para o cenário 1 



80 

 

 

 

Figura 45: Gráfico dos sinais de redes Wi-Fi no ambiente para o cenário 2 

Tabela 17: Descrição dos cenários 1, 2 e 3 da fase 3 

Cenário Situação Canais na Blacklist Canais fora da Blacklist 

1 Melhor caso 16 (2430MHz) ao 26 (2480MHz) 11 (2405MHz) ao 15 (2425MHz) 

2 Pior caso 11 (2405MHz) ao 15 (2425MHz) 

e do 

21 (2455MHz) ao 26 (2480MHz) 

16 (2430MHz) ao 20 (2450MHz) 

3 Caso padrão 26 (2480MHz) 11 (2405MHz) ao 25 (2475MHz) 

6.1. CENÁRIO 1: RESULTADOS 

O evento de Join total dos 4 Motes durou 18 minutos. Após a rede se formar, a sua 

topologia estabiliza como ilustrado pela Figura 46: 

 

Figura 46: Topologia da rede formada no cenário 1 

A experiência contou com alguns 'timed out', quando não há respostas ao comando 

PING, o que fez com o que o último comando terminasse aos 41 minutos e 34 segundos. A 

Tabela 18 mostra o relatório final produzido após o término da execução do comando. 
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Tabela 18: Relatório individual de cada Mote gerado pelo comando PING no cenário 1 

Mote Duração  Enviados Recebidos % perda RTT médio 

7 31 min e 45 seg 30 21 30 11,472 s 

8 29 min e 4 seg 30 29 3 4,5 s 

9 41 min e 34 seg 30 13 56 26,394 s 

10 29 min e 20 seg 30 14 53 4,935 s 

É notável que: 

 O Mote 8 terminou a experiência em 29 minutos e 4 segundos. Foi o Mote com melhor 

desempenho entre todos, pois obteve o menor percentual de perda (3%) e o seu valor RTT 

médio foi o menor (4,5s); 

 O comportamento do Mote 10 é similar ao do Mote 8 no que se refere à duração e ao valor 

do RTT médio, mas o seu percentual de perda é bastante superior; 

 O Mote 9 foi visivelmente o pior entre todos, sendo o último a terminar a experiência e 

ficando com um RTT médio muito alto (26,394s), acima do valor máximo esperado pelo 

SLA que é de 25s (RTT ~= 2x Latência), possivelmente devido a sua maior proximidade 

com maquinário de salas adjacentes ao ambiente de experimentos. 

Na Figura 47, Figura 48, Figura 49 e na Figura 50 seguem os gráficos das latências de 

cada Mote (linha na cor vermelha) relacionadas com as latências médias da rede (linha na cor 

azul), em função do número de leituras: 

 

Figura 47: Gráfico da latência do mote 7 no cenário 1 
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Figura 48: Gráfico da latência do mote 8 no cenário 1 

 

Figura 49: Gráfico da latência do mote 9 no cenário 1 

 

 

Figura 50: Gráfico da latência do mote 10 no cenário 1 

Quanto menor o valor da latência, melhor o desempenho. Percebe-se que os valores 

dos Motes 8 e 10 foram sempre melhores que a Latência média da rede e que os Motes 7 e, 

principalmente, o Mote 9 perdeu mais desempenho com a interferência. A mesma conclusão 

foi alcançada através da análise da Tabela 18. 

Seguem abaixo os gráficos das estabilidades de cada path (linha na cor vermelha) 

relacionadas com as estabilidades média da rede (linha na cor azul), em função do número de 

leituras: 
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Figura 51: Gráfico da estabilidade do path 1-7 no cenário 1 

 

 

Figura 52: Gráfico da estabilidade do path 1-8 no cenário 1 

 

 

Figura 53: Gráfico da estabilidade do path 1-9 no cenário 1 
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Figura 54: Gráfico da estabilidade do path 1-10 no cenário 1 

 

Figura 55: Gráfico da estabilidade do path 7-8 no cenário 1 

 

 

Figura 56: Gráfico da estabilidade do path 8-9 no cenário 1 
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Figura 57: Gráfico da estabilidade do path 8-10 no cenário 1 

Para os valores de estabilidade, quanto mais próximo de 100%, melhor. Através dos 

gráficos conclui-se que: 

 Os paths 1 - 8, 1 - 10 e 8 - 10 foram melhores que a média, com o path 8 – 10 se mantendo 

mais estável (linear) durante a experiência, com valores quase sempre acima dos 70%; 

 Vale destacar os piores, paths 1-7 e 1-9, que em alguns momentos não produziram 

resultados (lacunas) e estiveram quase sempre abaixo dos valores médios. Nesse momento 

a experiência já havia finalizado; 

 Na primeira leitura após o início da experiência, o valor de Stability média já caia de 70% 

para 31,26%. 

Analisando o relatório do pior desempenho apresentado nesse cenário (ver Figura 58), 

pode-se perceber que: 

 A latência da rede (12900 ms) ultrapassou o valor limite definido pelo SLA (12500 ms); 

 Todos os paths perderam rendimento nesse relatório, com exceção do path 1 – 10, e o 

valor médio de Stability da rede permaneceu abaixo dos 10%, o que pode ser considerado 

crítico e com uma alta probabilidade de perda de pacotes e, consecutivamente, perda de 

comunicação com os Motes; 

 No que diz respeito à quantidade de pacotes transmitidos (coluna BATx(Fail)), esse valor 

aumenta quando a estabilidade piora em um path. A comprovação dessa afirmação ocorre 

quando se avalia o path 1 – 9, que com a piora do valor de Stability (1,913%) executou 

941 transmissões destinadas para o gateway com 923 falhas e o path 1 - 7, o segundo pior 

path (Stability = 3,608%), realizou 582 transmissões destinadas para o gateway com 561 

falhas, valores muito superiores ao dos outros paths. 
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Figura 58: Leitura detalhada dos paths para o Cenário 1 - Fase 3 

6.1.1. AVALIAÇÃO DOS PATHS 

Nessa seção será feita uma análise visual cronológica das mudanças na topologia da 

rede. A Figura 59 e a Figura 60 apresentam as primeiras mudanças. 

 

Figura 59: Topologia da rede no cenário 1 - estado 1 

 

Figura 60: Topologia da rede no cenário 1 - estado 2 

Nesse momento os Mote 7 e o Mote 9 têm rota ativa direta para o Mote 10. 

As próximas alterações ocorreram quatro minutos depois, como exibido na Figura 61 e 

na Figura 62. 

 

Figura 61: Topologia da rede no cenário 1 - 

estado 3 

 

Figura 62: Topologia da rede no cenário 1 

- estado 4 

O Mote 9 perdeu comunicação com o Mote 10 e ficou em situação crítica, possuindo 
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apenas o path 8 – 9. 

Mais 3 minutos se passaram e novas alterações ocorreram, como mostram a Figura 63 

e a Figura 64: 

 

Figura 63: Topologia da rede no cenário 1 

- estado 5 

 

Figura 64: Topologia da rede no cenário 1 - 

estado 6 

Dessa vez o Mote 7 perdeu comunicação com o Mote 10. Neste momento ambos os 

Motes 7 e 9 estão em situação crítica. A Figura 64 expõe o momento em que a rede alcançou 

a pior topologia na experiência.  

Após 3 minutos, a Figura 65 e a Figura 66 já mostra a recuperação da rede. 

 

Figura 65: Topologia da rede no cenário 1 - 

estado 7 

 

Figura 66: Topologia da rede no cenário 1 - 

estado 8 

Uma nova rota foi criada para o Mote 9, ligando-o diretamente com o gateway (path 1 

– 9). 

Por fim, a Figura 67 e a Figura 68 expõem a criação e ativação do path1 - 7, 5 minutos 

após as últimas modificações. 
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Figura 67: Topologia da rede no cenário 1 - 

estado 9 

 

Figura 68: Topologia da rede no cenário 1 - 

estado 10 

A perda do desempenho da rede WirelessHART fez com que houvesse mudanças na 

topologia em conjunto com a instabilidade dos paths. Mesmo após a eliminação da 

interferência proposital a rede continuou sofrendo mudanças nos Motes 7 e 9. Após alcançar a 

pior topologia, a rede voltou a se recuperar, chegando ao estado estável mais de uma hora 

após o término da experiência e 50 minutos após ter enfrentado a pior topologia (Figura 64). 

Isso nos mostra como a rede WirelessHART pode levar um tempo considerável para reagir às 

variações de intensidade de interferências. 

6.2. CENÁRIO 2: RESULTADOS 

O evento de Join total dos 4 Motes levou 18 minutos. A topologia final após o reinício 

da rede foi a mesma do cenário anterior (Figura 46). O relatório produzido pela execução do 

comando PING é apresentado na Tabela 19: 

Tabela 19: Relatório individual de cada Mote gerado pelo comando PING no cenário 2 

Mote Duração da experiência Enviados Recebidos % perda RTT médio 

7 1 hora 4 minutos e 52 

segundos 

30 12 60 36,045 s 

8 32 minutos e 37 segundos 30 12 60 9,615 s 

9 1 hora 47 minutos e 48 

segundos 

30 10 66 26,027 s 

10 16 minutos e 25 segundos 14 0 100 0 
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A tabela nos mostra que: 

 O gateway não conseguiu receber os iniciais 14 PINGs do Mote 10 porque o mesmo 

perdeu comunicação com a rede; 

 Todas as perdas estiveram iguais ou próximas de 60%, com exceção do Mote 10 que 

perdeu comunicação com a rede; 

 O RTT médio para os Motes 7 e 9 foram maiores que o limite da latência acordado pelo 

SLA (RTT ~= 2 x Latência). 

Abaixo segue o gráfico da Figura 69 apresentando a estabilidade média da rede em 

função do número de leituras. 

 

Figura 69: Gráfico da estabilidade da rede no cenário 2 

Em razão da interferência proposital ter provocado perda da comunicação com quase 

todos os Motes, ao final do experimento apenas o gráfico da Stability média da rede pôde ser 

gerado. Está destacado no gráfico o período em que o valor de Stability fica próximo de 0% 

(marcação vermelhada no gráfico). Nove leituras consecutivas ficaram abaixo do limite 

acordado no SLA, sendo 7 dessas leituras com valores abaixo dos 10%. 

Na Figura 70, Figura 71, Figura 72 e na Figura 73 verifica-se os gráficos de cada 

latência individual (linha na cor vermelha) relacionadas com a latência média da rede (linha 

na cor azul), em função do número de leituras. 
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Figura 70: Gráfico da latência do Mote 7 no cenário 2 

 

Figura 71: Gráfico da latência do Mote 8 no cenário 2 

 

Figura 72: Gráfico da latência do Mote 9 no cenário 2 
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Figura 73: Gráfico da latência do Mote 10 no cenário 2 

Em relação à métrica Latency, é observado que: 

 O Mote 7 e o Mote 9 estiveram quase sempre acima da média, ou seja, apresentaram 

desempenho pior que a média; 

 O Mote 10 não pôde registrar muitas leituras, visto que o mesmo havia perdido a 

comunicação com a rede; 

 O Mote 8 foi o único que obteve desempenho sempre melhor que a média; 

 Entre a Leitura 2 e a Leitura 9 a métrica Latency da rede esteve sempre acima de 12,5s, 

violando o SLA. 

No período em que foi introduzida a interferência proposital a rede se comportou 

sempre pior que o acordado no SLA, tanto na Latência quanto na Estabilidade do path. Isso 

mostra o quanto a configuração de Blacklist pode influenciar a qualidade da rede. 

6.2.1. AVALIAÇÃO DOS PATHS 

Nessa seção será feita uma análise visual cronológica das mudanças na topologia da 

rede. As primeiras mudanças ocorrem praticamente após 10 minutos do início da experiência, 

como mostrada na Figura 74 e na Figura 75. As figuras realçam a tentativa do Mote 7 de 

garantir que 2 rotas estejam ativas. 
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Figura 74: Topologia da rede no cenário 2 - estado 1 

 

Figura 75: Topologia da rede no cenário 2 - 

estado 2 

Três minutos depois, as alterações na Figura 76 e na Figura 77 mostram uma troca de 

rotas em relação ao Mote 9, antes com ligação ativa para o Mote 8 e posteriormente a ligação 

passa a ser ativa para o Mote 10. 

 

Figura 76: Topologia da rede no cenário 2 - estado 

3 

 

Figura 77: Topologia da rede no cenário 2 - estado 4 

Dois minutos depois, os paths começam a serem desativados e excluídos, como 

mostrados na Figura 78 e na Figura 79. 
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Figura 78: Topologia da rede no cenário 2 - estado 5 

 

Figura 79: Topologia da rede no cenário 2 - estado 6 

É observado que ao final das mudanças o Mote 10 deixou de participar da rede. 

Percebe-se também que a mesma perdeu suas características de rede Mesh e sua topologia se 

comporta como a do tipo Estrela. 

Após seis minutos a rede realiza a primeira tentativa de recuperar os paths dos Motes 

restantes, como mostrado na Figura 80 e na Figura 81. 

 

Figura 80: Topologia da rede no cenário 2 - estado 

7 

 

Figura 81: Topologia da rede no cenário 2 - estado 

8 

Mas a rede continua se deteriorando com a interferência e cinco minutos depois da 

última modificação volta a perder os paths recém criados, como ilustrados na Figura 82 e na 

Figura 83. 
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Figura 82: Topologia da rede no cenário 2 - estado 

9 

 

Figura 83: Topologia da rede no cenário 2 - estado 

10 

A rede se mantém com a topologia da Figura 83 por 22 minutos. A partir desse 

momento, a rede realiza uma nova tentativa de recuperação, começando pelo Mote 7, como 

mostrado na Figura 84 e na Figura 85. 

 

Figura 84: Topologia da rede no cenário 2 - estado 

11 

 

Figura 85: Topologia da rede no cenário 2 - estado 

12 

O período de recuperação não suporta mais do que 8 minutos. Desde então o estado da 

rede cada vez mais ficou pior. No primeiro momento ocorre a exclusão do path 7 - 8 (Figura 

86 e Figura 87). 
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Figura 86: Topologia da rede no cenário 2 - estado 

13 

 

Figura 87: Topologia da rede no cenário 2 - estado 

14 

A topologia da Figura 87 se mantém sem alterações por 27 minutos. Com isso, pode-

se notar que essa topologia foi a mais constante durante a experiência, mas viola a 

propriedade da rede ser do tipo Mesh. A rede agora, com todas as suas rotas em situação 

crítica (com intensa interferência e sem rotas alternativas), passa a perder comunicação 

completamente com o Mote 7 (Figura 88 e Figura 89) 

 

Figura 88: Topologia da rede no cenário 2 - estado 

15 

 

Figura 89: Topologia da rede no cenário 2 - estado 

16 

Quatro minutos depois é a vez do Mote 9 deixar de participar da rede (Figura 90 e 

Figura 91), restando apenas o Mote 8, onde a rede alcançou o pior situação do Cenário 2 e não 

pôde mais se recuperar, mantendo essa topologia durante todo o período de coleta das 

informações da rede. 
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Figura 90: Topologia da rede no cenário 2 - estado 

17 

 

Figura 91: Topologia da rede no cenário 2 - estado 

18 

Nesse cenário, a rede reagiu mais rapidamente à interferência. Os eventos de 

modificação dos paths começaram a ser notificados a apenas 10 minutos do início da 

experiência. 

A pior topologia foi alcançada há 1 hora e 44 minutos após o início da experiência e 

permaneceu dessa forma indefinidamente, pois não pôde se reconectar com os outros Motes. 

6.3. CENÁRIO 3: RESULTADOS 

Antes da realização da experiência, foi feito uma avaliação do estado das redes Wi-Fi 

que participaram do ambiente. Esse gráfico é exibido na Figura 92. Através dele é constatado 

que todos os canais apresentam praticamente a mesma intensidade de interferência.  

 

Figura 92: Gráfico dos sinais de redes Wi-Fi no ambiente para o cenário 3 

O evento de Join total dos 4 Motes durou 20 minutos. Cinquenta minutos depois todos 

os Motes estavam conectados e a rede tinha formado sua topologia mais estável, como 

mostrado na Figura 46. O relatório da experiência é exibido na Tabela 20. 
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Tabela 20: Relatório individual de cada Mote gerado pelo comando PING no cenário 3 

Mote Duração da experiência Enviados Recebidos % perda RTT médio 

7 37 min e 27 seg 30 13 56 14,593 s 

8 29 min e 5 seg 30 14 53 6,089 s 

9 38 min e 50 seg 30 13 56 15,878 s 

10 29 min 58 seg 30 12 60 8,321 s 

Por meio da tabela é visto que: 

 O Mote 8 teve um desempenho melhor obtendo o menor tempo e menor RTT médio, 

seguido pelo Mote 10, pelo Mote 7 e pelo Mote 9 (pior); 

 O percentual de perda dos Motes fica entre 53% e 60%, provando uma qualidade regular 

para esse cenário para todos os Motes. 

Os próximos gráficos (Figura 93, Figura 94, Figura 95 e Figura 96) mostram a relação 

entre a latência individual de cada Mote (linha na cor vermelha) com a latência média da rede 

na experiência (linha na cor azul), em função do número de leituras. 

 

Figura 93: Gráfico da latência do Mote 7 no cenário 3 
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Figura 94: Gráfico da latência do Mote 8 no cenário 3 

 

Figura 95: Gráfico da latência do Mote 9 no cenário 3 

 

Figura 96: Gráfico da latência do Mote 10 no cenário 3 

Os gráficos confirmam que:  

 A Latência média da rede no momento da inclusão da interferência variou de 450ms para 

7530ms, ou seja, um aumento de quase 17 vezes; 

 Os Motes 7 e 9 sempre estiveram iguais ou com desempenho pior que a latência média; 

 Os Motes 8 e 10 sempre estiveram iguais ou com desempenho melhor que a média; 

 O Mote 8 obteve durante toda a experiência uma latência média excelente, com valores 

abaixo de 1s, e estável. Foi o Mote que teve o melhor desempenho. 

Na Figura 97, Figura 98, Figura 99, Figura 100, Figura 101, Figura 102 e Figura 103 
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são mostrados os gráficos das estabilidades individuais (linha na cor vermelha) comparadas 

com a estabilidade média da rede (linha na cor azul), em função do número de leituras. 

 

Figura 97: Gráfico da estabilidade do path 1-7 no cenário 3 

 

Figura 98: Gráfico da estabilidade do path 1-8 no cenário 3 

 

Figura 99: Gráfico da estabilidade do path 1-9 no cenário 3 
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Figura 100: Gráfico da estabilidade do path 1-10 no cenário 3 

 

Figura 101: Gráfico da estabilidade do path 7-8 no cenário 3 

 

Figura 102: Gráfico da estabilidade do path 8-9 no cenário 3 
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Figura 103: Gráfico da estabilidade do path 8-10 no cenário 3 

Pode-se observar baseado nos gráficos e nos relatórios gerados da estabilidade, que: 

 Após ter iniciado a experiência o gráfico já mostra uma queda no valor da propriedade 

Stability da rede de acima de 70% para 30%, violando o SLA, e fica nesse estado por um 

período de 4 leituras. No momento da leitura 2 o path 1 - 7 já apresentava 9,712% de 

Stability, enquanto que os outros paths apresentavam valores acima dos 60%; 

 O path 1 - 7 foi o único que sempre esteve pior que a Estabilidade do path média em suas 

leituras; 

 Três dos sete paths não conseguiram obter leituras em todo o período; 

 O gráfico da estabilidade do path 9 - 10 não foi exibido porque apenas gerou duas leituras. 

Durante essas duas leituras o path 1 - 9 havia sido excluído, ou seja, houve uma troca de 

rotas no Mote 9; 

 Apenas os paths 1 - 8 e 8 - 10 expressaram valores sempre melhores que a média, com 

destaque para o path 8 - 10, que apresentou o gráfico mais estável (linear) durante todo a 

experimento; 

 Antes e depois da interferência, o path 1 - 10 apresentou desempenho melhor que a média, 

mas durante a fase de interferência a qualidade caiu bruscamente, chegando a ficar com 

valores de Stability abaixo dos 20%. 

6.3.1. AVALIAÇÃO DOS PATHS 

Abaixo na Figura 104, na Figura 105 e na Figura 106 serão mostradas as primeiras 

mudanças de topologia da rede nesse cenário, ocorrendo 3 minutos após o término da 

experiência. 
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Figura 104: Topologia da rede no cenário 3 

- estado 1 

 

Figura 105: Topologia da rede no cenário 

3 - estado 2 

 

 

Figura 106: Topologia da rede no cenário 3 - estado 

3 

 

Houve uma troca do Mote 9, anteriormente se comunicava diretamente com o gateway 

e posteriormente passou a se comunicar com o Mote 10. 

Meia hora depois das primeiras mudanças, a rede perde o path 9 - 10, como observado 

na Figura 107 e na Figura 108. 
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Figura 107: Topologia da rede no cenário 3 - 

estado 4 

 

Figura 108: Topologia da rede no cenário 3 - estado 

5 

Esse momento representa a pior topologia apresentada pelo Cenário 3. O mote 9 está 

em situação crítica, com apenas uma rota de comunicação. 

Sete minutos se passaram e a rede começa a mostrar sinais de recuperação, buscando 

uma alternativa melhor para o Mote 9: a criação do path 1 - 9 (Figura 109 e Figura 110). 

 

Figura 109: Topologia da rede no cenário 3 - 

estado 6 

 

Figura 110: Topologia da rede no cenário 3 - 

estado 7 

Enfim, quinze minutos depois da última modificação a rede atinge sua topologia final, 

como mostra a Figura 111. 
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Figura 111: Topologia da rede no cenário 3 - estado 8 

Com relação aos alarmes, o 'slaStability' teve duração de 1 hora, iniciando 

praticamente 25 minutos após o início da experiência e finalizando 45 minutos após o término 

da experiência.  

Segundo a ilustração de modificação de paths, nota-se que a rede busca soluções (rotas 

alternativas) para suportar a interferência principalmente no Mote 9, provavelmente em razão 

de outras interferências (proximidade com maquinário de salas adjacentes, intensidade de 

sinal Wi-Fi interferindo). Foram vistas poucas alterações nos paths, apesar da grande perda de 

desempenho da estabilidade média dos paths e da latência média. 

6.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CENÁRIOS 1, 2 E 3 

No cenário 1 deduz-se que ocorreu a melhor configuração de Blacklist e no cenário 2 a 

pior. O último cenário (cenário 3) apresenta a experiência com a configuração padrão. Vê-se 

notadamente através das tabelas e dos gráficos qual foi o desempenho quando a rede 

WirelessHART enfrentou a forte interferência nesses cenários chegando até a perder 

comunicação com quase todos os Motes (Figura 91).  

As tabelas que relataram os resultados do comando PING, assim como os gráficos das 

latências individuais mostraram semelhanças entre os Motes 8 e 10 e entre os Motes 7 e 9, 

estando esses últimos apresentando desempenho bem piores. Isso pode ter ocorrido devido à 

proximidade com maquinário de salas adjacentes, assim como devido à interferência Wi-Fi 

em seus paths. 

Quando se avalia os gráficos de estabilidade individual e as imagens das modificações 

dos paths, deduz-se que, com exceção do Cenário 2, o path 1 -7 em conjunto com o path 1 – 9 
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foram considerados os piores de todos, e os paths 1 – 8 e 8 – 10 foram os melhores, 

comprovando as conclusões relacionadas aos Motes. 

A Tabela 21 ilustra comportamento da rede WirelessHART perante as interferências. 

Tabela 21: Tabela comparativa do comportamento nos cenários configurados com Blacklist 

Estado da rede Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Reação à interferência 60 minutos 10 minutos 42 minutos 

Chegada à pior topologia 37 minutos 95 minutos 31 minutos 

Duração na pior topologia 2,5 minutos ∞ 6,75 minutos 

Recuperação 4,83 minutos 0 14,75 minutos 

A Tabela 21 apresenta o tempo em que cada cenário da fase 3 gasta para: 

 Reagir à interferência – tempo coletado desde o início da experiência até o momento da 

primeira alteração de topologia notificada; 

 Chegar à pior topologia – tempo coletado desde o momento da primeira alteração de 

topologia notificada até o momento em que a rede apresentou sua pior topologia para o 

cenário em questão; 

 Durar na pior topologia – tempo coletado desde o momento em que a rede apresentou sua 

pior topologia para o Cenário em questão até o momento da próxima alteração de 

topologia; 

 Recuperar-se – tempo coletado desde o momento da primeira alteração de topologia após 

a pior topologia apresentada no cenário em questão até o momento em que a topologia 

final foi alcançada. 

 Em relação aos dados apresentados nesta tabela conclui-se que: 

 O tempo de reação e recuperação foi observado e foi notado que uma rede WirelessHART 

que enfrenta maior intensidade, reage mais rapidamente, o que aconteceu no cenário 2; 

 Dependendo do grau da interferência, as reações da topologia da rede podem ocorrer 

mesmo que a interferência não exista mais, como nos cenários 1 e 3. Isso comprova que a 

rede WirelessHART também leva um período para se reestabilizar; 

 O tempo que cada cenário levou para chegar a pior topologia variou bastante, com grande 

diferença do Cenário 2 (pior caso) para os outros dois cenários, que obtiveram um tempo 

bem mais próximo; 
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 O tempo em que a rede permaneceu na pior topologia e seu tempo de recuperação foi bem 

diferente, e no caso do Cenário 2 não ocorreu. Em relação aos outros dois cenários, pode-

se notar um comportamento muito melhor do Cenário 1, com a metade do tempo 

permanecendo na pior topologia e 3x mais rápido na recuperação até sua topologia mais 

estável. 

Quando é questionado se vale a pena definir uma Blacklist, conclui-se através dos 

experimentos e da Tabela 21 que quanto mais bem conhecido é o espectro com maior 

interferência, mais acertada é a definição da Blacklist e que se pode ganhar desempenho com 

essa decisão em uma rede WirelessHART. 
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CCaappííttuulloo  77    

  

Conclusões e considerações finais  

7.1. CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que uma avaliação abrangente sobre a aplicação prática de uma rede 

WirelessHART foi alcançada nessa dissertação. Há uma deficiência de tais experimentos na 

literatura e com isso se torna necessária uma comprovação prática da robustez da 

especificação WirelessHART. Os estudos realizados por essa dissertação demonstram as 

vantagens e dificuldades existentes no uso dessa tecnologia. 

A rede WirelessHART se mostra muito robusta e tolerante a falhas, até enfrentar certo 

grau de interferência. O custo para manter a comunicação ativa entre os Motes é a realização 

de mais retransmissões, principalmente no período em que a rede enfrenta maior interferência. 

A variável reliability não foi comentada nas avaliações, pois apresentou nos relatórios 

sempre o valor 100% em todas as fases e cenários, provando que a medida é referente à 

quantidade de pacotes (excetuando Health Reports) que foram enviados originados dos 

Motes. Nenhum experimento foi feito com mensagens originadas de qualquer Mote. Apesar 

da rede ser confiável (relaibility = 100%), nos cenários onde os Motes deixaram de participar 

da rede a disponibilidade (availability) não foi 100% e não foi avaliada quantitativamente em 

virtude da complexidade das informações disponíveis. 

Os experimentos simplificados (ou elementares) o evento de Join foi explicado passo a 

passo em detalhes. Ficou claro que o tempo de Join pode variar, o que aconteceu em outros 

cenários dessa dissertação. Os experimentos da fase 1 provaram que o horário de operação da 

rede WirelessHART pode fazer diferença de desempenho, principalmente em ambientes como 

escritórios ou indústrias, mas a quantidade de Motes na rede em conjunto com a presença de 

sinais Wi-Fi oriundas de outros ambientes provocam variações mais intensas nas leituras, 

gerando gráficos menos lineares, mas que não violam o SLA. 

Nos experimentos com interferência Wi-Fi proposital, pôde-se ver que nos cenários 1 
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e 2 a variação de Beacon Interval não produziu mudanças significativas, visto que se esperava 

que o desempenho do Cenário 2 fosse pior, mas na média foi melhor, principalmente devido 

ao fato da experiência não ter ocorrido em horário sem expediente de trabalho. Com relação 

aos Cenários 3 e 4, ficou claro que a proximidade da fonte de interferência com o gateway da 

rede WirelessHART influencia fortemente o desempenho geral da rede. As informações 

coletadas mostraram coerência no que se refere a quais Motes perderam mais desempenho. O 

Mote 9 obteve o pior desempenho possivelmente por estar mais próximo de maquinário 

presentes em salas adjacentes ao ambiente do experimento. Os Cenários 3 e 4 também 

mostraram que os paths 1 – 7 e 1 – 9 e os Motes 7 e 9, foram os que mais perderam 

desempenho com os experimentos, enquanto que os paths 1 – 8 e 8 – 10, e consequentemente 

os Motes 8 e 10, reagiram melhor. 

Para os cenários da fase 3, as diferentes definições da Blacklist mostraram 

semelhanças quanto às reações dos paths e dos Motes quando submetidos às interferências. 

Vê-se também que a rede reage mais rapidamente proporcionalmente à intensidade da 

interferência Wi-Fi. Pode-se dizer com segurança que definir uma Blacklist é arriscado caso a 

intensidade das interferências seja variável com relação ao espectro. Deve-se tomar um 

cuidado especial ao escolher os canais que farão parte da lista, uma vez que uma escolha 

errada irá provocar uma forte perda de qualidade e desempenho na rede WirelessHART 

(Cenário 2). Os cenários da fase 3 mostraram, assim como os cenários da fase 2, que os Motes 

9 e 7, assim como seus respectivos paths (1 – 7 e 1 – 9) perderam mais desempenho ao 

enfrentar as interferências e os Motes 8 e 10 obtiveram melhor desempenho.  

Através dos experimentos comprova-se que a rede WirelessHART é razoavelmente 

previsível se os fatores de interferência do ambiente forem conhecidos e estáveis, e suas 

leituras apontam as regiões de congestionamento. 

7.2. DIFICULDADES ENCONTRADAS 

A rede WirelessHART é facilmente configurável quando se acessa através do 

gateway. Foi custoso entender as interfaces de comunicação disponíveis, tais como ethernet, 

WEB, CLI, XML-RPC, e um bom tempo foi gasto experimentando e compreendendo as 

funcionalidades dessas interfaces. 

Outro fator limitante foi o número de Motes disponíveis para os experimentos (4), 
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impossibilitando experimentos que avaliassem melhor a relação Quantidade de Motes x 

Desempenho das Métricas. 

Houve certo trabalho de organização e processamento de dados, pois alguns dados que 

estavam no formato XML eram convertidos para o formato CSV para serem plotados em 

gráficos do Excel. 

Inicialmente acreditava-se que o relatório de eventos gerados informaria onde a rede 

enfrentava interferência ou congestionamento, mas com o decorrer dos experimentos que 

foram realizados para acumular experiência, foi notado que apenas os dados puros dos 

eventos não eram suficientes para gerar conclusões claras. 

Algumas limitações no local onde foram realizados os experimentos invalidaram por 

algumas vezes as experiências. Dentre as limitações inclui-se: 

 Falta de energia; 

 Variação da intensidade de várias redes WI-FI de pontos de acesso externos ao ambiente 

dos experimentos que interferiam imprevisivelmente; 

 Horário de expediente variável: Houve dias que no turno da manhã não havia expediente, 

assim como houve dias em que o expediente se entendeu até as 19hrs; 

 O roteador TP-LINK1 em um certo momento apresentou anormalidade quando estava 

sendo usado por ambas as redes Wi-Fi e Ethernet. Isso gerou um prejuízo da qualidade 

dos dados tanto para os experimentos com a rede WirelessHART, quanto para as 

operações no próprio roteador WI-FI; 

 Para poder avaliar o estado da rede WirelessHART foi necessário o aguardo de mais de 

uma hora após seu reinício até que seus relatórios apresentem valores estabilizados para 

poder realizar as experiências. 

7.3. TRABALHOS FUTUROS 

Para as próximas experiências é esperado fazer testes com interferência sonora, através 

de um gerador de frequência, e verificar o comportamento da rede. As experiências realizadas 

nessa dissertação podem ser refeitas, mas em um ambiente livre de qualquer interferência e 

que se aproxime mais do ambiente industrial. Com as leituras coletadas pode ser produzida 

uma ferramenta de previsão e alertas visando diagnosticar interferências e congestionamentos.  
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