
  

 

Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mecanismos para a seleção energeticamente eficiente 

de canais baseados em modelos de disponibilidade para 

Redes de Rádios Cognitivos” 

 

Por 

 

Eduardo de Melo Vasconcelos  

 

Tese de Doutorado 

 

 

 

 

 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

posgraduacao@cin.ufpe.br 

www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 

 
 

RECIFE, 2015 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDUARDO DE MELO VASCONCELOS 

 

 

 

 

“Mecanismos para a seleção energeticamente eficiente de canais baseados em 
modelos de disponibilidade para Redes de Rádios Cognitivos" 

 
 
 
 

ESTE TRABALHO   FOI  APRESENTADO  À   PÓS-GRADUAÇÃO  EM 
CIÊNCIA  DA  COMPUTAÇÃO  DO  CENTRO  DE  INFORMÁTICA   DA 
UNIVERSIDADE  FEDERAL   DE  PERNAMBUCO  COMO  REQUISITO 
PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE  DOUTOR  EM CIÊNCIA 
DA  COMPUTAÇÃO. 

 
 
 
 

                                                                             ORIENTADOR(A): Kelvin Lopes Dias 
 
 
                                                      CO-ORIENTADOR(A): Paulo Roberto Freire Cunha 

 
 
 
 
 

RECIFE, 2015 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Tese de Doutorado  apresentada por Eduardo de Melo Vasconcelos à Pós-Graduação 

em Ciência da Computação do Centro de Informática da Universidade Federal de 

Pernambuco, sob o título “Mecanismos Energeticamente Eficientes para a Seleção 

de Canais Baseados em Modelos de Disponibilidade para Redes de Rádios 

Cognitivos”, orientada pelo Prof. Kelvin Lopes Dias e co-orientada pelo Prof. Paulo 

Roberto Freire Cunha e aprovada pela Banca Examinadora formada pelos 

professores: 

 

                                    

    __________________________________________ 

                                       Prof. José Augusto Suruagy Monteiro 

                                       Centro de Informática / UFPE 

 

                                       ___________________________________________ 

                                       Prof. Paulo Romero Martins Maciel 

                                       Centro de Informática / UFPE 

                                      

                                       ___________________________________________ 

                                       Prof. Ricardo Massa Ferreira Lima 

                                       Centro de Informática / UFPE 

 

 

                                       ___________________________________________ 

                                        Profa.  Michele Nogueira Lima 

                                        Departamento de Informática / UFPR 

 

 

                                         ____________________________________________ 

                                         Prof. Marco Antonio de Oliveira Domingues 

                                         Instituto Federal de Pernambuco – Campus Recife 

                                          

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto e permitida a impressão. 

Recife,  9 de julho  de 2015. 

 

 

___________________________________________________ 

Profa. Edna Natividade da Silva Barros 
Coordenadora da Pós-Graduação em Ciência da Computação do  

Centro de Informática da Universidade  Federal  de Pernambuco.  



 

  

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado a primeiramente Deus, 

 minha mãe Terezinha (in memoriam),  

minha esposa Débora, meu pai Joseniel 

 e meus irmãos Gleydson e Renato. 



 

  

Agradecimentos 

 

 Agradeço a minha Mãe Terezinha (in memoriam) SEMPRE. Por ter me dado a 

oportunidade de ser seu filho. Seus ensinamentos e seu amor sempre me guiarão até o dia 

de minha morte. 

 Agradeço a meu Pai Joseniel, homem de quem herdei a força e a garra para nunca 

desistir dos objetivos, sempre no caminho correto custe o que custar. 

 Agradeço aos meus irmãos amigos Gleydson e Renato, companheiros nas alegrias e 

tristezas. 

 Agradeço a minha esposa Débora, alma gêmea, meu sorriso na alegria, meu alento 

nas horas tristes. Sem sua ajuda jamais teria conseguido alcançar as vitórias obtidas. 

 Agradeço aos meus sogros Maria de Lourdes e Ailton, pela paciência e confiança 

depositados em mim desde o princípio. 

 Agradeço a meu orientador Kelvin Lopes Dias, pela excelente orientação e pela 

paciência demonstrada durante o período do doutorado. 

 Agradeço a meu co-orientador Paulo Roberto Freire Cunha pela oportunidade de 

ser seu orientando.  

 Agradeço aos diversos professores do CIn com o qual tive contanto durante o 

período de mestrado e doutorado, seus valiosos ensinamentos sempre me guiarão de forma 

correta em minha jornada acadêmica. 

  



 

 

Resumo 

A popularidade das redes de comunicação sem fio tem gerado dois grandes problemas: a 
escassez do espectro não licenciado e o aumento do consumo de energia. A abordagem de acesso 
oportunista ao espectro, por meio da tecnologia de Rádios Cognitivos (RC), tem sido utilizada 
como solução para a primeira questão. Neste contexto, o usuário primário (UP) possui a licença 
de uso de determinada faixa espectral, enquanto o usuário secundário (US) utiliza o espectro 
licenciado, de forma oportunista, sem causar interferência à comunicação primária. Do ponto de 
vista do consumo de energia, na literatura, são propóstos mecanismos energeticamente eficientes 
tanto para a ativação e desativação de elementos de rede (estações rádio-base e pontos de acesso) 
quanto para funções (seleção de canais). Adicionalmente, requisitos contraditórios como o 
consumo da bateria do dispositivo e as garantias de qualidade de serviço (QoS) das aplicações 
não têm sido contemplados satisfatoriamente pelos atuais mecanismos de controle de consumo 
de energia destas redes. Esta tese explora a sinergia entre o acesso oportunista e a utilização 
energeticamente eficiente dos recursos de rádio, visando a redução do consumo de energia, o 
aumento do tempo de vida da bateria de dispositivos móveis, bem como, garantias de QoS em 
redes de rádios cognitivos baseadas nos padrões IEEE 802.11af (White-Fi) e redes regionais 
IEEE 802.22 (WRAN). Diversas funções do ciclo cognitivo de RC, como seleção e chaveamento 
de canais, em geral, consideram apenas a atividade do UP na tomada de decisão. Nesta tese, 
propõe-se um novo modelo de disponibilidade de canal que considera, além do UP, o mecanismo 
de acesso ao meio e a influência dos demais usuários secundários presentes no sistema. Nesta 
tese são realizadas diversas análises em relação às estratégias de chaveamento de canais para o 
acesso oportunista, existentes na literatura, sob a perspectiva da eficiência energética. A partir das 
análises desenvolvidas, foram construídos modelos baseados em cadeias de Markov para as 
principais tecnologias de redes de rádios cognitivos com o intuito de representar a utilização do 
canal por parte dos USs. Estes modelos não sofrem com a explosão de estados presentes nas 
soluções da literatura e contemplam todos os principais parâmetros para o acesso oportunista. 
Com os modelos Markovianos propostos foi possível desenvolver algoritmos 
computacionalmente eficientes, O(nlog(n)), para a seleção de canais nas tecnologias de redes 
locais IEEE 802.11af (White-Fi) e redes regionais IEEE 802.22 (WRAN) considerando critérios 
de energia para a rede, dos dispositivos, bem como, os requisitos de QoS das aplicações. Para 
o White-Fi, o algoritmo proposto permitiu uma economia de até 72,2% (tanto na rede quanto no 
dispositivo) com uma eficiência energética (relação entre a taxa de transmissão e o consumo de 
energia) 68% superior ao esquema tradicional de seleção de canais. Para as redes WRAN, 
também foram realizadas diversas análises em relação ao acesso ao canal. A partir dos resultados 
das análises e do modelo proposto foi desenvolvido um algoritmo de seleção de canais que, no 
melhor caso, permitiu uma economia de energia de 94%, bem como, superioridade em termos de 
eficiência energética de até 93,4%. 
 
 
Palavras Chave – Seleção de Canais. Eficiência energética. Redes de Rádios Cognitivos. 
Modelagem Estocástica. Chaveamento entre Canais. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 The increasing popularization of wireless communication networks and services has led 
to the rise of two major problems: the non-licensed spectrum scarcity and the increasing of 
energy consumption. The opportunistic spectrum access approach, employed through the 
Cognitive Radio Network technology, has been used as a solution to the former issue. In this 
context, the Primary User owns the license of use of some spectrum bands while the Secondary 
User uses the licensed spectrum opportunistically, without causing harmful interferences to the 
primary communication. From the energy consumption point of view, on literature, researchers 
have proposed mechanisms to deliver energetic efficiency through the activation/deactivation of 
network elements (Base Stations and Access Points) or network function optimization (channel 
selection). However, contradictory requirements such as the device battery drain and the 
application Quality of Service guarantee have not been satisfactorily covered by current energetic 
efficient mechanisms. This thesis presents a study about the synergy between opportunistic 
access and the energetic efficiency of the radio resources utilization, aiming at reducing energy 
consumption, the increase of battery life time, as well as the guarantee of the Quality of Service in 
Cognitive Radio networks based on IEEE 802.11af (White-Fi) and IEEE 802.22 (WRAN) 
standards. Most functions of cognitive cycle such as the channel selection and switching, 
generally, consider only the Primary User activity to the decision making. In this thesis, it is 
proposed a new channel availability model that considers, in addition to Primary User 
information, the medium access mechanism and the other Secondary Users, all sharing the 
opportunities. In this thesis, several analyzes are carried out in relation to the channel switching 
strategies existing on literature, under the energetic efficiency perspective. From analyzes, models 
based on Markov chain formalism have been constructed to represent the channel utilization by 
Secondary Users. These models do not suffer with state explosion present on literature and 
include all main parameters to the opportunistic access. From the proposed markovian models, it 
was possible to develop algorithms computationally efficient (O(nlog(n))) to the channel selection 
on networks IEEE 802.11af and IEEE 802.22 considering  the energy consumed by the entire 
network, by devices, as well as, the Quality of Service requirements.  To the White-fi, the 
proposed algorithm allowed an economy of 72.2% in the best case with an energetic efficiency 
68% superior to the traditional channel selection schemes. To WRAN networks, with the 
proposed algorithm, devices achieved an economy of 94%, as well as, an energetic efficiency 
93.4% superior. 

 

 

Key Words – Channel Selection. Energetic Efficiency. Cognitive Radio Networks. Stochastic 

Modelling. Channel Switching. 
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O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. 

Isaac Newton 
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 Com o passar dos anos a crescente demanda por dispositivos móveis e portáteis 

(smartphones, tablets e notebooks) (FORBES, 2013; GARTNER, 2015) tem levado ao aumento da 

disponibilidade de tecnologias de informação e comunicação (TIC), perfazendo atualmente algo 

em torno de 8% do consumo total de energia do planeta (DURBECK; ARTHANAS, 2014). 

Outro problema que tem se tornado cada vez mais constante com o aumento das tecnologias de 

comunicação sem fio, é a escassez de faixas de espectro não licenciadas (faixas de espectro que 

não necessitam de concessão governamental para serem utilizadas). 

 Em meio ao problema do aumento do consumo de energia, devido ao largo emprego de 

tecnologias de comunicação sem fio, muitos pesquisadores estão desenvolvendo técnicas que 

permitem economizar energia nas tecnologias convencionais tais como LTE, UMTS, GPRS e 

Wi-Fi (BAEK; CHOI, 2008; BARBUZZI, 2012; FODOR; KASMI, 2012; JARDOSH, 2009).  

 Com relação ao problema da escassez das faixas de espectros não licenciados, uma nova 

abordagem vem ganhando força na literatura, o acesso oportunista ao espectro (SANTIVANEZ, 

2006). Esta abordagem consiste em permitir ao dispositivo utilizar faixas de frequência 

licenciadas, desde que, a interferência causada ao sistema detentor da licença não ultrapasse um 

nível predefinido pelo órgão de controle1 da região na qual o dispositivo oportunista está 

inserido. „Desta forma, uma oportunidade de acesso consiste em um período de tempo em que os 

dispositivos oportunistas podem transmitir, em uma faixa do espectro licenciado, sem causar 

interferência à transmissão do dispositivo detentor da licença. 

1.1. Acesso oportunista ao espectro 

 A tecnologia desenvolvida atualmente para permitir o acesso oportunista é conhecida 

como Rádio Cognitivo (RC) e tem sido desenvolvida principalmente para resolver o problema da 

escassez de espectro não licenciado. A tecnologia de RC define funcionalidades na camada física 

e de enlace para permitir o acesso oportunista. Na camada de enlace são definidas 

funcionalidades como o sensoriamento espectral e mobilidade de espectro e, na camada física, é 

utilizada a abordagem de rádio definida por software (SDR) (DARDAILLON, 2012; 

ULVERSOY 2010), abordagem esta que permite ao dispositivo reconfigurar os parâmetros de 

transmissão por meio de uma plataforma programável. A base desta tecnologia é permitir aos 

dispositivos não licenciados (Usuário Secundário, US) utilizarem faixas licenciadas quando os 

detentores da licença (Usuário Primário, UP) não estiverem transmitindo. Para que isto aconteça, 

é preciso que o US seja “inteligente” o suficiente para reconhecer o ambiente que o cerca, tomar 

                                                 

1 Nos Estados Unidos da América Federal Communication Consortium – FCC 

 



21 

 

 

decisões apropriadas e agir de forma a alcançar a qualidade de serviço requisitada (Ciclo 

Cognitivo (AKYILDIZ, 2008)).  

 Hasan et al. (2011), em seu trabalho, afirma que a tecnologia de RC permite aos 

dispositivos economizarem energia, pois para que um US possa aproveitar as oportunidades de 

forma eficiente, este necessita ser de fácil configuração, o que implica em um projeto de hardware 

simples. Outro fator que permite ao US economizar energia é a capacidade de configurar seus 

parâmetros de modo a aproveitar os recursos de rádio considerando as características da 

localidade na qual este está inserido, ou seja, um US pode configurar o tipo de modulação, o tipo 

de codificação e a potência de transmissão, de forma inteligente, como demonstrado em (HE, 

2009; HE, 2008). 

 Desta forma, é possível observar que a tecnologia de RC permite entregar comunicação 

energeticamente eficiente (DEJONGHE, 2007; HASAN, 2011) por permitir aos USs 

aproveitarem os recursos de rádio de forma inteligente. Porém, para fazer isto, o US precisa fazer 

uso de técnicas que o permita conhecer o ambiente que o cerca bem como de mecanismos 

inteligentes para descobrir e acessar as oportunidades de modo a alcançar seus objetivos. Sendo 

assim, antes de acessar uma oportunidade, o US precisa conhecer o comportamento dos UPs nas 

diferentes faixas espectrais. 

 A abordagem utilizada para identificar o comportamento dos UPs é conhecida como 

sensoriamento de espectro (YUCEK; ARSLAN, 2009). Nesta abordagem, o US escuta o canal, 

obtendo amostras dos sinais transmitidos pelos UPs. É a partir desta abordagem que o US 

consegue distinguir os sinais enviados pelos UPs construindo um mapa do seu comportamento e 

definindo variáveis aleatórias que serão utilizadas para a tomada de decisão entre, utilizar uma 

oportunidade de acesso ou aguardar para evitar interferência na comunicação dos UPs. Os dados 

obtidos por esta abordagem podem ser utilizados para construir modelos que caracterizem o 

comportamento dos UPs, tais como o modelo On/Off (KIM; SHIN, 2008), uma cadeia de 

markov de dois estados que representa os períodos de atividade e inatividade do UP, modelo 

bastante conhecido na literatura (KIM, 2013; REHMANI, 2013).  

 Embora o paradigma de RC pareça ser simples, existem alguns fatores que o torna 

complexo:  

 O primeiro fator está relacionado à relação existente entre o UP e o US, pois o UP não 

deve ter ciência da existência do US. Este, por sua vez, deve prevenir interferências 

prejudiciais à transmissão do UP. O US tem ciência da existência do UP, porém pode não 

conhecer seu comportamento de acesso, como os períodos de atividade e inatividade;  
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 Como a licença de uso das faixas espectrais é concedida pelos órgãos governamentais, 

cada região pode ter um padrão de uso diferente para uma mesma faixa. Por isso, o 

ambiente torna-se mais complexo, exigindo técnicas mais refinadas de estimação e 

caracterização de padrões. Entretanto, este problema se agrava quando é considerada a 

existência de USs com alto grau de mobilidade. 

 O sensoriamento eficiente possui uma série de desafios, dentre estes podemos citar a 

relação entre a transmissão e o sensoriamento, pois, o US não é capaz de fazer os dois ao 

mesmo tempo. Quanto maior o tempo de sensoriamento melhor será a qualidade da 

informação obtida, porém, menos tempo o US transmite. Desta forma, se o US passa 

muito tempo fazendo o sensoriamento, este passa pouco tempo transmitindo. Por outro 

lado, se reduzir o tempo de sensoriamento não será capaz de distinguir os sinais 

provenientes dos UPs e dos USs. Existem trabalhos que consideram o uso de duas 

interfaces (ZHAO, 2013), uma dedicada à transmissão e outra ao sensoriamento 

funcionando de forma independente. No entanto, cada interface possui circuitos, 

decodificadores, amplificadores, dentre outros componentes, que aumentam o custo 

monetário e o consumo de energia. Também é importante salientar que, devido à 

proximidade das interfaces, uma pode interferir no desempenho da outra. 

 Por fim, na definição de RC, um US é um dispositivo capaz de reconfigurar seus 

parâmetros por meio de software. Em outras palavras, o software é utilizado para definir 

o método de acesso, a modulação e a codificação dos sinais, que indicam a possibilidade 

da existência de muitos padrões utilizando as mesmas faixas espectrais. Assim, a 

coexistência entre estes padrões será algo crítico. 

 Embora existam vários desafios até a implementação de um padrão comercialmente 

utilizável de RC, muito já tem sido proposto na literatura com este fim (HASEGAWA, 2014). 

Um exemplo deste avanço são os padrões para redes infraestruturadas que já foram ou estão 

sendo definidos (IEEE 802.22 (IEEE, 2011), IEEE 802.11 (IEEE, 2014) e ECMA 392 (ECMA, 

2009)). Porém, com relação à economia de energia, ainda existem tópicos a serem abordados, tais 

como a seleção de canais de forma eficiente. 

 De fato, vários trabalhos na literatura têm desenvolvido alternativas energeticamente 

eficientes com base em RC (Green Cognitive Radio) (GRACE, 2009). A maioria dos trabalhos têm 

voltado seus esforços para descrever novas técnicas de processamento de sinais e algoritmos que 

permitem configurar da melhor forma possível os parâmetros de transmissão, tais como potência, 

tipo de modulação e quantidade de portadoras (HAYAR, 2011; HE, 2008; HE, 2009; 

MAHAPATRA, 2009). As pesquisas existentes buscam soluções na camada física sem considerar 
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estudos sobre a distribuição dos recursos com o objetivo de reduzir o consumo de energia. 

Pirmoradian, et al (2013) fizeram um levantamento dos tópicos importantes para redes de RC 

verdes nas camadas mais baixas. Os autores destacam a necessidade de sistemas de rádio simples 

em camada física e em camada de enlace. Em seu trabalho, Pirmoradian, et al (2013) evidenciaram 

as técnicas de detecção de erros para evitar retransmissão, porém negligenciaram o fato que a 

distribuição eficiente dos recursos de rádio pode levar os USs a economizarem energia. 

 No contexto de soluções para a camada de enlace, que visam distribuir os recursos de 

rádios entre os USs, existem alguns estudos que utilizam protocolos e algoritmos para a seleção 

de canais (HOU; HUANG, 2010; LI; LI, 2008; SONG, 2007). No entanto, estes estudos são 

ineficazes em entregar comunicação verde por considerarem apenas a transmissão de pares de 

usuários e soluções simplistas que consistem unicamente em escolher um canal para transmissão 

momentânea. Os dois USs (transmissor e receptor) escolhem um canal, migram para este, 

transmitem e em seguida buscam uma nova oportunidade, criando, assim, um ciclo. Os autores 

não consideram a possibilidade de um US poder selecionar um canal apropriado de forma a 

satisfazer as necessidades de suas aplicações, bem como auxiliar a gestão eficiente do acesso às 

oportunidades. O tipo de seleção simplista utilizado por (HOU; HUANG, 2010; LI; LI 2008 

SONG, 2007) é ineficiente na gestão de recursos, pois leva todos os USs a disputarem de forma 

gananciosa a mesma oportunidade. Em outras palavras, as técnicas de seleção não consideram a 

redução do consumo de energia e nem a complexidade das funcionalidades requeridas em redes 

infraestruturadas, tais como: coordenação centralizada da comunicação dos USs, os níveis de 

QoS dos participantes, a eficiência energética, coexistência com redes vizinhas, proteção da 

comunicação dos USs, assim por diante.  

1.2. Problemática 

 Diante deste panorama, é possível observar que existem pontos a serem abordados por 

pesquisadores para melhorar a eficiência das redes de Rádios Cognitivos, tanto no 

aprovisionamento de eficiência energética quanto na entrega da qualidade requisitada pelas 

aplicações dos USs. Desta forma, neste trabalho serão abordados os mecanismos de seleção de 

canais e de chaveamento que visam melhorar a distribuição dos recursos de rádio em RC a fim de 

aumentar a economia de energia para as redes infraestruturadas. Para isto, buscamos soluções 

aplicadas à camada de enlace em redes de acesso oportunista, em vez de soluções para a camada 

física, já que, nesta última, as soluções são limitadas a definir novas formas de codificação de 

sinais e modificação dos parâmetros de transmissão para melhorar a eficiência energética 
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(HAYAR, 2011; HE, 2008; HE, 2009; MAHAPATRA, 2009). Assim, é relevante considerar que a 

literatura se encontra bastante avançada e com soluções bem consolidadas neste contexto. 

 Dessa forma, a implementação de soluções energeticamente eficientes na camada de 

enlace proporciona diversos desafios e oportunidades que devem ser exploradas. Bayhan 

(BAYHAN; ALAGOZ, 2013) apresentou uma das poucas soluções verdes implementadas na 

camada de enlace para redes de rádios cognitivos. O problema em seu trabalho é a complexidade 

envolvida na solução, já que trata-se de um algoritmo de escalonamento considerando múltiplos 

objetivos, configurando-se este um problema np-completo por natureza (BÄCK, 1996). 

 Não é do nosso conhecimento que existam trabalhos que tratem da economia de energia 

na seleção de canais em redes de acesso oportunistas para a transmissão nem na forma como os 

US fazem o chaveamento para acessar as oportunidades. De fato, os trabalhos pesquisados têm 

negligenciado o aspecto do consumo de energia nesta seleção. 

Este trabalho apresenta um estudo sobre a camada de enlace, particularmente, a seleção e 

o chaveamento de canais no desenvolvimento e no estudo de modelos que caracterizem, de 

forma conjunta, o comportamento dos USs e dos UPs, para redes de acesso oportunista, 

especificamente a tecnologia de Redes de Rádios Cognitivos para redes infraestruturadas. A partir 

destes estudos foi possível desenvolver algoritmos rápidos que permitem aos USs economizarem 

energia a partir da seleção de canais.  A ideia dos algoritmos é permitir a distribuição dos USs de 

forma eficiente nos canais, de acordo com a necessidade que cada um possui. 

1.3. Objetivo 

 O objetivo geral a que se propõe este trabalho é o de desenvolver um método de 

distribuição de recursos de rádio através da construção de algoritmos de seleção energeticamente 

eficientes de canais para redes de acesso oportunista em redes infraestruturadas. 

 Para isto, serão desenvolvidos algoritmos que levam em consideração a seleção de canais 

de acordo com as estratégias de chaveamento, que dizem respeito à forma como os USs se 

comportam quando detectam a presença de UPs. Os algoritmos levam em consideração 

parâmetros que são comumente negligenciados na literatura na definição de canais candidatos, 

tais como, a quantidade de USs disputando o acesso, os mecanismos de acesso ao meio, bem 

como, o período de transição de canais para as estratégias que utilizam múltiplos canais. Desta 

forma, os algoritmos selecionam canais com base nos requisitos mínimos das aplicações dos USs 

(tolerantes ou não tolerantes a atrasos), permitindo a estes, economizar energia aumentando a 

eficiência energética (bits transmitidos por Watt). 
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 Antes do desenvolvimento dos algoritmos serão realizadas análises sobre a eficiência 

energética das principais estratégias de chaveamento com o objetivo de verificar quais estratégias 

entregam maior eficiência e quais parâmetros exercem maior influência no consumo de energia.  

1.4. Organização desta tese 

Esta proposta está organizada da seguinte forma: No Capítulo 2 são apresentados os 

conceitos sobre Redes de Rádios Cognitivos e avaliação de desempenho; o Capítulo 3 apresenta o 

estado da arte com relação ao consumo de energia em Redes de Rádios Cognitivos; o Capítulo 4 

apresenta uma análise da eficiência energética das principais estratégias de chaveamento de canais; 

o Capítulo 5 traz uma análise sobre a utilização do canal por parte do US ao acessar o canal para a 

estratégia de chaveamento Single Channel Access, descrevendo também o modelo estocástico 

utilizado no algoritmo de seleção de canais; no Capítulo 6 é proposto o algoritmo de seleção de 

canais energeticamente eficiente para a estratégia de chaveamento Single Channel Access; no 

Capítulo 7 o algoritmo de seleção de canais baseado na estratégia Backup Channel Approach é 

apresentado e avaliado; e finalmente, no Capítulo 8 são apresentadas as conclusões e os trabalhos 

futuros apontados por esta tese.  
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Capítulo 2 – Conceitos Básicos 

 

 

 

 

Não basta termos um bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem. 

René Descartes 
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 Neste Capítulo são abordados os conceitos fundamentais relacionados ao 

desenvolvimento deste trabalho. As primeiras seções abordam termas referentes às redes de 

rádios cognitivos. Em seguida, são abordados temas referentes à avaliação de desempenho e suas 

técnicas, em especial a modelagem de sistemas envolvendo Redes de Petri Estocásticas 

Generalizadas (Generalized Stochastic Petri Nets - GSPN), Redes de Petri Coloridas (Coloured Petri 

Nets - CPN) e Cadeias de Markov de Tempo Contínuo (Continous Time Markov Chain, CTMC). Por 

fim, são apresentadas algumas técnicas para realização de análise de sensibilidade. 

2.1. Redes de Rádios Cognitivos 

 Nesta Seção, são abordados os conceitos fundamentais da tecnologia de Redes de Rádios 

Cognitivos. Primeiramente, são abordados os conceitos que definem e diferenciam esta 

abordagem das demais, tais como IEEE 802.11, GSM e UMTS. São discutidas, também, as 

camadas física e de enlace para RC, assim como, são apresentados os principais padrões em 

desenvolvimento para RC. 

2.1.1. Definição 

 Na definição de Mitola (MITOLA, 2000), um rádio cognitivo seria um sistema de rádio 

inteligente cujas funcionalidades seriam controladas por software. Em outras palavras, um 

dispositivo de RC conteria uma placa de hardware responsável por mandar sinais e executar 

ordens vindas de um controlador reprogramável, em vez de um hardware controlado por chips 

não reprogramáveis. Desta forma, tal dispositivo poderia ter inteligência suficiente para perceber 

o ambiente que o cerca e tomar decisões para alcançar seus objetivos.  

 A partir desta definição inicial, foi proposto um ciclo para guiar o funcionamento de um 

RC (AKYILDIZ, 2008) no acesso oportunista ao espectro licenciado, como é possível observar 

na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Ciclo Cognitivo 

Sensing

Action

Plan
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 Antes de iniciar a comunicação, o US deve realizar o sensoriamento para verificar se o UP 

está utilizando o canal. Com os resultados do sensoriamento o US deve associar estes dados com 

observações anteriores para verificar se é seguro transmitir ou não. Desta forma, antes de 

transmitir, o US precisa ter informação suficiente para assegurar que sua transmissão não 

interferirá na comunicação do UP e, para isso, é imprescindível que este troque informações com 

outros US. Uma vez observadas as oportunidades de acesso, o US deve criar estratégias de ação 

visando alcançar seus objetivos.  

 Embora esta visão seja bastante simplista e intuitiva, agir desta forma pode não ser tão 

trivial para um dispositivo com pouco recurso computacional, pois observações nos canais levam 

tempo e o US não será capaz de estimar a viabilidade de uma transmissão com apenas uma 

observação.  O US precisa, primeiramente, verificar a média de tempo de ociosidade e de 

transmissão do UP, passar estas informações para outros USs próximos e, da mesma forma, 

recebê-las. De posse destas informações, este precisa compilá-las para construir um mapa tanto 

geográfico quanto temporal do uso do espectro. Para finalizar, o US deve fazer isto para todos os 

canais a fim de poder estimar possíveis oportunidades, prevendo, no entanto, que o 

comportamento do UP pode mudar drasticamente em um canal com o passar do tempo. 

 Além de tudo que foi exposto, o US deve considerar a presença de outros USs no 

momento de utilizar uma oportunidade, pois, se não for capaz de compartilhar as oportunidades 

de forma justa, não será capaz de prevenir colisões.  Isto deve ser feito levando em consideração 

a existência de vários padrões de acesso ao meio, tais como o CSMA/CA (Carrie Sense Multiple 

Access with Colision Avoidance) (SHEN; GAO, 2010) e TDMA (Time Division Multiple Access) 

(KAMRUZZAMAN, 2010). 

 Como é possível observar, é bastante complexo construir tal dispositivo. Pensando nisto, 

os órgãos reguladores definiram um nível de interferência máximo permitido para cada aplicação2 

(FCC, 2003), permitindo ao US utilizar uma oportunidade sem a preocupação de causar 

interferências na comunicação do UP. Desta forma, se o US detectar um nível de ruído acima de 

um determinado valor, deve cessar imediatamente sua transmissão e tomar as medidas cabíveis 

para restabelecê-la. Esta medida torna o desenvolvimento dos padrões para RC mais amigável. 

 Após a definição dos níveis de interferência permitidos, alguns parâmetros foram 

estipulados (SALEEM; REHMANI, 2014) com o intuito de avaliar a qualidade de um canal com 

                                                 

2 De acordo com (FCC, 2013) os níveis máximos de interferência são definidos de acordo com a localização e com a aplicação do sistema legado e 

não são citados no documento. 
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relação às oportunidades de acesso. O principal parâmetro utilizado é a disponibilidade3 do canal, 

que é obtida a partir de um modelo de Cadeia de Markov de Tempo Contínuo (Continuous Time 

Markov Chain - CTMC) de dois estados, conhecido como modelo On/Off (KIM; SHIN, 2008) 

(Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2 – Modelo On/Off 

 Onde o estado On representa o estado em que o canal está sendo utilizado pelo UP e o 

estado Off representa a ausência do UP. Os períodos On e Off presentes nas transições 

representam os tempos referentes à utilização do canal por parte do UP. A disponibilidade pode 

ser extraída calculando-se a razão entre o período de ociosidade do UP pela soma dos períodos 

de atividade e de ociosidade, como pode ser observado na equação (2.1): 

  
    

        
                                                      (2.1) 

 Onde      e     são valores que representam os períodos médios On e Off, 

respectivamente, em que estes períodos são exponencialmente distribuídos. 

 A disponibilidade do canal é útil, pois permite ao US estimar a viabilidade de selecionar 

um canal em detrimento de outros. Este parâmetro vem sendo utilizado como base para técnica 

de seleção de canais. Porém, este parâmetro não é capaz de informar ao US qual o impacto na 

qualidade do canal se houver a existência de outros USs competindo pelo acesso. É importante 

observar que são poucos os trabalhos que tratam da construção de modelos que contemplem 

todas as variáveis que regem o acesso ao canal por um US. Os poucos trabalhos que existem 

usam modelos apenas para fazer simulações (AKTER, 2008; TANG, 200), não servindo assim 

como mecanismo de estimação. Dependendo da quantidade de canais e de USs, os modelos 

sofrem com a explosão de estados, aumentando a complexidade exponencialmente. Isto 

impossibilita a utilização destes modelos para a tomada de decisões, uma vez que estas precisam 

                                                 

3 Na área de dependabilidade, disponibilidade é a proporção de tempo em que o sistema permanece disponível, dado que este sistema pode ter 

falhas e recuperações. Contudo utilizamos este termo nesta tese para referenciar o nível de ausência dos UPs, por este já estar consolidado na 

literatura. 

On Off

Período On

Período Off
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ser tomadas em tempo hábil para garantir o acesso às oportunidades (algumas dezenas ou 

centenas de milissegundos).  

 De fato, o modelo On/Off vem sendo considerado como modelo único para estimação 

da capacidade do canal, que em Swarup et al. (2013) representa a vazão máxima alcançada. Porém, 

este modelo considera apenas o comportamento do UP. Se o US utilizar apenas a capacidade 

para selecionar o canal, dificilmente será capaz de saber qual a real qualidade oferecida, pois o 

canal pode estar sendo utilizado por outros USs não modelados pelos estados do modelo 

On/Off. É importante observar também que o acesso aleatório pode interferir na qualidade.  

 Além do uso da disponibilidade, muitos pesquisadores vêm usando técnicas inteligentes 

para facilitar o complicado gerenciamento das redes de rádios cognitivos.  As técnicas mais 

promissoras são aquelas que usam teoria dos jogos para alcançar o equilíbrio da rede (ZHU; LIU, 

2007), pois nestas técnicas são os USs que fazem o gerenciamento dos recursos de forma justa 

para todos. Outros mecanismos incluem técnicas de inteligência artificial como algoritmos 

evolucionários (MOGHAL, 2010), Teorias Estocásticas (ZHAO, 2005), Coloração de Grafos 

(ZHENG; PENG, 2005) dentre outras (HE, 2010). O grande problema no uso destas técnicas é 

a carga computacional envolvida na busca de soluções, o que inviabiliza o seu uso na escala de 

tempo das transmissões e mudanças de canais, já que, um US deve ser capaz de tomar decisões 

em milissegundos.  

 No caso do uso de teoria dos jogos, o problema está na sobrecarga ocasionada pela 

constante troca de mensagens. Como cada participante deve ter conhecimento das estratégias dos 

outros, as mensagens trocadas entre os participantes podem levar a uma desestabilização da rede, 

principalmente porque tanto a quantidade de USs quanto o comportamento dos UPs são 

dinâmicos e qualquer variação na rede levaria os participantes a construírem novas estratégias. 

 Recentemente, corporações como o Google e a Microsoft têm demonstrado interesse em 

utilizar faixas de frequência licenciadas para aplicações de TV. Tais fatos têm incentivado o 

desenvolvimento de padrões que utilizem faixas conhecidas como TV White Space (TVWS) 

(GHOSH, 2011; SHIN, 2010). O termo White Space refere-se ao intervalo de tempo em que o 

canal não está sendo utilizado pelo UP. Um dos primeiros padrões a utilizar estas faixas foi o 

IEEE 802.22 (IEEE, 2011). Mais recentemente, o desenvolvimento do padrão IEEE 802.11af 

(IEEE, 2014; SHEN; GAO, 2010), também conhecido como Wi-Fi2.0 ou White-Fi vem se 

destacando, já que é basicamente uma adaptação do conhecido IEEE 802.11 para acesso 

oportunístico ao TVWS. 
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2.1.2. Camada Física 

 Nas redes de comunicação sem fio convencionais, como GSM, UMTS, LTE e IEEE 

802.11, a forma como os dados são convertidos em sinais digitais e posteriormente em sinais 

analógicos (eletromagnéticos), bem como a estrutura do quadro de transmissão que define o 

gerenciamento dos dispositivos (superframe no IEEE 802.22), são definidos por procedimentos 

estáticos. Estes procedimentos são escritos em forma de circuitos nas interfaces e permanecem 

imutáveis durante a vida útil desta interface. Isto implica dizer que, se um novo procedimento for 

definido, será preciso adicionar a nova interface ao dispositivo. Um exemplo desta dinâmica pode 

ser observado nos celulares e smartphones. Se um smartphone possuir apenas a interface UMTS, este 

dispositivo não será capaz de se conectar a uma rede LTE, pois, os padrões são diferentes e 

incompatíveis, sendo necessária, então, a adição de uma nova interface.  

 Em RC, os padrões e protocolos são construídos por meio de um conjunto de blocos de 

software e uma interface física responsável pela interação com o meio físico (MASONTA, 2012). 

A ideia é que o dispositivo seja capaz de perceber o ambiente que o cerca e, por meio de 

software, configurar o rádio para melhor aproveitar as oportunidades. Desta forma, o dispositivo 

com RC é capaz de escolher uma faixa de frequência ou fragmentos de faixas de frequência, a 

forma de modulação digital (BPSK, PSK, FSK, QAM), o mecanismo de acesso ao meio (FDMA, 

TDMA, CDMA, OFDMA), para diminuir a interferência com sistemas primários e atender à 

QoS do usuário portador do dispositivo. 

 De fato, a camada física de um sistema de RC é implementada pela tecnologia SDR 

(Software Defined Radio) (DARDAILLON, 2012), tecnologia esta que permite que as características 

principais do rádio sejam definidas e modificadas por meio de software. Porém, ainda segundo 

Dardaillon et al (2012), um RC não necessariamente necessita ser implementado por meio da 

tecnologia SDR. Isto porque, as principais funcionalidades de um RC devem ser implementadas 

também na camada de enlace (sensoriamento, decisão e acesso às oportunidades). Como a 

tecnologia de RC está atualmente sendo desenvolvida para o acesso oportunista ao espectro, o 

uso da abordagem SDR para sistemas de RC aumenta a eficiência na utilização das oportunidades 

(QADIR, 2014; ULVERSOY, 2010), por permitir ao US configurar os parâmetros de 

transmissão da melhor forma possível. Porém, SDR não é uma abordagem indispensável ao 

acesso oportunista e nem pode ser a tecnologia exclusiva para a sua implementação. 

 Um dispositivo em RC deve ser dinâmico o suficiente para suportar as seguintes 

características (JONDRAL, 2005): 

 Multi-faixa: deve ser capaz de operar em diversas faixas de frequência (DTV, GSM, 

UTRAN); 
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 Multi-padrão: deve ser capaz de operar em diversos padrões de comunicação sendo capaz 

de mudar de padrão sem que o usuário se preocupe com esta operação (UMTS, WLAN, 

GSM, LTE); 

 Multi-serviço: deve ser capaz de oferecer múltiplos serviços aos usuários portadores dos 

dispositivos (vídeo, voz, dados); 

 Multi-canal: deve permitir comunicação por meio de agregação de canais, ou por meio de 

fragmentos de canais.  

 Em (MASONTA, 2012) são apresentados alguns pacotes de software disponíveis para a 

construção de sistemas de SDR, como pode ser observado na Figura 2.3, onde estes pacotes são 

escritos em sua maioria em linguagem C++ e são responsáveis pelo processamento de sinais e a 

composição dos blocos que formam os padrões. O GNURadio (GNI RADIO 2014), é uma 

plataforma de desenvolvimento que contém um conjunto de blocos de código que são utilizados 

para substituir os circuitos no processamento, construção, modulação e demodulação de sinais. A 

plataforma também permite a conexão destes blocos de modo a gerenciar a troca de dados entre 

estes blocos.  

 Um dos hardwares utilizados como front-end para sistemas SDR é conhecido como USRP 

(Universal Software Radio Peripheral) (WENMIAO, 2009). Este dispositivo possui um projeto 

simples e sua principal função é a de servir de interfaces entre o sistema SDR e o meio de 

comunicação. Basicamente, o USRP é composto de uma placa mãe, dois conversores A/D 

(Analog to digital), um chip programável (FPGA - Field-Programmable Gate Array) e uma porta USB 

2.0. 

 

Figura 2.3 – Modelo construção dos blocos em RC 
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 Atualmente, um dos dispositivos USRP disponíveis no mercado (EQIPSOLUTION, 

2014) pode chavear a frequência de seu mecanismo de radio frequência de 300MHz até 4GHz, 

enquanto a largura de banda pode chegar a 50 MHz, o que significa que tal largura de banda é 

bastante para atender as frequências de operação de tecnologias como GSM, UMTS, IEEE 

802.11, LTE, WiMAX, dentre outras. Com este dispositivo é possível criar rádios capazes de 

funcionar de forma heterogênea utilizando apenas uma interface. Também é possível criar USs 

capazes de acessar, de forma oportunista, até 8 canais nas faixas de frequência para TV digital 

(400 – 700 MHz com 6MHz por canal). 

2.1.3. Camada de Enlace 

 Em RC, a camada de enlace deve possuir as seguintes funcionalidades: sensoriamento de 

espectro, decisão espectral e acesso ao espectro (AKYILDIZ, 2008), que serão apresentadas a 

seguir.  

2.1.3.1. Sensoriamento de espectro 

 Dado que os USs devem acessar o meio sem causar interferência aos UPs, conhecer o 

comportamento destes é de vital importância para o funcionamento de um RC, tornando, assim, 

o sensoriamento de espectro a funcionalidade mais importante para o acesso oportunista 

(YUCEK; ARSLAN, 2009). A principal função do sensoriamento espectral é permitir ao US 

identificar o comportamento dos UPs, bem como a localização do transmissor e do receptor, em 

cada canal, com o intuito de identificar possíveis oportunidades de transmissão, causando, então, 

o mínimo de interferência possível (AKYILDIZ, 2008).  

 No sensoriamento, o US basicamente escuta os canais de comunicação, analisa os sinais 

recebidos e os identifica para construir modelos que representem o comportamento dos UPs em 

todos os canais acessíveis. Embora pareça simples, existem alguns fatores que tornam esta 

abordagem complexa:  

 O US não pode transmitir enquanto faz o sensoriamento e, para poder identificar com 

segurança o comportamento do UP, o US precisa obter uma quantidade maior de sinais, 

já que com a análise de uma pequena amostra não é possível diferenciar o sinal do ruído;  

 Se o US possuir uma interface dedicada apenas ao sensoriamento, este terá que 

desenvolver estratégias para “varrer” os canais, uma vez que devido às limitações no 

dispositivo, não será possível visualizar todos os canais ao mesmo tempo; 
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 Mesmo o US sendo capaz de realizar um bom sensoriamento (com tempo suficiente para 

identificar os UPs), este pode não ser capaz de identificar UPs que estejam escondidos 

por barreiras, o que causaria interferência prejudicial à transmissão do UP;  

 Os USs podem cooperar na tentativa de obter um mapa preciso do comportamento dos 

UPs na região em que estão inseridos. Porém, como precisam de uma forma de trocar as 

informações de sensoriamento realizadas localmente, precisam de um canal totalmente 

disponível.  No entanto, para ter certeza da existência de tal canal, é necessário combinar 

as informações de sensoriamento, criando assim um paradoxo; 

 Os modelos utilizados para representar o comportamento dos UPs devem ser flexíveis o 

bastante para se adequarem a qualquer mudança no ambiente e preciso o suficiente para 

impedir a falha da detecção de uma oportunidade, já que tais falhas aumentariam a 

probabilidade de causar interferência ao UP. 

 Desta forma, para realizar o sensoriamento, o dispositivo deve possuir um hardware 

capaz de analisar uma grande quantidade de sinais, diferenciando-os e até mesmo distinguindo 

sinais fracos de ruídos. Assim, serão necessários um conversor A/D de alta resolução, 

amplificadores de sinais e componentes de Rádio Frequência com alta largura de banda 

(YUCEK; ARSLAN, 2009). O USRP possui praticamente todos os requisitos mencionados, 

porém, a largura de banda em que opera é pequena (50 MHz – 8 canais DTV), restringindo 

assim, a busca por oportunidades. Isto significa que os hardwares existentes atualmente são 

utilizados apenas para fins de estudos. No entanto, brevemente, teremos equipamentos capazes 

de identificar uma grande quantidade de oportunidades, já que os dispositivos atualmente 

disponíveis (EQIPSOLUTION, 2014) possuem largura de banda maior do que as apresentadas 

em (WENMIAO, 2009). 

 Quanto às técnicas de sensoriamento espectrais para detecção de UPs, podemos 

classificar os mais conhecidos: energy detection, waveform sensing, cyclostationarity sensing, matched filter 

detection4. Embora estas técnicas sejam realizadas na camada física do dispositivo, o sensoriamento 

é utilizado pela camada de enlace para a tomada de decisão.  

Energy Detection 

 A técnica energy detection é a que requer menor poder computacional e é a mais simples de 

ser implementada (YUCEK; ARSLAN, 2009). Basicamente, esta técnica consiste em comparar a 

energia do sinal recebido a um limiar  . Se o valor for menor, o sinal é considerado um ruído, 

                                                 

4Energy detection (detecção por energia), waveform sensing (sensoriamento por forma de onde), cyclostationary sensing 

(sensoriamento por características ciclo-estacionárias) e matched filter detecction (detecção por filtro casado).  
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caso contrário, irá representar a transmissão do UP. Esta técnica apresenta um conjunto de 

problemas: primeiramente é muito susceptível a falsos alarmes, uma vez que não é possível 

diferenciar o sinal do UP do sinal de um US; O US não tem como distinguir sinais fracos, 

provenientes dos UPs, de ruídos, sendo assim, se houver obstáculos entre eles ou o UP estiver 

distante, o US irá considerar sua transmissão apenas um ruído, o que aumentará a chance de 

causar interferência na comunicação do UP.  

 Embora esta técnica seja incapaz de identificar a origem dos sinais, sua simplicidade a 

torna importante, já que permite diminuir o tempo total de sensoriamento. Esta técnica é 

utilizada no padrão IEEE 802.22 (IEEE, 2011). A ideia é realizar periodicamente o 

sensoriamento rápido (fast sensing) por meio da técnica Energy Detection com o objetivo de detectar 

transmissões. Assim, a BS pode realizar o sensoriamento em todos os canais de forma rápida e 

utilizar técnicas mais robustas (cyclostationarity sensing, matched filter detection) nos canais nos quais 

foram detectados transmissores. 

 Como os dispositivos não podem transmitir enquanto fazem o sensoriamento, o fast 

sensing permite varrer os canais de forma rápida (menos de 1 ms por canal), aumentando, assim, o 

tempo de transmissão. Outra vantagem é que permite diminuir a quantidade de canais candidatos 

a serem verificados por técnicas que demoram mais tempo. 

Waveform Sensing 

 Nesta técnica, o padrão dos sinais recebidos é comparado com padrões já conhecidos. 

Desta forma, na realização do sensoriamento, os sinais recebidos são amplificados e o padrão da 

onda é comparado com os padrões previamente conhecidos (YUCEK; ARSLAN, 2009). 

 A vantagem desta técnica é a possibilidade de identificar o sinal e distingui-lo, permitindo 

ao US diferenciar sinais provenientes de UPs, ruídos e USs. Em (TANG, 2005) é demonstrado 

que a técnica Waveform Sensing supera a técnica Energy Detection em termos de confiabilidade. O 

problema desta técnica é a necessidade do conhecimento prévio do padrão dos sinais 

provenientes dos UPs, pois, as aplicações podem variar de acordo com a região. 

Cyclostationarity Sensing ou Feature Sensing 

 Esta técnica consiste em detectar os sinais provenientes dos UPs por meio de suas 

características ciclo estacionárias (YUCEK; ARSLAN, 2009). Estas características são 

provenientes da periodicidade dos sinais, uma vez que, ruídos não possuem um comportamento 

periódico. Além de permitir distinguir sinais de ruídos, é possível também distinguir sinais 

diferentes, pois, possuem uma característica ciclo-estacionária diferente. O problema com esta 
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técnica é que o US não é capaz de identificar o transmissor, ou seja, ele não é capaz de saber se o 

sinal analisado partiu de outro US ou de um UP. 

Matched Filter Detection 

 Assim como a técnica Waveform Sensing, a técnica Metched Filter Detection necessita do 

conhecimento prévio dos sinais do UP. A diferença é que a primeira precisa da descrição dos 

padrões dos sinais e a segunda necessita de todas as informações como, por exemplo, frequência 

de funcionamento, largura de banda, tipo de modulação, formato do quadro, entre outros. Desta 

forma, além das amostras dos sinais, o dispositivo precisa demodular e decodificá-los para obter 

completa informação sobre o transmissor.  

 Esta técnica é a mais eficiente, pois, gasta pouco tempo para alcançar uma probabilidade 

de alarme falso aceitável (TANDRA; SAHAI, 2005). Porém, a complexidade imposta por esta 

técnica inviabiliza seu uso na prática (CABRIC, 2004). 

2.1.3.2. Decisão de Canal 

 Decisão ou seleção de canal é a capacidade que o US tem de decidir qual canal é o mais 

indicado para ser utilizado, bem como, qual estratégia irá adotar (quanto tempo irá permanecer 

no canal, quais os próximos canais a serem acessados, qual a potência de transmissão), levando 

em consideração a interferência aos UPs, coexistência com outros USs e qualidade de serviço 

(SHIN, 2010). A decisão pode ser tomada de forma centralizada ou distribuída e pode ser 

realizada por meio de técnicas de inteligência artificial ou por meio da caracterização dos canais 

através de modelagem estatística do uso dos UPs, assim como outros parâmetros (Path Loss, 

interferência, atraso no meio físico) (DOMENICO, 2012; SHIN, 2010). 

Estratégias de Chaveamento de Canais 

 A comunicação do US deve ser conduzida sobre a condição de causar o mínimo de 

interferência possível aos UPs. Para fazer isto, o US deve deixar o canal de forma imediata na 

presença do UP. Porém, para que o US seja capaz de alcançar a qualidade requisitada, este precisa 

desenvolver estratégias para o reestabelecimento da comunicação após a saída de um canal. Na 

literatura, existem algumas estratégias que lidam com o comportamento do US quanto à aparição 

dos UPs. Em Gaaloul et al (2012) são apresentadas três estratégias. Na primeira (Single Channel 

Access – SCA), o US escolhe apenas um canal. Sempre que o UP transmite, o US para a 

comunicação e fica esperando até o momento em que o UP cesse sua transmissão.  

 As outras duas estratégias apresentadas por Gaaloul et al (2012) consistem na utilização de 

múltiplos canais. A diferença entre elas está na forma como a troca de canais é feita: na primeira 
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(Switch and Examine Channel – SEC), na presença de um UP, o US muda constantemente de canal 

até encontrar um canal vazio; na segunda (Switch and Stay Channel - SSC), o US muda para o 

próximo canal e espera até o momento em que este esteja livre. Estas estratégias partem do 

princípio que o US deve permanecer no canal até que um determinado evento ocorra e, nestas 

estratégias, não há necessidade de conhecimento prévio do comportamento do UP. Outras 

estratégias consistem em fazer com que o US fique saltando entre canais de forma constante 

(Channel Hopping Approach – CHA) (HTIKE, 2013). Estes saltos devem ocorrer mesmo que o 

canal esteja livre da presença de UPs. É importante destacar que nas estratégias SEC, SSC e 

CHA, os canais utilizados não são selecionados previamente, pois os USs mudam de canal sem o 

conhecimento do comportamento dos UPs como é possível ver em (GAALOUL, 2012; HTIKE, 

2013). 

 Na Figura 2.4, são apresentadas as três estratégias de chaveamento de canais em rádio 

cognitivo que são largamente utilizadas na definição de protocolos de acesso ao meio: a primeira 

estratégia (Figura 2.4 a) consiste na escolha de um canal utilizado para troca de mensagens de 

controle (Canal de Controle Comum) e na alocação dos frames em canais diferentes (HUNG, 

2008) (neste trabalho, utilizaremos a sigla CCCA – Common Control Channel Approach – fazendo 

referência a esta estratégia) (YAU, 2008); a segunda (Figura 2.4 b) consiste em alocar a 

comunicação em um canal até a aparição do UP, a partir do momento que é detectada a presença 

de um UP, a comunicação é transferida para outro canal pré-selecionado (IEEE, 2011) 

(utilizamos a sigla BCA – Backup Channel Approach), geralmente denominado canal de backup, em 

que, este canal é selecionado com base nos resultados do sensoriamento; a terceira estratégia 

(Figura 2.4 c) consiste na primeira estratégia apresentada em Gaaloul et al (2012). Neste trabalho 

esta estratégia será denominada apenas Single Channel Access (SCA) (SWARUP, 2013). 

 Cada uma das estratégias apresentadas possui uma série de vantagens e desvantagens. A 

estratégia CCCA, quando aplicada a uma rede infraestruturada, apresenta uma alta complexidade, 

pois, a entidade centralizadora (Base Station - BS) deve alocar cada frame de transmissão em um 

canal diferente considerando, a qualidade requisitada por cada US e a coexistência com outras 

BSs vizinhas, assim como com eventuais redes de outras tecnologias de acesso oportunista. 

Outro problema é a necessidade de um Canal de Controle Comum (CCC), que pode ser um canal 

não licenciado, ou um canal licenciado, desde que, este esteja totalmente livre da presença de 

UPs. Ainda com relação à definição do canal de controle comum, é preciso que haja algum tipo 

de coordenação com BSs vizinhas para evitar a saturação do canal ou a colisão de mensagens de 

controle.  
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 A vantagem desta estratégia está relacionada à disponibilidade alcançada por cada US, já 

que a probabilidade de todos os canais estarem indisponíveis é dada por | |  ∏   , onde | | 

representa a taxa de indisponibilidade com relação a todos os canais e    representa a 

indisponibilidade relacionada ao canal i para os USs, sendo    (
   

         
*
 

  

 A estratégia BCA vem sendo empregada no desenvolvimento de redes infraestruturadas 

(IEEE, 2011; ECMA-392, 2009), onde os participantes da rede permanecem em determinado 

canal até o momento em que o UP realizar uma transmissão. Quando isto acontece, os 

participantes mudam para um canal de backup. A escolha deste canal de backup é feita através de 

análises obtidas no resultado dos sensoriamentos compartilhados por todos os participantes. O 

processo de busca pelo canal de backup é realizado de forma contínua, com o objetivo de manter 

sempre a melhor opção para os propósitos desse canal, diminuindo, assim, a probabilidade de 

haver indisponibilidade do serviço, ou seja, os dois canais estarem indisponíveis ao mesmo 

tempo. 

 Para complementar, a estratégia SCA é a mais simples dentre as estratégias, pois, a única 

decisão que precisa ser tomada está relacionada à escolha de um único canal. O problema é que a 

qualidade de serviço oferecida pela rede está diretamente relacionada ao comportamento do UP. 

Se o UP permanecer por um longo período de tempo no canal, o atraso sofrido pelos USs irá 

prejudicar consideravelmente a qualidade das aplicações. Outro problema existente neste tipo de 

estratégia é que devido ao não estabelecimento da comunicação de forma imediata, a 

disponibilidade do canal é teoricamente menor que a disponibilidade obtida por outras 

estratégias. 

 

 

a) Estratégia CCCA 
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b) Estratégia BCA 
 

 

 

c) Estratégia SCA 

Figura 2.4. Estratégias de chaveamento de canais 

 A tabela 2.1 apresenta um resumo de alguns mecanismos de acesso ao meio relacionando-

os às respectivas estratégias de chaveamento. 

Tabela 2.1 – Relação entre as estratégias de chaveamento de canais e os mecanismos de 

acesso ao meio 

MAC Strategies Network type Reference 

A-MAC CCCA Ad-hoc (JOSHI; Ki, 2009) 

CREAM-MAC CCCA Ad-hoc 
(ZHANG; SU, 

2011) 

CRUAM-MAC BCA Ad-hoc (Hernandez, 2012) 

DH-MAC CCCA Ad-hoc (SHIH, 2010) 

DSAT-MAC BCA/SCA Ad-hoc (SHAKYA, 2012) 

DUB-MAC CCCA Ad-hoc (ADAMIS, 2007) 

ECMA-392 BCA Infrastructure (ECMA-392, 2009) 

EP-MAC CCCA Ad-hoc (HUSSEIN, 2013) 

IEEE 802.11af SCA Infrastructure (IEEE, 2014) 

IEEE-802.22 BCA Infrastructure (IEEE, 2011) 

OC-MAC CCCA Ad-hoc (HUNG, 2008) 
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SCA-MAC CCCA Ad-hoc (HSU, 2007) 

 O DSAT-MAC aparece como BCA e SCA, isto porque o US pode decidir permanecer no 

canal após a aparição do UP ou esperar sua transmissão terminar. Embora o autor não 

especifique qual heurística utiliza para decidir pela utilização da estratégia SCA ou BCA, existem 

trabalhos que desenvolvem tais heurísticas. Um exemplo é o apresentado em (WANG; WANG, 

2009), onde é feito um cálculo baseado na estimativa do tempo de permanência do UP e no 

tempo que os USs demoram para trocar de canal.  

 Como é possível observar na Tabela 2.1, muitos protocolos são designados para 

funcionar no modo CCCA e a maioria destes protocolos foi projetada para redes ad-hoc 

(ZHANG; SU, 2011). 

Uso de inteligência artificial 

 Na literatura, existem vários trabalhos que fazem uso de técnicas de inteligência artificial 

com o objetivo de permitir aos USs escolherem a forma mais eficiente para a comunicação, 

otimizando a comunicação de todo o grupo (ATAKAN; AKAN, 2007; LIU, 2013; ROUDEAU, 

2004; WANG, 2006; WILLKOMM, 2008; ZHAO, 2005; ZHENG e PENG, 2005; ZOU; 

CHIGAN, 2008).  

 As técnicas mais utilizadas para a tomada de decisão são: 

 Teoria dos Jogos – Participantes (USs) definem estratégias, comunicam estas estratégias 

entre si e as adaptam de forma recursiva para permitir que a rede como um todo encontre 

um equilíbrio (os recursos são compartilhados por todos de forma igualitária). 

 Algoritmos estocásticos – Modelos de processo de decisão estocásticos (geralmente 

processos Markovianos) são construídos com base nos resultados do sensoriamento e de 

experiências prévias de acesso ao meio. A partir destes modelos, os USs podem estimar 

alguns parâmetros (disponibilidade dos canais, nível de interferência) e tomar decisões 

objetivando maximizar alguma função de utilidade. 

 Algoritmos Genéticos – Neste caso, a otimização global é alcançada por meio de 

iterações evolucionárias baseadas na seleção natural. Esta técnica é interessante devido à 

capacidade que tem de encontrar soluções ótimas (possivelmente mais de uma). 

 A principal vantagem no uso destas técnicas é que elas permitem a otimização global da 

rede, onde os recursos são distribuídos de forma justa sem que um indivíduo (US) obtenha mais 

vantagens que os outros. As desvantagens são: a quantidade de iterações que estas técnicas 

precisam para convergir para uma solução ótima e a possível convergência para ótimos locais, 

que podem levar a rede a uma distribuição injusta dos recursos. Quando usada à técnica de teoria 
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dos jogos, cada iteração exige que as estratégias de todos os participantes sejam compartilhadas 

entre todos, gerando um atraso; já na técnica de algoritmos genéticos, o aumento na quantidade 

de USs e de canais aumentam a quantidade de soluções possíveis e, consequentemente, a 

quantidade de iterações necessárias para o algoritmo alcançar a solução ótima. Para o uso de 

modelos estocásticos, quanto maior a quantidade de canais e USs, mais estados deverão ser 

representados no modelo, aumentando assim a sua complexidade.  

Caracterização de canais 

 No contexto da caracterização de canais, a tomada de decisão é realizada considerando a 

otimização local. Cada par de participantes analisa alguns parâmetros referentes ao estado do 

canal (nível de ruído, interferência, comportamento dos UPs) e toma a decisão objetivando o 

atendimento de suas necessidades. Modelos estatísticos podem ser utilizados para esta tomada de 

decisão. A diferença para os modelos utilizados nas técnicas de inteligência artificial é que, no 

contexto da caracterização de canais, os modelos são estáticos como o modelo On/Off (KIM; 

SHIN, 2008), enquanto os processos de decisão estocásticos mudam de acordo com a 

configuração da rede. 

 Existem alguns trabalhos que fazem uso de resultados estatísticos para a tomada de 

decisão. Em (ZEESHAN, 2010) os canais são escolhidos baseados no histórico de utilização, 

aqueles em que houve maior probabilidade de sucesso na transmissão são escolhidos como 

melhores candidatos. Em (LERTSINSRUBTAVEE, 2012), com base nos resultados do 

sensoriamento, são escolhidos aqueles canais em que os UPs passam menor quantidade de tempo 

utilizando o canal (menor período On). Já em (DAHI; TABBANE, 2013), o canal é escolhido 

baseado no período de ausência do UP (Maior Período Off). Por fim em (SWARUP, 2013), a 

decisão é tomada com base na capacidade do canal, extraída a partir do produto entre a vazão 

oferecida e a disponibilidade (obtida a partir da equação 2.1). 

2.1.3.3. Acesso ao Canal 

 Após a tomada de decisão sobre quais canais devem ser utilizados, é preciso descrever 

esquemas de transmissão e regras que governarão o acesso do US ao canal. As regras dizem 

respeito aos procedimentos que devem ser seguidos para o acesso (um protocolo pode definir 

que um US só poderá acessar o canal após receber uma mensagem de controle proveniente da 

entidade centralizadora e fazer o sensoriamento rápido para diminuir a probabilidade de 

interferência). O esquema de transmissão diz respeito à forma como os USs compartilharão o 

canal com os UPs e podem ser de três formas: underlay, overlay, interwave (SRINIVASA; JAFAR, 

2007). 
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Esquemas de Transmissão 

 Se fosse possível garantir que em todas as regiões do mundo encontrar-se-iam canais 

totalmente disponíveis, não existiria a necessidade do desenvolvimento de esquemas de 

transmissão. Como este tipo de garantia não pode ser oferecida, os USs devem realizar suas 

transmissões sabendo que esta pode interferir na transmissão de potenciais UPs. Para impedir 

que isto aconteça, o US pode utilizar um esquema de transmissão (underlay, overlay, interwave) 

(SRINIVASA; JAFAR, 2007), tais esquemas dizem respeito aos procedimentos que os USs 

devem seguir para realizar suas transmissões. . 

 No esquema underlay, o US transmite no canal ao mesmo tempo em que o UP. Este 

esquema parte da ideia de que a transmissão do US deve respeitar um limite máximo de 

interferência à transmissão do UP (MENON, 2005). Para isto, o US deve transmitir em uma 

potência baixa o suficiente para não causar interferência acima do limiar estabelecido pelos 

órgãos controladores, limitando, assim, o desempenho (DOMENICO, 2012). Embora este 

esquema esteja sendo desconsiderado devido ao seu baixo desempenho (DOMENICO, 2012), 

este é considerado por Hernandez-Guillen et al. (2012), pois, desta maneira, é possível a 

transmissão de uma pequena quantidade de dados (dados de controle) mesmo na presença do 

UP. 

 No esquema Overlay, o US conhece as características do UP (protocolo de comunicação, 

tipo de modulação e assim por diante), podendo atuar como um repetidor, ou, baseado no 

completo conhecimento das características do UP, transmitir sem causar interferência (como por 

exemplo, utilizar sinais ortogonais aos sinais dos UPs) (SRINIVASA; JAFAR, 2007). Quando 

atua como repetidor, o US aloca uma parte da potência para a retransmissão das mensagens do 

UP e outra parte para enviar dados para o US de destino. A ideia é que sempre que os UPs 

transmitem mensagens em broadcast o US envia mensagens de dados para os outros participantes 

das redes secundárias.  

 No esquema interwave, o US transmite apenas quando o canal está livre da presença dos 

UPs e, se este inicializar sua transmissão, o US deve de forma imediata interromper a 

comunicação (mesmo que não esteja concluída) e tomar as medidas cabíveis para reestabelecê–la 

(DOMENICO, 2012). Este esquema é o mais utilizado na definição de protocolos de acesso em 

RC, pois, diminui a interferência causada pelo US e não necessita do conhecimento prévio do 

UP.  

Protocolos de acesso 

 Os protocolos de acesso definem as regras que permitem aos USs compartilharem os 

recursos de rádio. Por exemplo, no protocolo ECR-MAC (KAMRUZZAMAN, 2010), antes de 
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transmitir, o US deve, escutar o CCC para saber a qual canal deve migrar e frame slot que irá 

utilizar. Então no momento certo, o US deve migrar para o canal selecionado e, em seguida, 

realizar o sensoriamento antes de transmitir. 

 CREAM-MAC (ZHANG e SU, 2011) é um protocolo MAC desenvolvido para resolver 

alguns desafios encontrados no acesso dinâmico. O protocolo foi desenvolvido pensando na 

resolução de três problemas: transmitir dados sem causar interferência ao UP; sincronizar a 

comunicação entre participantes; e contornar os problemas do terminal e do canal escondidos. 

Para isto, o CREAM-MAC usa o canal de controle comum para facilitar a sincronização entre os 

USs, admite que cada US possui n sensores que o permite realizar o sensoriamento em todos os 

canais ao mesmo tempo, aumentando, assim, a capacidade do US conhecer o ambiente ao qual 

está inserido e implementa o uso de algumas mensagens de negociação (Clear-to-send/Ready-to-

Send e Channel-State-Transmitter/Channel-State-Receiver). 

 Grande parte dos protocolos MAC desenvolvidos para RC, utilizam um CCC para 

sincronização e controle da comunicação entre os US (ver Tabela 2.2). Porém, o uso de um CCC 

apresenta uma série de problemas (como descrito na Seção 2.3.2.1): Primeiramente, este canal 

deve estar sempre disponível e, devido à dinamicidade do comportamento dos UPs em relação a 

diferentes regiões, a escolha deste canal deve ser feita através de mecanismos dinâmicos; na 

maioria dos protocolos que usam o CCC em redes ad-hoc, o canal é compartilhado por todos os 

USs, o CCC torna-se saturado, provocando a diminuição da eficiência da rede; alguns protocolos 

elegem um canal não licenciado para utilizar como CCC, porém, como estes canais podem ser 

utilizados por diversos tipos de dispositivos, a saturação do canal será ainda maior. 

 Para resolver os problemas apresentados pela adoção do CCC, em (SHIH, 2010) é 

apresentado o DH-MAC, um mecanismo que permite que os USs realizem comunicação ad-hoc 

dispensando o uso de um canal fixo. A ideia é que cada US estabelece uma lista de canais e fica 

saltando de canal para canal frequentemente. Sempre que o US entra em um canal, este envia um 

beacon informando sua lista, assim todos os vizinhos ficam conhecendo as listas de todos os USs. 

Desta forma, se um US deseja transmitir para outro, este sincroniza os saltos com o receptor. No 

entanto, se um US resolve transmitir para outro e o canal da vez estiver ocupado, o transmissor 

espera o canal desocupar ou espera o período de permanência do receptor finalizar e, assim, troca 

de canal. Embora esta técnica resolva os problemas do CCC, ela apresenta alguns inconvenientes 

relacionados à sincronização e a ineficiência tanto em termos de serviço quanto em consumo de 

energia. 

 O DDH-MAC (SHAH, 2011), também foi desenvolvido com o intuito de diminuir os 

problemas causados pela utilização do CCC. Nesta estratégia, os USs escolhem dois canais para 
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servirem de canal de controle, um primário e outro de backup. Para que ambos os participantes 

possam sincronizar estas informações, estes fazem uso do CCC, que neste trabalho considera 

uma banda ISM. Uma vez sincronizados, os USs migram para o canal primário e ficam saltando 

entre o canal primário e de backup. Este mecanismo é menos dispendioso que o DH-MAC, uma 

vez que torna a sincronização mais rápida, diminui a quantidade de saltos entre os canais e a troca 

de mensagens para sincronização. 

 CRUAM-MAC (HERNANDEZ-GUILLEN, 2012) é um protocolo da camada MAC 

voltado para redes ad-hoc que pode também ser utilizada em redes infraestrutradas. Neste 

trabalho, o esquema underlay (HU; ZHU, 2009) é utilizado para permitir que os participantes 

coordenem a comunicação sem a necessidade de um canal de controle comum. Neste caso, 

sempre que a comunicação for reestabelecida no canal de backup, existe a possibilidade de este 

estar sendo ocupado pelo UP. Para impedir que os USs interfiram na comunicação, estes usam o 

underlay para se sincronizarem. 

 Por fim, a tabela 2.2 apresenta um resumo de alguns protocolos MAC desenvolvidos na 

literatura. Na tabela, aqueles protocolos que não utilizam coordenação, funcionam com acesso 

aleatório (baseados em contenção).  

Tabela 2.2 – Resumo dos protocolos MAC 

Protocolos CCC Coordenação Backup Channel ISM 

A-MAC (JOSHI; KIM, 2009) Sim Não Não Sim 

C-MAC (JIN, 2009) Sim Sim Não Não 

DOSS-MAC (MA, 2005) Sim Não Não Não 

DUB-MAC (ADAMIS, 2007) Sim Não Não Sim 

OC-MAC (HUNG, 2008) Sim Sim Não Não 

SCA-MAC (HSU, 2007) Sim Sim Não Não 

SYNC-MAC 

(KONDAREDDY; 

AGRAWAL, 2008) 

Não Não Sim Não 

 

Como é possível observar, muitos esquemas MAC fazem uso do conceito de Canal de 

Controle Comum. A principal justificativa para o uso desta técnica diz respeito ao suposto 

aumento da taxa de transmissão proporcionado pela mesma. No entanto, na literatura não é de 

nosso conhecimento que existam estudos que comprovem esta afirmação, ou que indiquem a 

eficiência energética alcançada a partir do uso desta técnica. 
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 Hoang et al, (2010) apresentaram um mecanismo de seleção de canal baseado na 

interferência máxima permitida associada à transmissão dos UPs. Basicamente, antes de montar o 

mapa de acesso dos USs, a BS precisa negociar com os UPs quais os níveis de interferências 

aceitos e, em seguida, alocar a comunicação tanto em downlink quanto em uplink, causando o 

mínimo de interferência possível aos UPs e maximizando a vazão para todos os USs. Embora o 

artigo não seja voltado à conservação de energia, o controle de potência de transmissão realizado 

permite certo nível de economia. 

2.1.3.4. Resumo das funcionalidades da camada de Enlace 

 A Figura 2.5 apresenta um resumo das funcionalidades apresentadas neste Capítulo para a 

camada de enlace.  

 

Figura 2.5 – Resumo das funcionalidades da camada de enlace 

 Decidimos dividir as funcionalidades em três esferas distintas: Sensoriamento, Decisão e 

Acesso. Esta divisão foi realizada para facilitar o entendimento da composição da camada de 

enlace em RC, já que a maioria dos trabalhos existentes usam termos confusos e redundantes. 

Em (NGUYEN-THANH, 2014), os autores apresentam cinco funcionalidades distintas: 

Sensoriamento, Acesso, Alocação, Compartilhamento e Mobilidade. A Figura 2.6 apresenta uma 

comparação entre as funcionalidades descritas em (NGUYEN-THANH, 2014) e as apresentadas 

nesta proposta de tese. 
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Figura 2.6 – Comparação entre as terminologias 

 Basicamente, em (NGUYEN-THANH, 2014) a funcionalidade Acesso refere-se aos 

protocolos MAC tais como o A-MAC e a funcionalidade Compartilhamento refere-se aos 

esquemas de transmissão (underlay, overlay, interwave), onde estas duas funcionalidades são 

chamadas, neste trabalho, apenas de Acesso, já que representam a base do acesso oportunista ao 

canal. As funcionalidades Alocação e Mobilidade estão relacionadas às decisões sobre quais canais 

os USs devem acessar, considerando a escolha de um canal de controle ao utilizar a estratégia 

CCCA e dos canais de acesso. Também considera-se a escolha de um canal de operação para as 

estratégias SCA e BCA e dos canais de backup quando a estratégia assim o permitir. 

2.1.4. Padrões de Redes Infraestruturadas em Redes de Rádios Cognitivos 

 Na literatura, existem praticamente 3 padrões em desenvolvimento que utilizam como 

base o conceito de RC: IEEE 802.22 (IEEE, 2011) (WRAN – Wireless Regional Area Network) para 

atuar em áreas rurais utilizando as faixas de frequência de TV (TV White Spaces); ECMA 392 

(ECMA, 2009) para atuar como rede pessoal (WPAN – Wireless Personal Area Network) ou local 

(WLAN – Wireless Local Area Network);  e IEEE 802.11af (White-Fi) (FLORES, 2013; IEEE, 

2014) para atuar como rede local (WLAN).  

 Basicamente, os padrões apresentados utilizam o mesmo esquema de transmissão (o 

interwave) e o OFDM como método de modulação dos sinais. As únicas diferenças existentes 

dizem respeito à quantidade de canais que cada padrão utiliza e a forma como protegem a 

comunicação dos UPs. 
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2.1.4.1. IEEE 802.22 

 O padrão IEEE 802.22 foi designado para atuar como rede de acesso sem fio para áreas 

regionais e/ou rurais, com o objetivo de aproveitar os canais não utilizados em regiões com 

menor densidade populacional. Em (IEEE, 2011), são apresentadas as definições PHY e MAC 

deste padrão. 

Camada Física do Padrão IEEE 802.22 

 O padrão IEEE 802.22 foi designado para funcionar com alcance médio de 30km e com 

alcance máximo de 100km na faixa de frequência entre 54 e 862 MHz. O padrão define três 

diferentes larguras de banda, 6, 7 e 8, dependendo da região onde o padrão esteja sendo utilizado. 

Os principais parâmetros para camada física são descritos a seguir: 

 A taxa de dados alcançada varia entre 4,54 e 22,69 Mbps, a depender da largura de banda 

e do tipo de modulação utilizados; 

 Os tipos de modulação possíveis são o QPSK, 16-QAM, 64-QAM. 

 A máxima potência de transmissão permitida para os EUA é de 4W. Este valor muda de 

acordo com a regulamentação de cada região; 

 A forma de acesso múltiplo é dada pelo OFDMA; 

 O uplink e downlink são realizados no domínio do tempo (Time Division Duplex - TDD). 

Camada de Enlace do Padrão IEEE 802.22 

 No padrão IEEE 802.22 é definido apenas o acesso infraestruturado, onde existe uma 

entidade centralizadora (BS) e CPEs (Customer Premise Equipment) conectados como clientes.A 

transmissão de dados no sentido da BS em direção aos CPEs (downstream) é realizada por meio da 

divisão por slots de tempo (Time Division Multplexing - TDM), enquanto a transmissão em sentido 

contrário (upstream) é realizada por demanda através do esquema OFDMA (DAMA/OFDMA – 

Demand Assigned Multiple Access/Othogonal Frequency Division Multiple Access); neste caso a BS define 

slots para a realização de transferências upstream de acordo com a demanda dos CPEs. 

 O esquema de acesso utilizado é o superframe, que pode existir em dois modos: o modo 

normal e o modo de coexistência. No modo normal a BS ocupa um canal e utiliza todos os 

frames para a comunicação, enquanto no modo de coexistência, a BS compartilha os frames com 

BSs vizinhas que compartilham o mesmo canal. Cada superframe dura 160ms e possui 16 frames de 

10ms. 

 Para proteger a transmissão do UP de interferências causadas pela transmissão da rede, o 

sensoriamento é realizado de forma periódica em um espaço de tempo chamado Quiet Period 
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(QP), durante o qual os dispositivos não podem nem transmitir nem receber dados. A BS é a 

responsável por gerenciar estes períodos de sensoriamento, neste caso, toda a transmissão é 

encerrada e tanto a BS quanto os CPEs devem realizar o processo de sensoriamento. No padrão 

IEEE 802.22 existem dois estágios de sensoriamento: no primeiro (intra-frame), realizado em cada 

frame, o tempo de sensoriamento é pequeno o suficiente para detectar de forma rápida a 

presença de possíveis sinais transmitidos pelo UP (neste caso utiliza-se a técnica energy detection); 

no segundo estágio (inter-frame), o tempo de duração é maior do que o período de um frame, 

permitindo, assim, a utilização de técnicas mais refinadas de sensoriamento. Neste caso, pode-se 

utilizar a técnica cyclostationary detection, possibilitando, desta maneira, a identificação de potenciais 

UPs.  

 O sensoriamento pode ser realizado no canal de operação e nos canais adjacentes (in-band) 

e em outros canais (out-of-band). Isto permite à BS manter o canal de backup sempre atualizado 

para proteger a comunicação do UP. Neste caso, a BS ordena aos CPEs realizarem o 

sensoriamento em outros canais para poder manter uma lista de canais de backup. Sempre que um 

UP é detectado no canal de operação em um dos canais adjacentes, a comunicação é transferida 

para o primeiro canal de backup na lista e o superframe é reestabelecido. 

2.1.4.2. ECMA 392 

 O padrão ECMA 392 (ECMA, 2009) está sendo designado como uma tecnologia sem fio 

de acesso oportunista de curto alcance para ser utilizado em lares, shoppings e para conectar 

dispositivos, tais como smartphones e computadores por meio de comunicação no modo ad-hoc. 

Camada Física do padrão ECMA 392 

 O padrão ECMA 392 (ECMA, 2009) foi projetado pela associação ECMA (European 

Computer Manufacturers Association) para funcionar como rede de curto alcance. Assim como o 

padrão IEEE 802.22, o ECMA 392 opera em apenas um canal que pode ter uma largura de 

banda de 6, 7 ou 8 MHz. Os principais parâmetros da camada física são:  

 A taxa de dados máxima alcançada é de 23,74 Mbps; 

 Os tipos de modulação possíveis são o QPSK, 16QAM, 64QAM; 

 A potência máxima de transmissão é de 100mW; 

 Utiliza-se o OFDMA para o acesso múltiplo. 

Camada de Enlace do padrão ECMA 392 

 No padrão ECMA 392, são definidos dois tipos de rede, a infraestruturada ou master-slave 

e a ad-hoc ou peer to peer. Na rede infraestruturada, existem dois agentes, um master-device (MD) e 
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um slave-device (SD) compartilhando o mesmo canal. O MD é o responsável por gerenciar e 

coordenar a comunicação dos SDs, enquanto os SDs fazem solicitação de conexão à rede para o 

MD e solicitam serviços. No contexto da rede infraestruturada, os SDs podem trocar mensagens 

entre si, porém, esta troca de mensagens deve ser coordenada pelo MD. 

 A rede ad-hoc, ou peer to peer, é constituída por peer devices (PD) que são responsáveis por 

gerenciar o acesso através da troca de mensagens de coordenação. Um PD pode se comunicar 

diretamente com qualquer outro PD que esteja ao seu alcance, precisando para isto, realizar uma 

coordenação distribuída com os demais PDs  a fim de obter uma oportunidade de mandar suas 

mensagens ao PD de destino. 

 O documento que regulamenta o padrão ECMA 392 (ECMA, 2009) não especifica os 

tipos de modulação para envio de dados (upstream) ou para recebimento (downstream), da forma 

como é feito no padrão IEEE 802.22. 

 O ECMA 392 também utiliza a estrutura de superframe para coordenar o acesso dos 

dispositivos, tanto para o modo master-slave, quanto para o modo peer-to-peer. Em ambos os modos, 

a estrutura do superframe consiste de um período de controle (Beacon Period – BP e Contention Based 

Signal Window - CSW), assim como de um período de transmissão (Transfer Period - TP). O período 

de controle é ajustável e depende da quantidade de MDs ou PDs existentes no canal uma vez que 

todos os dispositivos devem seguir a mesma estrutura de superframe. Para uma rede 

infraestruturada, cada MD tem direito a um Beacon Slot (BSlot), enquanto para a rede ad-hoc, a 

quantidade de BSlots irá depender da quantidade de PDs. O período CSW é utilizado para 

permitir que dispositivos troquem mensagens de controle ou de gerenciamento, no qual qualquer 

dispositivo pode concorrer (por meio do algoritmo de contenção Slotted aloha (ZHOU, 2011)) 

para transmitir neste período.  

 Para a proteção da comunicação do UP, todos os dispositivos utilizando o mesmo canal, 

pertencentes à mesma rede ou não, devem realizar o sensoriamento de forma sincronizada, seja 

no canal de utilização, seja em outro canal. O sensoriamento (QP) pode ser definido de forma 

periódica ou sob demanda. Quando o QP é regular, este período deve anteceder o CSW e deve 

ser demorado o suficiente para a realização de uma técnica mais simples de sensoriamento (Energy 

Detection). O QP, sob demanda, deve ser realizado sempre que algum dispositivo em sua 

observação local detectar indícios da presença do UP. Neste caso, o QP deve ser longo o 

suficiente para a utilização de uma técnica de sensoriamento mais refinada (cyclostationary detection).  

 Para a descoberta de canais de backup, o MD incumbe seus SDs de realizar o 

sensoriamento em outros canais. Caso o SD verifique que o canal está vazio, este deve 

permanecer, durante o período de um superframe, observando o canal a fim de classificá-lo. Para 
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redes ad-hoc, o processo é o mesmo, ou seja, os PDs, de forma conjunta, decidem quais PDs irão 

observar quais canais. Todos os canais devem ser classificados seguindo os seguintes parâmetros: 

Disallowed, Operating, Backup, Candidate, Protected e Unclassified. O MD ou os PDs devem manter 

uma lista sempre atualizada de canais de backup para poderem reestabelecer a comunicação, 

porém, esta lista não pode ser maior que um número predeterminado.  

 Quando a presença de um UP for detectada e confirmada, todos os participantes da rede 

devem mover-se para o primeiro canal de backup que estiver disponível, tanto na rede 

infraestruturada, quanto na rede ad-hoc. Se o canal de backup estiver indisponível, este deve ser 

retirado da lista de canais de backup e a rede deverá mover-se para o próximo canal repetindo o 

processo. 

2.1.4.3. IEEE 802.11af 

 O padrão IEEE 802.11af (IEEE, 2014) (White-Fi) é uma modificação do padrão IEEE 

802.11 (Wi-Fi) para funcionar nas faixas de TV (54 ~ 698 MHz) utilizando as propriedades do 

RC. Por ser uma modificação, do padrão IEEE 802.11, o padrão White-Fi terá as mesmas 

características do original, sendo utilizado para levar acesso à Internet sem fio aos usuários em 

seus lares, escolas, shopping e assim por diante.   

Camada Física do Padrão IEEE 802.11af 

 No padrão IEEE 802.11af para redes em ambientes indoor, o alcance máximo é de 100m, 

enquanto para redes em ambientes outdoor o alcance médio é de 5 km. As larguras de banda dos 

canais considerados são 6, 7 e 8, porém diferentemente dos demais padrões, o padrão IEEE 

802.11af pode operar com agregação de canais chegando, assim, a 40 MHz de largura de banda. 

As faixas de frequência possíveis são 5, 10, 20 e 40 MHz (LEKOMTCEV; MARŠÁLEK, 2012), 

porém, em (IEEE, 2014) observa-se larguras de banda de até 180 MHz. Os principais parâmetros 

são: 

 A taxa de dados máxima alcançada segundo (LEKOMTCEV; MARŠÁLEK, 2012) é de 

12Mbps, porém em (IEEE, 2014) não é apresentada nenhuma taxa de dados máxima; 

 Os tipos de modulação utilizados são o BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM; 

 A potência máxima permitida é de 100 mW para redes de curto alcance e 1W para redes 

em ambiente outdoor; 

 Para o acesso múltiplo utiliza-se o OFDM. 
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Camada de Enlace do Padrão IEEE 802.11af 

 Assim como o padrão IEEE 802.11 original, o padrão “af” utiliza o EDCF (Enhanced 

Distributed Coordination Function) (CHOI, 2003), o que implica o uso de um mecanismo baseado em 

contenção para gerenciar o acesso dos dispositivos. 

 O padrão IEEE 802.11af especifica um mecanismo que permite a seleção de potência, 

canais e largura de banda de forma eficiente. O padrão estabelece entidades como o Geolocation 

Database (GDB) (uma base de dados que armazena por localização geográfica os canais possíveis 

de serem utilizados e os parâmetros necessários para o acesso a estes canais) e o Registered Location 

Secure Server (RLSS) (que é uma base local onde são guardados os parâmetros para um pequeno 

número de entidades centralizadoras). Basicamente, os APs devem buscar informações no GDB 

para saber como acessar o meio em sua localização. Neste processo, o AP recebe um mapa (White 

Space Map, WPS) contendo as informações necessárias sobre o espectro, podendo assim gerenciar 

os dispositivos a ele conectados.  

 Segundo (IEEE, 2014), como o US utilizando o padrão IEEE 802.11af tem uma 

capacidade limitada, este precisa apenas ter ciência dos parâmetros definidos no GDB para 

proteger a transmissão do UP. Desta forma, existem basicamente duas formas de operação entre 

os USs e o GDB para a manutenção do WPS: No Open-Loop GDD (Geolocation Database Depedent), 

os USs atualizam diariamente o WPS; no Closed-Loop GDD os USs devem obter estas 

informações de forma mais frequente, sendo assim controlado de perto pelo GDB.  

Comparação entre os Padrões 

 Como é possível observar, os padrões de acesso oportunista possuem especificações 

semelhantes. Um exemplo destas especificações é a utilização do OFDMA para acesso múltiplo, 

devido à característica de fragmentação do espectro em subportadoras. A Tabela 2.3 apresenta 

um resumo dos parâmetros para os padrões apresentados 

 

Tabela 2.3 – Comparação entre os padrões em RRC 

Parâmetro/Padrão IEEE802.22 ECMA 392 IEEE 802.11af 

Alcance 30Km 100m 5km e 100m 

Potência Máxima 4W 100mW 1W e 100mW 

Modulação Digital QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

QPSK, 16-QAM, 

64-QAM 

BPSK, QPSK, 16-

QAM, 64-QAM 

Largura de banda 

(MHz) 

6, 7 e 8 6, 7 e 8 5, 10, 20 e 40 
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Taxa de dados 

(Mbps) 

22,69 23,74 Não definido na 

descrição do padrão. 

Mecanismo de 

Acesso ao meio. 

Superframe Superframe EDCF 

Detecção de UPs Sensoriamento 

Periódico 

Sensoriamento 

Periódico e sob 

demanda 

Base de dados de 

Geolocalização 

Proteção da 

transmissão do UP 

Backup Channel 

(BCA) 

Backup Channel 

(BCA) 

Alocação estática 

(SCA) 

  

2.2. Fundamentos de Avaliação de Desempenho 

 Avaliação de desempenho visa prever o comportamento de um sistema ou partes deste, 

de maneira quantitativa (OBAIDAT; BOUDRIGA, 2010). O modo como à avaliação de 

desempenho é feito é único para cada sistema em razão da grande diversidade de aplicações 

existentes, o que impossibilita que haja uma padronização em relação à medição do desempenho, 

ao ambiente de medição e às técnicas a serem aplicadas em todo e qualquer caso. Portanto, 

estudos de desempenho não podem ser produzidos mecanicamente (JAIN, 1991). Cada avaliação 

requer um conhecimento íntimo do sistema em estudo, assim como uma meticulosa seleção da 

metodologia, da carga de trabalho e das ferramentas a serem empregadas. 

 Estudos de avaliação de desempenho podem ser empregados em qualquer etapa do ciclo 

de vida de um sistema (JAIN 1991; OBAIDAT; BOUDRIGA, 2010). Não há nenhum ponto na 

concepção de sistemas que não possua qualquer relação com o custo/desempenho que se deseja 

obter ou oferecer ao usuário do futuro sistema. Até mesmo para sistemas já em operação são 

necessários tais estudos, visto que, permitem verificar o desempenho do sistema em execução, 

para avaliar sua eficiência e detectar possíveis melhorias. É recomendável a avaliação de 

desempenho quando se deseja resolver situações como: encontrar dentre diferentes projetos de 

um sistema a melhor opção; comparar dois ou mais sistemas e encontrar o mais apropriado para 

um dado conjunto de aplicações; fazer planejamento de capacidade do sistema visando garantir 

que recursos estarão disponíveis para atender demandas futuras de forma eficaz. 

 Três grandes conjuntos de técnicas podem ser utilizadas quando se almeja realizar estudos 

de desempenho: técnica baseada em modelagem analítica/numérica, técnica baseada em 

modelagem por simulação e técnica baseada em medição (JAIN, 1991). Contudo, a fase do ciclo 

de vida na qual o sistema se encontra contribui, ou em alguns casos, determina a escolha da 
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técnica mais adequada a ser aplicada. Técnica baseada em modelagem analítica/numérica ou 

técnica baseada em modelagem por simulação podem efetivamente ser empregadas em qualquer 

fase do ciclo de vida de um sistema. No entanto, técnica baseada em medição só pode ser 

utilizada se existir ao menos um protótipo do sistema a ser estudado ou se o mesmo já tiver sido 

concluído.   

 A técnica baseada em modelagem analítica/numérica consiste em descrever o sistema por 

meio de métodos matemáticos. Geralmente empregam-se esta técnica quando o sistema ainda 

está em fase de planejamento ou construção, ou até mesmo se o sistema não puder ser 

disponibilizado. Um dos grandes atrativos para o uso dessa técnica está relacionado ao curto 

tempo necessário para obtenção de resultados. Embora modelos analíticos resultem na obtenção 

de resultados aproximados, estas técnicas são amplamente utilizadas quando se almeja a obtenção 

de resultados de forma rápida e de baixo custo. Ademais, proporcionam melhor visão sobre os 

efeitos de vários parâmetros e suas interações. Entretanto, do ponto de vista de algumas pessoas, 

não é a técnica mais confiável. O ceticismo que alguns têm sobre o uso desta técnica ocorre 

simplesmente porque eles não entendem a técnica ou o resultado final.  

 Da mesma forma que a técnica baseada em modelagem analítica/numérica, a técnica 

baseada em modelagem por simulação pode ser empregada em qualquer fase do ciclo de vida do 

sistema. Está técnica se baseia em modelos abstratos do sistema. A construção desses modelos 

requer um investimento considerável de tempo na derivação de modelos, concepção e 

codificação do simulador. Simulação demanda um tempo consideravelmente mais longo que a 

técnica de modelagem analítica/numérica para obtenção de resultados. Em termos de precisão, as 

simulações podem incorporar mais detalhes do que a modelagem analítica e, portanto, 

aproximam-se mais da realidade. Com simulações, é possível pesquisar o espaço dos valores dos 

parâmetros para combinações ideais. Modelagem por simulação é mais flexível, mais precisa, e 

possui maior credibilidade (OBAIDAT; BOUDRIGA, 2010) quando comparado à modelagem 

analítica/numérica. 

 Diferente das técnicas baseadas em modelagem analítica/numérica e simulação, a técnica 

baseada em medição só é uma opção a ser utilizada na avaliação de desempenho quando o 

sistema que é objeto de estudo  já existe. Dentre as técnicas apresentadas, esta é sem dúvida a que 

possui o maior custo, visto que requer equipamentos reais e tempo. O tempo necessário para a 

obtenção de resultados com a medição é o mais variável das três técnicas. Medição pode não 

apresenta resultados altamente precisos, isto porque fatores como configuração do sistema e 

carga de trabalho podem ser exclusivos para cada experimento e, ainda assim, podem não 

representar a realidade com exatidão. Os resultados obtidos são tidos como os mais confiáveis, 
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pois é mais fácil convencer as pessoas quando se apresenta resultados que foram obtidos do 

sistema real. Além disso, os resultados são, provavelmente, a maior justificativa quando 

consideradas as despesas envolvidas em sua utilização. 

2.2.1. Cadeias de Makov de Tempo Contínuo 

 Cadeias de Markov são processos estocásticos cujo espaço de estados é discreto, em que, 

eventos futuros independem de eventos passados (BOLCH, 2006). De fato, um processo 

estocástico é dito um processo Markoviano se 

 {            |                                            }  

 {            |        }. Cadeias de Markov de tempo contínuo são aquelas cujo tempo 

entre a transição de estados é dado por um valor contínuo. Um processo estocástico é dito uma 

CTMC se  {        |    }   {      |    } para       
 . 

 Uma cadeia de Markov pode ser representada graficamente por um grafo direcionado 

onde os vértices representam os estados e os arcos representam as transições como é possível 

observar no exemplo da Figura 2.7. No exemplo, os vértices 1 e 2 são os estados e os arcos λ1 e 

λ2 são as transições. 

 

Figura 2.7 – Exemplo de cadeia de Markov 

Em uma CTMC, as transições contêm taxas referentes à mudança dos estados. Na Figura 

2.7, a taxa que representa a mudança do estado 1 para o estado 2 é λ1. As probabilidades 

estacionárias de uma CTMC podem ser extraídas através da seguinte equação 2.3. 

          

Onde   representa a matriz infinitesimal da transição de estados e   representa o vetor 

de probabilidades dos estados da CTMC. 

No exemplo da Figura 2.7, a matriz   é representada da seguinte forma: 

  *
     
     

+       

Sendo assim, aplicando a equação 2.3 para o exemplo da Figura 2.7 temos: 
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     *
     
     

+              

Onde    representa a probabilidade estacionária referente ao lugar 1 e    representa a 

probabilidade referente ao lugar 2. A resolução da equação 2.5 gera um sistema de equações 

lineares apresentada na equação 2.6. 

,
            
           

      

A soma das probabilidades dos estados estacionários é igual a 1. Sendo assim, a equação 

2.6 pode ser expressa da seguinte forma: 

{
            
           

       
      

 Resolvendo o sistema 2.7 temos que. 

   
  

     
      

2.2.2. Redes de Petri Estocásticas Generalizadas 

 Uma rede de Petri estocástica generalizada (Generalized Stochastic Petri Net, GSPN) é uma 

ferramenta gráfica utilizada para representar o funcionamento de sistemas (MARSAN, 1995). As 

redes de Petri são constituídas por tokens, lugares, arcos e transições. A Figura 2.8 apresenta um 

exemplo de uma rede de Petri. 

Figura 2.8 – Exemplo de GSPN 

 Os lugares são representados pelos círculos e as transições são representadas pelas barras 

verticais. Tokens são pontos pretos que ficam dentro dos lugares e representam uma condição do 

sistema ou a marcação da rede. Os arcos são setas que ligam lugares a transições e transições a 

lugares. Em uma rede de Petri, não é possível ligar dois lugares por meio de arcos. Transições são 

utilizadas para retirar tokens dos lugares que se conectam a transição e gerar tokens para lugares 
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aos lugares a que estão conectadas. No exemplo da Figura 2.8, a transição T0 retira o token do 

lugar P0 e gera um token para o lugar P1. 

 Transições imediatas são aquelas que não levam tempo para se tornarem habilitadas 

(tornarem-se capazes de retirar o token do lugar que se conecta a esta transição). No exemplo da 

Figura 2.8, a transição T1 torna-se habilitada sempre que um token for gerado para o lugar P1. 

Transições temporizadas são aquelas que se tornam habilitadas após um tempo. O tempo de 

espera de uma transição temporizada segue a distribuição exponencial. Na Figura 2.8, a transição 

T0 torna-se habilitada após um token ser gerado para o lugar P0 e este token permanecer por um 

tempo t. 

 

Figura 2.9 – Disparo de Transições em GSPN 

 O exemplo da Figura 2.9 (a) representa um conflito entre duas transições. As transições 

imediatas T0 e T1 entram em conflito, quando as duas são habilitadas ao mesmo tempo. Neste 

caso, as transições são ajustadas com pesos que determinam a probabilidade de disparo de cada 

uma. A resolução de um conflito indica que uma das transições será disparada a depender das 

probabilidades configuradas em cada transição. Na Figura 2.9 (b), o disparo da transição T1 retira 

o token de P1 e gera um token tanto para P0 quanto para P2. Na Figura 2.8 (c) o disparo de T1 

gera dois tokens para P2, mesmo que, retire apenas um token de P1. É possível também definir um 

valor a um arco que conecta um lugar a uma transição, neste caso, a transição em questão torna-

se habilitada, quando o lugar conectado a esta tiver a quantidade de tokens especificada no arco. 

É possível, a partir de uma rede de Petri, construir uma CTMC. O processo de 

transformação se dá pela relação entre as marcações da rede de Petri e os estados da CTMC. A 

Figura 2.10 apresenta um exemplo desta conversão. 

 

Figura 2.10 – Exemplo de transformação de uma GSPN em uma CTMC 
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 A Figura 2.10 (b) representa a CTMC construída a partir da GSPN da Figura 2.10(a). O 

estado P0-P2 da CTMC representa a marcação em que existem tokens nos lugares P0 e P2. Se a 

transição T0 for disparada o token é retirado do lugar P0 e um token é gerado para o lugar P1, esta 

marcação é representada pelo estado P1-P2 da CTMC. Os valores das transições da CTMC 

representam as taxas entre as transições de estados e pode ser obtidas pela seguinte equação:  

   
 

  
       

 

2.2.3. Redes de Petri Coloridas 

 Segundo Jensen et al. (2007), “CPN é uma linguagem de modelagem de eventos discretos 

que combina Redes de Petri e linguagem de programação funcional”. As CPNs são utilizadas 

para descrever sistemas complexos, executar códigos de programação, algoritmo e representar 

cenários mais abrangentes tais como, cenários de redes de computadores. As CPNs também são 

compostas por tokens, lugares, transições e arcos, porém, diferente das redes de Petri 

convencionais, os tokens podem representar dados complexos. Por exemplo, um token pode 

conter uma palavra, um número ou a junção de palavras e números.  

 A Figura 2.11 apresenta um exemplo de CPN. No exemplo, P1 e P2 representa os lugares 

e Soma a transição. Os lugares P1 e P2 armazenam tokens do tipo cor, como é possível observar no 

canto inferior direito de cada lugar. A cor no exemplo da Figura 2.11 é representada por um valor 

inteiro. O retângulo acima do lugar P1 representa a marcação do lugar, que, neste caso, indica que 

o lugar possui um token do tipo cor com valor 1. Em uma CPN, diferente das GSPN, a 

temporização do disparo da transição é colocada no token e não na transição. No exemplo da 

Figura 2.11, o valor que aparece à esquerda do símbolo “@” representa o tempo em que o token 

habilitará a transição Soma. A palavra presente no arco que liga a transição P1 a Soma (varcor), 

representa uma varável do tipo cor e, no momento em que a transição Soma é disparada, assume o 

valor do token retirado do lugar P1. 
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Figura 2.11 – Exemplo de CPN 

 Nas transições, é possível realizar a execução de algoritmos, em que os valores de entrada 

são representados pelas variáveis existentes nos arcos conectados a transição. No exemplo da 

Figura 2.11, é possível observar o algoritmo no lado direito da transição Soma. A palavra input 

representa as variáveis de entrada para a execução do algoritmo, a palavra output as variáveis de 

retorno. Observe que a variável de entrada no exemplo é varcor, mesma variável utilizada no arco 

que liga o lugar P1 a Soma. A palavra action representa o algoritmo em si. Como é possível 

observar, o algoritmo executado pela transição Soma consiste em somar o valor de entrada com 

1, em que o resultado da soma será colocado na variável varcor2. 

 É possível também em um arco definir uma condição que determinará qual o token de 

saída do arco. No exemplo da Figura 2.11, o arco que liga a transição Soma ao lugar P2 possui 

uma condição, em que se o valor da variável varcor2 for maior que 2 o arco produzirá um token 

com o valor de varcor para o lugar P2 (1`varcor2), caso contrário, o arco descartará o token (empty). 

2.2.4. Validação de Modelos 

 Validação de modelos consiste em técnicas que permitem aos analistas identificarem se o 

modelo construído corresponde ao sistema modelado. Segundo Jain (1991) e Lilja (2004), existem 

basicamente três formas de validação de modelos: Comparação com sistemas reais, comparação 

com modelos analíticos e análise de especialistas. 

 Na comparação com sistemas reais, os resultados do modelo são comparados aos 

resultados da execução do sistema. Segundo Jain (1991), este tipo de validação é o mais confiável 

e aconselhável. É importante observar que nem sempre é possível fazer uma comparação com o 

sistema real, pois, muitas vezes, os modelos são construídos para representar sistemas que ainda 
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não foram criados. Neste caso, é possível validar uma parte do modelo comparando os resultados 

obtidos com sistemas correlatos. 

 Na validação realizada por especialistas, uma reunião é marcada entre os desenvolvedores 

do modelo e especialistas no sistema modelado (engenheiros e operadores). Basicamente, os 

especialistas avaliam a relação entre entradas e saídas do sistema, bem como as considerações que 

foram feitas no desenvolvimento. Com o conhecimento que possuem sobre o funcionamento do 

sistema, os especialistas podem verificar entradas e avaliar se as saídas são as esperadas. Tais 

especialistas podem, com base em suas experiências, avaliar se as considerações realizadas para 

simplificar os modelos poderiam ou não ser feitas. 

 Na comparação com modelos analíticos, um modelo matemático simplificado do sistema 

é construído, a partir de uma consideração sobre o funcionamento do sistema. Esta técnica é 

utilizada quando há a impossibilidade de validar o modelo com sistemas reais. Segundo Jain 

(1991), este tipo de validação deve ser utilizado com cuidado, já que o modelo analítico criado 

para a validação pode também ser impreciso. Sendo assim, o modelo deve ser construído baseado 

em uma aproximação de um comportamento conhecido do sistema e até mesmo apresentado a 

especialistas. Desta forma, o desenvolvimento de um modelo simplificado é importante, pois 

modelos complexos e que abranjam muitas características do sistema podem ser difíceis de ser 

verificados. 

É importante observar que, um modelo totalmente validado é um “mito” (JAIN, 1991). 

Na verdade, a validação serve para demonstrar que o modelo não é inválido para os casos 

utilizados na comparação. Isto por que, é bastante dispendioso validar um modelo para todos os 

casos possíveis, pois, o sistema pode ser complexo demais para testar todos os cenários. Neste 

caso, a validação consiste em avaliar alguns cenários. 

2.2.5. Análise de Sensibilidade 

 Técnicas de análise de sensibilidade permitem analisar a variação de uma função, de 

acordo com a variação dos parâmetros de entrada (HAMBY, 1994). Estas técnicas são utilizadas 

para verificar a influência dos parâmetros em funções complexas. Embora na literatura exista um 

conjunto de técnicas, nesta tese, consideramos apenas duas técnicas, a análise por correlação e 

regressão (ROSS, 2010) e os índices de Sobol (ALLARD; FISHER, 2009; ARCHER, 1997).  

 A análise de correlação e regressão consiste em verificar a influência e a relação entre 

parâmetros utilizando técnicas estatísticas como a correlação e a regressão (ROSS, 2010). Em 

estatística, a correlação representa a relação entre duas variáveis com base em um conjunto de 

dados. A correlação é utilizada em análise de sensibilidade para demonstrar a relação entre o 

parâmetro de entrada e o resultado obtido a partir da função. Se a variabilidade do resultado de 
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uma função é sensível à variabilidade de um parâmetro, isto significa que ambas podem ter boa 

correlação. Já a técnica de regressão consiste em um modelo criado a partir de um conjunto de 

dados. O modelo criado permite estimar a relação entre variáveis. No caso da regressão, o 

modelo pode ser representado por uma curva em um gráfico, em que, esta curva é construída 

seguindo a tendência dos dados. A sensibilidade de uma variável em relação à outra pode ser 

obtida por meio de técnicas que verificam o grau de adequação do modelo criado aos dados. 

Uma das técnicas utilizadas é o coeficiente de determinação (R2) (TRIOLA, 2015), cujo cálculo se 

baseia na distância entre o valor estimado pelo modelo e o valor real, quanto maior o valor do 

coeficiente, maior o grau de adequação do modelo aos dados. 

 Outro teste de análise de sensibilidade é o teste de Sobol. Este teste consiste em analisar a 

variabilidade de uma função de acordo com a variabilidade dos parâmetros de entrada. Desta 

forma é possível descrever os índices de variabilidade de cada parâmetro de acordo com a 

seguinte equação: 

   
        |    

 (    )
       

 Onde    representa o índice de Sobol para o parâmetro de entrada i da função f(.), V(.) 

representa a variância de um conjunto de dados e E[.] representa a esperança. 

2.3. Considerações 

 Este Capítulo apresentou um resumo dos diversos conceitos que envolvem o acesso 

oportunista ao espectro implementada pela emergente tecnologia de RC. Inicialmente foram 

explanados os conceitos que definem um RC, principalmente o ciclo cognitivo, que permite ao 

US observar o canal, tomar decisões com base nos resultados das observações e agir 

adequadamente visando atingir seus objetivos. 

 Após a definição do RC, as camadas que compõe a tecnologia (física e enlace) foram 

apresentadas juntamente com suas principais características. Devido ao foco deste trabalho ser 

principalmente a camada de enlace, esta foi detalhada com mais ímpeto, onde as principais 

funcionalidades foram devidamente explanadas e divididas em: decisão, sensoriamento e acesso. 

Com relação à decisão, foi dada maior ênfase às estratégias de chaveamento de canais, por estas 

serem a chave para o estudo presente neste trabalho. Sendo assim, destacamos as três principais 

estratégias de chaveamento (BCA, CCCA e SCA) descrevendo-as devidamente. Estas estratégias 

são analisadas e exploradas nos capítulos vindouros. 

 Também neste capítulo, foram apresentados os conceitos básicos que definem a área de 

avaliação de desempenho. Estes conceitos são empregados ao longo dos capítulos em um 
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conjunto de análises com o objetivo de verificar a eficiência energética das principais estratégias 

de chaveamento presentes na literatura, bem como a forma como estas estratégias são 

influenciadas pelos diversos parâmetros que governam seus funcionamentos. Tais estudos 

direcionaram a condução da construção dos algoritmos de seleção de canais. 

 O Capítulo 3 fará uma abordagem resumida dos estudos existentes envolvendo o 

consumo de energia em RC. O objetivo do Capítulo em questão é apresentar as diretrizes que 

foram tomadas como base para a construção dos algoritmos de seleção de canais, proposta 

principal deste trabalho. 
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Capítulo 3 – Consumo de Energia em Redes de 

Rádios Cognitivos 

 

 

 

 

 

Pessoas que são boas em arranjar desculpas raramente são boas em qualquer outra coisa. 

Benjamin Franklin 
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Neste Capítulo, são apresentados os estudos que tratam de economia de energia em redes 

de RC.  As seções que seguem foram organizadas da seguinte forma: (1), faz-se um levantamento 

das técnicas para a redução do consumo de energia nas tecnologias já existentes (WCDMA, Wi-

Fi, LTE); (2), os protocolos MACs (Medium Access Control) energeticamente eficientes são 

analisados sob a ótica do consumo de energia em RC; (3), as estratégias de conservação de 

energia em MAC para redes infraestruturadas também são apresentadas; (4), são elencados alguns 

desafios de pesquisa. 

3.1. Estratégias de conservação de energia nas redes convencionais 

 Na literatura, há algumas estratégias de conservação energética que já são empregadas 

comercialmente.  Hasan et al, (2011) mostrou em seu trabalho uma visão geral sobre consumo de 

energia em redes infraestruturadas. De acordo com seus estudos em redes celulares, uma BS é 

responsável por 58% do consumo de energia, sendo que deste percentual, 65% está relacionado 

aos amplificadores de sinais, 17,6% à refrigeração dos sistemas, 10% ao processamento de sinais 

e 7,5% às fontes de alimentação. Baseado nestes resultados, alguns pesquisadores têm proposto o 

uso de pico e femto células visando reduzir a distância entre os usuários móveis (UM) e a BS. 

Desta maneira, as macrocélulas são desligadas em alguns momentos do dia, minimizando a 

potência de transmissão (OH, 2013; YE, 2013). O problema com esta solução é que em uma 

picocélula o alcance é menor (300m, enquanto a macrocélula pode chegar a 30Km em redes 

regionais (IEEE, 2011)), o que implica uma quantidade menor de UMs conectados a esta célula e 

a necessidade de muitas células para a cobertura de uma área, causando um custo financeiro 

excessivo. 

 Desta forma, antes de empregar esta solução, deve-se mapear a distribuição dos clientes 

para estudar a viabilidade econômica, visando distribuir células de curto alcance. Outro problema 

importante é a necessidade de um mecanismo de acesso, uma vez que, decidir qual UM acessará 

qual célula, considerando a qualidade requisitada e o consumo de energia, é um problema de 

múltiplos objetivos, o que o torna um problema NP-Completo (BÄCK, 1996). Embora existam 

lugares em que, não seja necessário um estudo detalhado para a implantação de picocélulas 

(centros comerciais e shopping centers), pois são lugares que, em determinados momentos do dia 

existe uma elevada concentração de usuários, no âmbito geral, o problema de distribuição de 

picocélulas e desligamento das macrocélulas ainda é um problema NP-Completo (OH, 2013). 

 Processamento de sinais também tem sido um importante campo de pesquisa em 

ambientes de RC, já que este é responsável por cerca de 10% do consumo de energia. Embora 

pesquisadores estejam desenvolvendo soluções neste âmbito, é importante também desenvolver 
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algoritmos e modelos para definir que tipo de esquema de modulação é mais adequado para qual 

situação, considerando o consumo de energia e a qualidade requisitada pelas aplicações do UM. 

 As redes LTE (Long Term Evolution) são consideradas a quarta geração de comunicação 

sem fio baseada em IP. Por ser uma tecnologia celular, a tecnologia LTE também apresenta os 

mesmos problemas descritos no início desta seção (consumo excessivo de energia nas BSs, no 

resfriamento dos circuitos, nos amplificadores e assim por diante). Porém, há uma importante 

contribuição conhecida como DTX/DRX (FODOR; KASMI, 2012) com o objetivo de 

economizar a bateria do UM. A base desta técnica é manter o dispositivo do UM dormindo e 

acordá-lo quando houver uma grande quantidade de dados para transmitir. 

 Na tecnologia WCDMA, há um mecanismo de controle de recurso que permite a 

conservação de energia. Este mecanismo é conhecido como Radio Resource Control (BARBUZZI, 

2012), cuja base desta técnica é permitir que um UM esteja em um dos seguintes estados em um 

dado momento. 

 CELL_DCH (Dedicated Channel), neste estado, o UM tem um canal dedicado para sua 

comunicação. Este estado permite ao UM alcançar maior Qualidade de Serviço, porém, 

também aumenta o consumo de energia. 

 CELL_FACH (Forward Access Channel), neste estado, o UM usa um canal compartilhado. 

Neste caso, o UM monitora o canal esperando por transmissões a este destinadas. 

Embora a qualidade oferecida seja menor que a do estado CELL_DCH, o UM é 

colocado neste estado quando permanece inativo por um intervalo de tempo. A principal 

vantagem é permitir à rede gerenciar seus recursos de uma forma melhor. Assim, é 

possível diminuir a quantidade de canais dedicados, diminuindo o uso de alguns circuitos 

para o processamento de sinais, levando a rede a economizar energia. 

 CELL_PCH (Cell Paging Channel), se o UM estiver no estado CELL-FACH e permanecer 

inativo por um período, será colocado neste estado no qual permanece conectado à rede, 

porém, não será capaz de receber ou enviar pacotes. Neste caso, se quiser transmitir 

dados, o UM precisa mudar para o estado CELL-FACH e comunicar suas intenções de 

transmissão ao núcleo da rede. Este estado permite o aumento da conservação de energia, 

pois o UM permanece conectado à rede, mesmo estando inativo. Sendo assim, caso o 

UM queira voltar a transmitir, não é necessária toda a sinalização para a sua admissão.  

 Embora os períodos de transição de estados já estejam definidos no padrão WCDMA, é 

importante notar que os períodos de inatividade do UM são determinados pelas aplicações que os 

usuários utilizam. Como exemplo, um jogo online pode acessar a Internet sempre que o jogador 

passa de fase ou explora uma nova região do mapa e ficar inativo caso contrário. Neste caso, o 
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desenvolvimento de modelos matemáticos e a utilização da abordagem cross-layer (LIU, 2006) são 

importantes para melhorar o gerenciamento dos recursos e a conservação de energia. Utilizando 

o exemplo do jogo online, a camada de enlace poderia acessar informações provenientes da 

camada de aplicação com o intuito de obter informações sobre os períodos de inatividade do 

jogo. Embora o desenvolvimento destes modelos possa ser um problema para redes WCDMA, já 

que o padrão é estático, enquanto as aplicações dos usuários não. Em Redes de Rádios 

Cognitivos este problema pode ser resolvido devido à sua principal característica, a 

reconfigurabilidade. Desta forma, o US poderia configurar os períodos de transição entre os 

estados baseado nas aplicações com mais facilidade.  

 Em redes de curto alcance, há algumas contribuições em tecnologia Wi-Fi em termos de 

conservação de energia e é esperado que o padrão IEEE 802.11af herde estas contribuições. O 

Power Save Mode (PSM) (BAEK; CHOI, 2008) consiste em conservar a bateria do dispositivo por 

colocar a interface para dormir enquanto este não possuir pacotes para receber ou para enviar. 

Neste mecanismo, o AP armazena dados para um usuário específico, enquanto este coloca sua 

interface para dormir e, periodicamente, o dispositivo acorda para verificar se há pacotes a 

receber. 

 Ainda com relação às redes de alcance local, existem contribuições em termos de 

consumo energético relacionadas ao desligamento de Access Points (APs) em redes empregadas em 

ambientes empresariais. Este tipo de rede é gerenciado por uma entidade centralizadora chamada 

WLAN Controller, cuja responsabilidade é publicar VWLANs (Virtual Wireless Local Area 

Networks) entre todos os APs. Como os APs possuem um alcance de algumas desenas de metros, 

para cobrir a área da empresa, é necessário distribuir os APs permitindo que cada usuário receba 

um bom sinal e possa se comunicar em qualquer rede de forma ubíqua. Neste caso, a maior 

economia de energia é alcançada pelo desligamento de APs de acordo com o período do dia. Por 

exemplo, no horário do almoço, as conexões em alguns departamentos diminuem drasticamente 

e, neste período do dia, estes APs poderiam ser desligados. 

 De acordo com Jardosh (JARDOSH, 2009), um AP em estado ocioso consome cerca de 

5W, enquanto o switch ao qual está conectado consome 15W por porta. Isto permite uma 

economia de 20W por AP desligado. Neste caso, é importante construir modelos matemáticos 

que representem o comportamento dos usuários ao longo do dia, permitindo à rede tomar 

decisões para maximizar a economia e evitar desperdício de recursos.  
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3.2. Soluções MAC energeticamente eficientes em Redes de Rádios 

Cognitivos 

Em RC, os trabalhos que tratam de comunicação verde, usam basicamente as mesmas 

características presentes nas redes convencionais (LTE, WCDMA, IEEE 802.11). Basicamente, a 

maioria das contribuições consiste em estratégias para fazer o dispositivo dormir, ou a definição 

de rotas eficientes em redes de múltiplos saltos. 

Em (NAEEM, 2012) é apresentado um algoritmo multiobjetivo visando reduzir o 

consumo de energia através do controle de alocação de potência. Os autores consideram uma 

rede ad-hoc de dois saltos, composta por transmissores, destinos e replicadores. Os autores 

desenvolveram um algoritmo evolucionário cujo objetivo é maximizar a capacidade de utilização 

e minimizar a emissão de CO2 sobre um conjunto de restrições (cada repetidor só pode estar 

associado a um US, a interferência causada não pode ultrapassar um determinado limiar, deve-se 

garantir que repetidores não associados a uma comunicação terão potência de transmissão igual a 

zero). Basicamente, o algoritmo associa transmissões entre transmissores e replicadores, assim 

como entre replicadores e destinos, diminuindo a alocação de potência. Embora o autor tenha 

demonstrado a eficiência de sua proposta, a complexidade imposta pelo algoritmo evolucionário 

faz com que a solução não seja escalável. Isto implica que com o aumento dos USs e replicadores, 

o tempo necessário para se encontrar uma solução cresce de forma exponencial, impedindo seu 

uso na prática. 

 Em (ILLANKO, 2012), os autores desenvolveram uma solução de baixa complexidade 

objetivando minimizar o consumo de energia e a interferência com UPs. O principal objetivo 

deste trabalho é desenvolver uma solução voltada à alocação de potência que maximize a 

eficiência energética (bits/joule) para BSs cognitivas. Para isto, os autores desenvolveram uma 

estratégia que permite à BS alocar a potência de transmissão baseada em duas restrições: a 

interferência gerada pela potência alocada deve ser menor que um limiar I; a alocação deve 

permitir que a taxa de bits seja maior que o mínimo requisitado. Neste trabalho, afirma-se que 

soluções muito complexas impõem um custo energético elevado, pois para processá-las a 

entidade deve usar mais recursos computacionais e aumentar o resfriamento dos sistemas. Em 

(ANSARI, 2011) é apresentado um framework para composição de funcionalidades MAC e PHY 

(Physical Layer). A principal ideia é permitir que os dispositivos cognitivos realizem composição de  

blocos de software para a camada MAC. Por exemplo, um par de USs conectados a uma rede 

IEEE 802.22 pode migrar para um canal diferente do canal utilizado pela rede, mudar o 

protocolo MAC para um baseado em contenção, trocar informações, logo em seguida 
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reconfigurar o MAC e voltar para a rede IEEE 802.22. Isto permitiria aos USs utilizarem 

oportunidades mais rapidamente.  

 A pesquisa apresentada em (ANSARI, 2011) é fundamental, pois pode abrir novos 

caminhos para pesquisas em eficiência energética, já que a maioria dos trabalhos foca em 

descrever mecanismos estáticos (um exemplo é o IEEE 802.22 cuja largura de banda é estática e 

utiliza apenas coordenação), sem considerar que o US pode identificar que o uso de 

oportunidades momentâneas pode aumentar a sua eficiência. 

 O artigo (PARK, 2011) trata de um mecanismo de decisão que envolve acesso e 

sensoriamento. Os autores usam um MDP (Markov Decision Process) para decidir quando realizar o 

sensoriamento ou quando acessar o canal. A proporção exata entre sensoriamentos e 

transmissões permite aumentar a eficiência energética por evitar colisões com os UPs. O 

problema do trabalho é que o autor não considera a coexistência com outros USs. Para o autor a 

oportunidade existe e pode ser utilizada apenas pelo US que está sendo modelado, cabendo a este 

utilizar a oportunidade ou não. Porém, a oportunidade existe e pode ser disputada por vários 

USs. 

 Na literatura, considerando definições de padrões MAC para RC, há uma escassez de 

trabalhos relacionados ao consumo de energia e os trabalhos existentes estão em estágio inicial. 

Em ECR-MAC (KAMRUZZAMAN, 2010), é usado um esquema TDMA para sincronizar a 

comunicação entre os pares de USs objetivando minimizar colisões, evitando retransmissões e 

economizando, assim, bateria. 

 O frame é dividido em janela de controle e janela de comunicação. Na janela de controle, 

todos os USs mudam para o CCC que deve ser um canal sempre disponível usado para a troca de 

mensagens de controle. Na janela de controle, todos os USs usam contenção para determinar 

quem irá transmitir em cada frame slot. Após o controle, USs devem fazer o sensoriamento no 

canal, mudar para o canal específico e esperar o frame slot específico para transmitir. Se um UP 

aparecer, o US deve parar sua comunicação e voltar para o CCC, assim como, se o US não vencer 

a concorrência por um frame slot, este deve dormir para economizar energia até o momento de 

transmitir. Cada frame slot é suficiente para transmitir apenas um pacote e, antes de transmitir o 

US deve fazer o sensoriamento rápido no canal para evitar colisão com o UP. 

 O primeiro problema do ECR-MAC é não considerar que pares de US podem usar o 

mesmo frame em canais diferentes, o que significa que há apenas uma estrutura de frame, 

implicando em subutilização dos recursos de rádio. Embora esta medida diminua o risco de 

colisões com UPs, se uma rede usar uma quantidade de 10 canais para comunicação, para cada 

frame slot, 9 frames serão desperdiçados, o que diminui a escalabilidade da rede. 
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 No ECR-MAC também não é considerada a coexistência com USs usando outros 

esquemas MAC. Por exemplo, se um par de USs aparecer usando um MAC baseado em 

contenção, isto irá diminuir a eficiência da rede dado que colisões tornam-se mais frequentes. 

Como antes de transmitir, o US faz o sensoriamento rápido para verificar a presença do UP, se 

outro US usando um esquema diferente estiver acessando este canal, o primeiro US não será 

capaz de distinguir quem está transmitindo e considerará que a transmissão é proveniente do UP. 

Desta maneira, o US mudará, então, para o CCC esperando, assim, a próxima janela de controle. 

 Finalmente, observando as características do ECR-MAC, é possível notar que a estratégia 

CCCA não é usada para melhor aproveitar os recursos de rádio, assim como, a constante troca de 

canal tem um custo energético (KAMRUZZAMAN, 2010). Como este protocolo MAC usa um 

canal totalmente disponível como CCC, os USs poderiam usar este canal para transmissão de 

dados, pois, não há uma modulação especial para acessá-lo. Esta medida poderia definitivamente 

evitar colisões com UPs e seria mais eficiente. 

 O autor do ECR-MAC, também publicou o ECRQ-MAC que é o mesmo protocolo 

MAC considerando QoS. Este MAC difere do ECR-MAC devido à localização do sensoriamento 

no frame, como pode ser visto na Figura 3.1. O autor afirma que a limitação do ECR-MAC é 

devido ao sensoriamento que é realizado após a troca de mensagem de controle e com o ECRQ-

MAC, o par de USs pode coordenar e escolher um canal com os resultados do sensoriamento. 

Estes estudos mostram como as pesquisas em eficiência energética para camada MAC são 

limitadas, uma vez que realizar o sensoriamento antes ou depois da troca de mensagem de 

controle não resolve qualquer problema do ECR-MAC, pois o sensoriamento considerado 

corresponde a menos de 10% do tempo total do frame. 

 

Figura 3.1 – Diferença entre o ECR_MAC e o ECRQ_MAC 
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 EECR-MAC é outro MAC energeticamente eficiente para redes ad-hoc que é simples por 

natureza e apresenta vários problemas. A ideia principal deste mecanismo é agregar frames para 

reduzir a quantidade de mensagens de controle e os períodos de sincronização, tais como, o 

DIFS e o SIFFs presentes no IEEE 802.11. O autor afirma que, com esta agregação, o tempo 

necessário para transmitir uma quantidade de pacotes é reduzido, diminuindo, assim, a energia 

consumida. Este MAC usa também o conceito de canal de backup, que é usado para reestabelecer 

a conexão na presença de um UP. De acordo com o autor, com o uso do canal de backup, o par 

de usuários pode economizar energia, pois não precisam migrar para o CCC e renegociar a 

transmissão. Desta forma, os usuários precisam apenas migrar para o canal de backup e continuam 

a comunicação. No entanto, esta afirmação não é testada no artigo. 

 O primeiro problema que podemos observar na definição do protocolo EECR-MAC é 

que um US não pode transmitir e realizar o sensoriamento no canal ao mesmo tempo, o que 

significa que se o US transmitir de forma contínua, aumentará a probabilidade de colisão com um 

UP. O segundo problema que pode ser observado é que o autor não estabelece uma regra de 

negociação para a quebra da estrutura do frame, em outras palavras, o autor não explica o que 

acontece quando vários nós querem fazer a agregação. Isto significa que, se muitos USs quiserem 

agregar frames, em algum momento, alguém irá sofrer um forte atraso.  

 Uma importante contribuição que difere das demais em Redes de Rádios Cognitivos foi 

apresentada por Bayhan (BAYHAN; ALAGOZ, 2013). Em seu trabalho, Bayhan e Alagoz 

desenvolveram um algoritmo de escalonamento energeticamente eficiente que usa MAC baseado 

em coordenação. O modelo de conservação de energia usado considera os períodos de 

transmissão, inatividade e de troca de canal. A ideia deste mecanismo é alocar os usuários nos 

frames tomando como base as restrições no consumo de energia e de vazão. É importante 

observar que este tipo de escalonamento leva em consideração múltiplos-objetivos, o que torna 

este problema NP-Completo. A autora desenvolveu um algoritmo polinomial que pode balancear 

os períodos de transmissão, de inatividade e de mudança de canal de forma a permitir, no melhor 

caso, 21% de economia de energia, garantindo a qualidade. 

 O mecanismo desenvolvido por Bayhan e Alagos (2013) é importante, pois representa o 

primeiro esforço em camada MAC para RC que visa uma distribuição mais inteligente dos 

recursos de rádio. Este estudo abre uma nova perspectiva para pesquisas em redes de rádios 

cognitivos, enquanto permite a outros pesquisadores pensarem em novas formas adicionais de 

economizar energia considerando outros mecanismos, além do desligamento das interfaces. 
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 Embora os autores tenham desenvolvido um mecanismo de seleção de canal, não 

consideram a eficiência energética na seleção, tornando-a apenas um fator secundário, pois a 

escolha não considera o ganho de propagação dos canais. 

 Em (AVALLONE, 2010) é apresentado um algoritmo usado em redes mesh (LIU, 2012) 

que permite o desligamento de alguns rádios objetivando a manutenção do QoS e economizando, 

assim, energia. Por desligar alguns rádios, o algoritmo diminui a quantidade de saltos. 

 Em (SHI, 2013) é apresentado um mecanismo energeticamente eficiente para redes IEEE 

802.22. O autor afirma que se um usuário desejar transmitir para outro distante, este irá gastar 

menos energia usando múltiplos saltos do que transmitindo diretamente. A base desta afirmação 

refere-se à ideia de que para transmitir para um usuário distante, o transmissor precisa aumentar a 

potência de transmissão, o que aumenta a energia consumida. Neste caso, dependendo da 

topologia da rede, é menos custoso enviar esta mensagem para um usuário próximo encaminhá-la 

até o destino. Antes da BS construir o frame de comunicação, deve-se calcular o custo energético 

para transmitir para cada US, analisar a viabilidade do uso do roteamento para cada caso 

particular e, então, construir rotas considerando o custo energético. Após a BS construir o frame, 

esta deve considerar que, em alguns casos, um US pode rotear uma mensagem no mesmo frame 

slot de outro US desde que os transmissores não interfiram uns com os outros.  

 Como é possível observar, esta estratégia não é escalável, já que que todo este processo é 

um problema de coloração de mapa que, por sua vez, é um problema NP-Completo. Outra 

questão importante apresentada nesta estratégia é que no IEEE 802.22, os USs são estacionários 

e usam antenas direcionais apontadas para a BS. Na Figura 3.2 (caso 2), o US 3 não será capaz de 

encaminhar a mensagem m6 para o US 4 pois o US 3 não possui visada para o US 4 e esta 

transmissão consumirá mais energia que a transmissão direta m4. 
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Figura 3.2 – Troca de mensagens em redes IEEE 802.22 

3.3. Desafios 

 Como é possível observar, a definição de estratégias em camada de enlace 

energeticamente eficientes para RC ainda está em estágio inicial. Nos poucos trabalhos existentes, 

a maioria foca em estratégias para colocar a interface sem fio em estado de baixo consumo de 

energia. Basicamente, na literatura, existem três estratégias principais para economizar energia: a 

primeira está relacionada ao estado dos dispositivos (ativo, inativo, dormindo) (BAEK; CHOI, 

2008; FODOR; KASMI, 2012); a segunda está relacionada à alocação de potência de transmissão 

(ILLANKO, 2012; SHI, 2013); a última está relacionada com a definição de rotas alternativas em 

vez de transmissão direta (AVALLONE, 2010). 

 Há ainda alguns campos de pesquisa não explorados na definição de mecanismos 

energeticamente eficientes. Por exemplo, não há mecanismos que visem a uma melhor 

distribuição dos recursos de rádio entre os USs. Embora Bayhan e Alagoz (2013) tenham 

desenvolvido um mecanismo com este propósito, este mecanismo não considera a distribuição 

dos canais para diminuir o consumo de energia. Neste caso, é importante desenvolver formas de 

agrupar USs em um conjunto específico de canais desde que todos os USs tenham suas 

necessidades atendidas, diminuindo, assim, o desperdício de recursos e permitindo uma economia 

energética. 
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 Outro importante campo inexplorado no estudo de mecanismos energeticamente 

eficientes em redes de rádio cognitivos é o desenvolvimento de técnicas de estimação do uso dos 

recursos de rádio, uma vez que a utilização dos canais licenciados é um fenômeno estatístico. O 

desenvolvimento de tais técnicas é importante, pois leva ao desenvolvimento de mecanismos 

computacionalmente simples, já que o desenvolvimento de modelos estatísticos de uso dos 

recursos facilitaria a descoberta de oportunidades de transmissão sem a necessidade de algoritmos 

complexos. Tais oportunidades devem ser descobertas, analisadas e exploradas em intervalos de 

milissegundos. 

 É importante observar que em uma rede de rádios cognitivos, os padrões e especificações 

desenvolvidos servem para gerenciar o comportamento da rede e não para planejar. Como a 

gerência de recursos ocorre em tempo real, as técnicas que devem ser desenvolvidas devem ser 

rápidas e escaláveis, principalmente por que o gerenciamento não deve ser feito apenas por um 

único participante e sim por todos, permitindo desta forma uma maior distribuição e menor 

interferência aos UPs. 

 Não é do nosso conhecimento que existam estudos sobre a eficiência das estratégias de 

chaveamento de canais para RC. Basicamente, existem 3 estratégias de chaveamento em redes de 

rádios cognitivos: a primeira está relacionada ao uso de um canal de controle comum, onde os US 

permanecem neste canal para transmitir e receber mensagens de controle até o momento da 

transmissão, em que este US migra para o canal escolhido, transmite e volta para o CCC; a 

segunda estratégia consiste em manter um canal de transmissão e um canal de backup. O canal de 

transmissão é geralmente aquele que possui maior disponibilidade. Sempre que o UP aparece no 

canal principal todos os US que estão na rede migram para o canal de backup para reestabelecer a 

comunicação; a terceira estratégia consiste em manter a rede em apenas um canal. Sempre que o 

UP aparece os USs param de transmitir e esperam o canal se tornar vago novamente. 

 Na literatura, as estratégias de chaveamento são simplesmente definidas nos padrões sem 

qualquer estudo sobre a influência que cada uma exerce no consumo de energia, por exemplo, a 

estratégia CCCA, teoricamente oferece maior disponibilidade aos USs, pois se considera que estes 

sempre terão oportunidades de transmissão. Porém, a constante troca de canais e a constante 

troca de mensagens de sincronização podem reduzir a relação bits transmitidos por watt 

consumido (bits/Watt). Estudos objetivando definir as relações entre as estratégias e suas 

respectivas eficiências poderiam levar ao desenvolvimento de técnicas inteligentes que 

permitissem melhor aproveitar os recursos de rádio. Isto permite uma economia de energia: por 

exemplo, uma BS poderia colocar usuários com aplicações tolerantes a atraso na estratégia que 
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utiliza um canal simples para fazê-los poupar energia. No entanto, é preciso entender qual o 

ganho real em utilizar tal estratégia neste cenário, em vez de usar outras.  

3.4. Oportunidades 

 A partir dos estudos realizados neste capítulo, é possível definir quais as pesquisas que 

devem ser feitas para alcançar os objetivos deste trabalho. Para construir mecanismos de 

distribuição de recursos energeticamente eficiente, é preciso analisar o acesso do US ao canal e 

quais fatores influenciam mais na qualidade recebida, uma vez que os padrões e protocolos estão 

sendo construídos sem uma definição clara dos motivos para a escolha dos canais de 

comunicação. É preciso analisar também o impacto que a escolha de uma estratégia de 

chaveamento acarreta no consumo de energia, já que os pesquisadores consideram apenas a 

máxima utilização da rede nos canais.  

 O desenvolvimento de mecanismos simples e rápidos de seleção de canais é importante, 

pois reduz o custo envolvido no processamento e auxilia no resfriamento dos circuitos dado que, 

muitos dos mecanismos eficientes existentes utilizam técnicas inteligentes. É importante deixar 

claro que, antes de desenvolver tais mecanismos computacionalmente simples, é preciso um 

estudo detalhado para verificar se vale a pena utiliza-los, pois, estes mecanismos podem gerar 

uma eficiência energética muito inferior às técnicas complexas, o que não justificaria a diminuição 

dos custos de processamento e resfriamento de circuitos. 

Desta forma, foram definidos quais requisitos o mecanismo de distribuição dos recursos 

deve contemplar: 

 Primeiramente, o mecanismo precisa ser simples, pois o processamento rápido permite 

economia de energia; 

 O mecanismo precisa ser capaz de organizar a rede sem considerar muita comunicação 

com os USs; 

 O processo de minimização do consumo de energia e de maximização da qualidade 

(vazão) é por natureza um problema multiobjetivo, o que implica em um problema NP-

Completo (BÄCK, 1996). Antes de definir o mecanismo, é preciso formalizar o problema 

relacionado ao consumo de energia e da taxa de transmissão. 

 Para alcançar as oportunidades levantadas, nos próximos Capítulos são apresentadas 

análises sobre o consumo de energia das estratégias de chaveamento. A partir das análises são 

construídos modelos de estimação e algoritmos que permitem uma melhor distribuição dos 

recursos entre os USs. 
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Capítulo 4 – Análise da Eficiência Energética das 

Estratégias de Chaveamento de Canais 

 

 

 

 

 

A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação 

abrange o mundo inteiro. 

Albert Einstein 
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 Neste Capítulo, são apresentadas as análises referentes à eficiência energética das 

principais estratégias de chaveamento de canais para acesso oportunista. O objetivo das análises é 

identificar os ganhos e as perdas obtidas pelo uso das estratégias considerando o consumo de 

energia, bem como ranquear as estratégias em termos de eficiência energética tomando como 

base o comportamento dos USs utilizado. 

4.1. Apresentação das análises 

 Para realizar as análises, foram construídos modelos em redes de Petri estocásticas 

generalizadas (Generalized Stochastic Petri Net) (CHIOLA, 1993).   

 Optamos por utilizar o formalismo das redes de Petri, pois: as análises realizadas por este 

tipo de modelagem são largamente utilizadas no meio acadêmico, nas mais diversas áreas 

do conhecimento;  

 Este formalismo é confiável na descrição e modelagem de sistemas;  

 Os modelos construídos são intuitivos e didáticos o suficiente para serem entendidos e 

questionados por outros pesquisadores. 

 Com GSPN é possível modelar, em um único modelo, comportamentos que executam de 

forma paralela, ou seja, é possível modelar o comportamento do UP e dos USs 

(MACIEL, 1996). 

 As análises foram feitas através da ferramenta TimeNet (TIMENET, 2015) e foram 

realizadas considerando as perspectivas dos USs e da BS para as estratégias SCA, BCA e CCCA 

em uma rede infraestruturada. Na perspectiva dos USs, a modelagem representa a disputa entre 

os USs e considera o acesso dos UPs. As demais estratégias não foram consideradas no estudo, 

pois o principal objetivo desta tese é desenvolver algoritmos para a seleção energeticamente 

eficiente de canais e nas estratégias SEC, SSC e CHA não é feita a seleção de canais. 

 Nesta tese, consideramos tempos exponencialmente distribuídos, pois, vários trabalhos na 

literatura utilizam esta distribuição para representar o comportamento tanto dos USs quanto dos 

UPs (LEE; AKYILDIZ, 2011; SALEEM; REHMANI, 2014; SWARUP, 2013). Embora López-

Benítez e Casadevall (2013) afirmem que a distribuição exponencial não represente o 

comportamento real dos UPs, seus experimentos demonstraram que tal comportamento se 

aproxima de uma distribuição exponencial, embora a distribuição Generalizada de Pareto possua 

melhor grau de adequação. É importante destacar que, as conclusões obtidas por López-Benítez e 

Casadevall (2013) foram baseadas em observações realizadas em locais previamente selecionados, 

locais estes não mencionados no trabalho. Como as aplicações que utilizam as faixas licenciadas 
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variam de região para região, considerar a distribuição Generalizada de Pareto como modelo de 

comportamento para todos os UPs é inapropriado.  

 . 

 Os modelos apresentados ao longo deste capítulo foram construídos seguindo o esquema 

de transmissão presente em KAMRUZZAMAN et. al. (2010), esquema este apresentado na 

Figura 4.1. Basicamente, a comunicação se dá por uma janela de controle (Preamble), onde a BS 

dissemina pacotes de controle entre os nós, uma janela de sensoriamento (Sensing Period) e uma 

janela de transmissão (Data Transmission). Utilizamos o esquema descrito, pois é a base para a 

maioria dos protocolos e padrões existentes na literatura, principalmente para o padrão IEEE 

802.22 (IEEE, 2011). Desta forma, os resultados e conclusões obtidos com as análises realizadas 

para o esquema apresentado por Kamruzzaman et. al. (2010), podem ser considerados para os 

protocolos e padrões que tomam como base o mesmo esquema.  

 O objetivo principal dos modelos é avaliar tanto na perspectiva da BS quanto na 

perspectiva dos USs, a utilização do canal bem como a energia consumida no funcionamento dos 

dispositivos. Por utilização do canal, referimo-nos ao tempo em que o US efetivamente transmite 

ou recebe pacotes. A estrutura do frame utilizada consiste de uma janela de controle de 1 ms, um 

período de sensoriamento e 9 subframes de transmissão de 1ms cada. Os valores apresentados na 

Figura 4.1 foram extraídos do padrão IEEE 802.22 (IEEE, 2011). Os modelos foram 

construídos na perspectiva da BS e dos USs para permitir avaliar a influência que as estratégias de 

chaveamento exercem nos dispositivos supracitados. Na perspectiva do US, os modelos 

basicamente representam o compartilhamento do canal entre diversos USs. Na perspectiva da BS, 

os modelos representam o comportamento da BS sem considerar a coexistência com BSs 

vizinhas, já que a coexistência entre BSs está fora do escopo deste trabalho. 

 

Figura 4.1 – Estrutura do Frame 

 Para verificar a adequação dos valores apresentados na Figura 4.1, construímos um 

modelo analítico relativo ao consumo de energia por subframe e comparamos os resultados com 

os apresentados por Bayhan e Alagoz (2013). O modelo construído refere-se ao comportamento 
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do US apresentado na Figura 4.1, onde existe uma janela de controle, um período de 

sensoriamento e um período de transmissão de dados. A equação 4.1 apresenta o modelo de 

consumo de energia por subframe. 

                                                                    

 Onde,         representa o consumo de energia por subframe em Joules; Utilização 

representa a proporção de tempo em que o US transmite,     e     representam a potência e o 

tempo de transmissão respectivamente;          ,     e     a proporção de tempo, a potência 

e o tempo de preâmbulo e                    e      a proporção de tempo, a potência e o 

tempo de sensoriamento. A Utilização pode ser extraída por            
   

            

, o 

Preâmbulo pode ser extraído por           
   

            

 e sensoriamento por 

              
   

            

.  Os valores para as potências utilizadas foram extraídos de 

(BAYHAN; ALAGOZ, 2013), mesmo trabalho utilizado para comparação. A potência de 

transmissão foi igual a 1980mw. Como no trabalho de Bayhan e Alagoz (2013) não é considerado 

o sensoriamento e não é apresentada a potência referente ao preâmbulo, consideramos os valores 

de potência para estes dois estágios do subframe igual a 990mw, valor referente à potência de 

ociosidade do dispositivo.  

 O consumo de energia apresentado no trabalho de Bayhan e Alagoz (2013), para um US 

sem a utilização de algoritmos de otimização propostos no trabalho (Funcionamento normal do 

US) é aproximadamente 149mJ para um frame de 100ms. Desta forma, se considerarmos um 

frame de 10ms, teremos um consumo de energia por subframe igual a 14,9mJ. O resultado 

apresentado pelo modelo da Figura 4.1 foi 15,98mJ, resultado este 6,8% maior que o valor 

utilizado para comparação. Não é possível realizar uma verificação estatística na diferença entre 

os valores, pois no trabalho de Bayhan e Alagoz (2013) não é apresentado o intervalo de 

confiança dos dados. Sendo assim, devido à proximidade dos resultados analisados, consideramos 

que a Equação 4.1 não representa um modelo inválido, o que significa que o comportamento da 

Figura 4.1, bem como os valores apresentados nesta, representa o comportamento de um US 

para redes baseadas no padrão IEEE 802.22. 

4.2. Modelos para a estratégia CCCA 

 A Figura 4.2 apresenta o modelo em rede de Petri para a estratégia CCCA na perspectiva 

do US. O principal objetivo do modelo é verificar a utilização do canal por parte do US 

considerando o uso da estratégia de chaveamento CCCA. O modelo da Figura 4.2 representa a 
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rede de Petri contendo o comportamento do US segundo o esquema apresentado por 

Kamruzzaman et. al. (2010), em que o US recebe pacotes de controle na janela de controle, faz o 

sensoriamento no canal e em seguida transmite se for autorizado pela BS. Para a estratégia 

CCCA, antes da janela de transmitir, o US precisa migrar para o canal onde a oportunidade foi 

detectada e, após transmitir, migrar de volta para o canal de controle. O lugar InitFrame representa 

o estado em que o US está recebendo dados de controle e a transição temporizada Preamble  

representa o tempo referente à janela de controle apresentada na Figura 4.1. Para a estratégia 

CCCA, o processo de troca de mensagens de controle e sincronização ocorre no CCC. Quando a 

transição temporizada Preamble dispara, o token é retirado do lugar InitFrame e colocado no lugar 

VerifingWhoTrans, marcação esta que representa a decisão por parte da BS em relação a qual US 

irá transmitir no próximo frame slot. O disparo da transição imediata ModeledSUTrans significa que 

o US que está sendo modelado foi escolhido para transmitir. Caso a transição disparada seja a 

OtherSUTrans, outro US foi escolhido. A transição ModeledSUTrans é configurada com o peso 1/n, 

enquanto a transição OtherSUTrans é configurada com o peso (n-1)/n, onde n representa a 

quantidade de USs conectados à rede. Os pesos ajustados nas transições OtherSUTrans e 

ModeledSUTrans representam as probabilidades de disparos das respectivas transições, ou seja, 

como a transição OtherSUTrans representa a probabilidade do US que está sendo modelado 

ganhar acesso ao canal, esta deve ser configurada considerando os demais USs compartilhando o 

canal. 

 

Figura 4.2 – Modelo da estratégia CCCA na perspectiva do US 

 Uma vez escolhido um US (disparo da transição ModeledSUTrans ou OtherSUTrans), aquele 

que ganhou o direito de transmitir deve migrar (mudar a faixa de espectro do seu equipamento 

transmissor) para o canal onde a oportunidade foi detectada. Este processo é representado pelos 

lugares SwitchingCh (para o US que está sendo modelado) e SwitchingChOSU (para outro US), 

assim como pelas transições temporizadas TimeToSwitch e TimeToSwitchOSU. A transição 

temporizada TimeToSwitch é configurada com o tempo necessário para o US migrar para o canal 
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onde a transmissão ocorrerá e, uma vez que esta transição é disparada, o US deve fazer o 

sensoriamento rápido (Seção 2.3.1) para verificar se existe algum UP acessando o canal, no qual o 

sensoriamento é representado pelo lugar PerformingSensing e pela transição temporizada 

SensingPeriodSU. Após o sensoriamento no canal, existe a probabilidade de este estar sendo 

utilizado por um UP. A transição imediata ChannelAvailable representa a probabilidade do canal 

está livre após o US realizar o sensoriamento. A transição ChannelUnavailable representa a 

probabilidade do canal está ocupado pelo UP. O valor da transição ChannelUnavailable é 

configurado a partir da equação | |  ∏   , onde | | representa a indisponibilidade com 

relação a todos os canais e    representa a indisponibilidade relacionada ao canal i para os USs, 

sendo    (
   

         
*
 

. O valor da transição ChannelAvailable é configurado com   | |. 

  Se a transição imediata ChannelUnavailable for disparada, significa que a 

transmissão do UP foi detectada no canal. Desta forma, como apresentado em Kamruzzaman et. 

al. (2010), o US deve migrar para o CCC e esperar outra oportunidade de transmissão. O lugar 

SwitchingBack representa o estado em que o US migra para o canal de controle comum e a 

transição temporizada TimeToSwitchBack é configurada com o tempo necessário para fazer a troca 

entre os canais. Se a transição imediata ChannelAvailable for disparada, significa que o canal pode 

ser utilizado pelo US e, neste caso, um token é gerado para o lugar SuccessfullTransmission 

representando o estado em que o US permanece transmitindo ou recebendo pacotes. A transição 

temporizada SUTransmitting representa o tempo de transmissão do US. Após o termino da 

transmissão do US, este deve migrar para o CCC e esperar por uma nova oportunidade de 

transmissão. 

 A Figura 4.3 apresenta o modelo para a estratégia CCCA na perspectiva da BS. O modelo 

segue basicamente a mesma lógica do modelo apresentado na Figura 4.2. A diferença entre os 

modelos das Figuras 4.3 e 4.2 é que a BS participa de todas as transmissões. Sendo assim, a BS 

transmite os pacotes de controle, migra para o canal onde a transmissão ocorrerá e participa da 

transmissão juntamente com o US. 

 As métricas utilizadas nos modelos referem-se à transmissão, ao consumo de energia e a 

eficiência energética. A utilização do US pode ser obtida a partir da análise estacionária referente 

ao lugar SuccessfullTransmission, em que no TimeNet, pode ser obtida pela medição 

P{#SuccessfullTransmission>0} que representa a probabilidade de existir mais de um token no lugar 

SuccessfullTransmission. O consumo de energia é obtido a partir da equação (4.2): 
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 Onde        representa a potência de transmissão, Utilização representa a proporção de 

tempo em que o US transmite,         a potência gasta na troca de canais e Chaveamento a 

proporção de tempo em que o US permanece mudado o canal de operação. No TimeNet, 

Chaveamento pode ser obtido por P{#SwitchingCH>0}+P{#SwitchingBack>0}. 

 A eficiência energética é a razão entre a vazão e o consumo de energia, onde a vazão é 

expressa pela equação (4.3). 

                                  

 Onde VazãoMáxima é obtida através vazão máxima alcançada pela utilização dos canais e 

geralmente são fornecidas na definição dos padrões.  

  

 

 

Figura 4.3 – Modelo da estratégia CCCA na perspectiva da BS 

 Na perspectiva da BS, as métricas têm basicamente a mesma conotação do que foi 

apresentado para a perspectiva do US. As métricas dizem respeito à transmissão, ao consumo de 

energia e a eficiência energética. Para a transmissão, a medição utilizada no TimeNet foi 

P{#SuccessfullTransmission>0}. O consumo de energia é expresso pela equação 4.2 onde para a 

perspectiva da BS, Chaveamento é obtido pela medição P{#OnSwitching>0}. 

4.2.1. Validação dos modelos para a estratégia CCCA 

 Como apresentado na Seção 2.2.4, segundo Jain (1991) e Lilja (2004), existe três formas 

de validar um modelo. A validação mais confiável é aquela em que os resultados do modelo são 

diretamente comparados com resultados extraídos a partir do funcionamento do sistema real. O 

grande problema desta abordagem é que nem sempre é possível dispor do sistema real para fazer 

as medições. Como a tecnologia de RC ainda está em desenvolvimento e não existem 

equipamentos disponíveis para a total implementação do sistema, neste capítulo utilizamos a 

abordagem analítica para verificar os modelos. Nesta abordagem, é criado um modelo 

matemático simplificado que represente uma característica em particular do sistema. Embora a 

validação analítica apresente um conjunto de problemas, pois, o modelo construído para a 
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validação pode também ser impreciso, os modelos matemáticos foram construídos seguindo o 

comportamento descrito por Kamruzzaman et. al. (2010).  

 Para a validação dos modelos das Figuras 4.2 e 4.3, consideramos um cenário contendo 

dois USs realizando a transmissão, em que, o US que esta sendo modelado transmite no primeiro 

frame e o US concorrente transmite no segundo. 

 Seguindo a estrutura apresentada na Figura 4.1 para a estratégia CCCA, no cenário 

utilizado, o primeiro US permanece 1ms ouvindo o CCC, migra para o canal onde a 

oportunidade foi detectada, transmite e depois volta par o CCC. Após a transmissão do primeiro 

US, o segundo realiza o processo de transmissão. A equação 4.4 representa a utilização do 

primeiro US considerando o cenário previamente descrito: 

           
    

                       
       

 Onde            representa a proporção de tempo em que o US que está sendo 

modelado transmite, PRE representa o tempo de permanência no CCC, CHAV representa o 

tempo necessário para o chaveamento entre os canais, SEN o tempo de sensoriamento e TRAN 

o tempo necessário para a transmissão. Na equação, o termo        representa a realização 

dos chaveamentos necessários. Consideramos que a equação 4.4 representa fielmente o cenário 

apresentado, pois, descreve o funcionamento da rede segundo o comportamento descrito na 

Figura 4.1, comportamento este utilizado como base para as análises. Desta forma, como a 

equação foi construída tomando como base a construção da equação 4.1, em que foi 

demonstrado que tal modelo não é invalido, consideramos que a equação 4.4 também não é 

inválido e representa o US para a estratégia CCCA.  

 Para a validação, consideramos que os valores de TRAN, PRE e SEN são os mesmos 

apresentados na Figura 4.1 (9ms, 1ms e 0.1 respectivamente). Para o período de chaveamento 

entre canais consideramos o valor utilizado por Bayhan e Alagoz (2013) que é de 0.1ms/Mhz. 

Para a validação, consideramos que as duas oportunidades de acesso estão a dois canais de 

distância (6MHz por canal) do CCC (O valor de CHAV igual a 1,2ms).  

 No modelo da Figura 4.2, as transições foram configuradas da seguinte forma:  

 Preamble com valor 1;  

 ModeledSUTrans com valor 0,5;  

 OtherSUTrans com valor 0,5;  

 TimeToSwitch e TimeToSwitchOSU com valor 1,2;  

 SensingPeriodSU e SensingPeriodOSU com valor 0,1;  

 ChannelUnavailable e ChannelUnavailableOSU com valor 0;  
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 ChannelAvailable e ChannelAvailableOSU com valor 1;  

 SUTransmitting e OSUTransmiting com valor 9;  

 TimeToSwitchBack e TimeToSwitchBackOSU com 1,2.  

 Para comparação, utilizamos a medição P{#SuccessfullTransmission>0}, que representa a 

utilização do US. Após a execução das análises, os dois modelos apresentaram um valor de 36% 

de utilização. Os resultados mostram que, diante de todas as considerações feitas, o modelo da 

Figura 4.2 representa o comportamento do US presente em Kamruzzaman et. al. (2010), 

comportamento este utilizado como base para as análises realizadas.  

 Para o modelo da Figura 4.3, a validação corresponde à verificação do mesmo cenário 

utilizado para a validação do modelo da Figura 4.2. Para a BS, a equação 4.5 representa a 

utilização. 

           
    

                   
       

 A equação 4.5 difere da equação 4.4 devido à BS participar de todas as transmissões. 

Neste caso, a BS transmite nos dois frames. 

 Após a execução das análises, na comparação com o modelo da Figura 4.3, foi possível 

obter uma utilização de 72%. Os resultados mostram que o modelo da Figura 4.3 representa o 

comportamento da BS considerando a descrição apresentado em Kamruzzaman et. al. (2010), o 

que nos permite afirmar que os modelos em rede de Petri estão parcialmente validados.  

4.3.  Modelos para a estratégia BCA 

 A Figura 4.4 apresenta o modelo referente à estratégia BCA na perspectiva do US.  

 

Figura 4.4 – Modelo da estratégia BCA na perspectiva do US 

 O modelo da Figura 4.4 também segue o mesmo comportamento descrito para o modelo 

da Figura 4.2, em que a BS escolhe um US a cada subframe e este passa a ter o direito de 
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transmitir ou receber pacotes. O objetivo do modelo é analisar a utilização, o consumo de energia 

e a eficiência energética do US através da estratégia BCA. Considerando o comportamento 

apresentado por Kamruzzaman et. al. (2010), para a estratégia BCA, a janela de controle, o 

sensoriamento e a transmissão ocorrem no canal selecionado. Quando o UP aparece, os USs 

migram para o canal de backup e restauram a estrutura do quadro com, Preâmbulo, 

Sensoriamento e Transmissão. 

 A diferença do modelo da Figura 4.2 é a presença do UP representada pelos lugares 

BackupChannel e Off e pelas transições OffPeriod, T1, T20, T11, T12, T13, T14, T15 e T16. Sempre 

que existir um token no lugar Off, significa que o canal está livre da presença do UP e pode ser 

utilizado pelos USs. Quando a transição temporizada OffPeriod é disparada, um token é gerado para 

o lugar BackupChannel, representando, assim,  a aparição do UP no canal e a consequente 

migração de todos os participantes da rede para o canal de backup. O disparo da transição 

imediata T1 gera um token para o lugar Off e outro para o lugar SwitchingChannel, iniciando o 

processo de migração. Para simplificar o modelo para a estratégia BCA, consideramos que todos 

os canais têm o mesmo padrão de comportamento do UP. 

 Após migrarem para o canal de backup, os USs iniciam a operação normal da rede da 

maneira como é descrito no modelo da estratégia CCCA. Neste caso, o modelo representa a 

janela de controle, a decisão sobre quem irá transmitir no próximo frame slot, o sensoriamento 

rápido e a transmissão. As transições imediatas T20, T11, T12, T13, T14, T15 e T16 são utilizadas 

para representar a saída dos USs do canal quando a presença de um UP é detectada. Estas 

transições possuem uma guarda que as torna habilitadas sempre que houver um token no lugar 

BackupChannel (no Timenet a guarda é expressa por #BackupChannel>0). Quando houver um 

token no lugar BackupChannel, as transições retiram quaisquer tokens existentes nos respectivos 

lugares às quais estão conectadas. É importante mencionar que as transições imediatas T20, T11, 

T12, T13, T14, T15 e T16 possuem prioridade maior que a transição T1. Isto impede que T1 

dispare antes que uma destas transições, evitando, assim, o acúmulo de tokens no modelo. 

 Assim como no modelo para a estratégia CCCA, as métricas analisadas no modelo da 

Figura 4.4 dizem respeito à utilização por parte do US e ao consumo de energia, em que a 

utilização foi configurada no TimeNet da seguinte forma: P{#SUTransmitting>0}. A energia 

média consumida pode ser extraída pela equação 4.2, onde o valor Chaveamento pode ser obtido 

no TimeNet pela seguinte medição: P{#SwitchingChannel>0}. A eficiência energética pode ser 

obtida pela razão entre a vazão e o consumo de energia, em que a vazão pode ser extraída através 

da equação 4.3 

 A Figura 4.5 apresenta o modelo da estratégia BCA na perspectiva da BS. 
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Figura 4.5 – Modelo da estratégia BCA na perspectiva da BS 

 Assim como para a estratégia CCCA, o modelo para a estratégia BCA na perspectiva da 

BS segue a mesma lógica do apresentado na Figura 4.4, onde para a BS não existe a decisão sobre 

quem irá transmitir, já que a BS participa de todas as transmissões. As métricas analisadas n a 

perspectiva da BS são as mesmas da perspectiva do US. A diferença é que a medição configurada 

no TimeNet para obter a utilização é P{#Transmitting>0}. 

4.3.1. Validação dos modelos para a estratégia BCA 

 As validações para os modelos da estratégia BCA seguem basicamente a mesma lógica 

apresentada para o modelo CCCA. Assim, escolhemos realizar as validações utilizando o 

processo analítico, pois, não é possível representar o sistema real. As validações ocorreram pela 

comparação utilizando o cenário descrito na Seção 4.1.1. No cenário, consideramos a transmissão 

de dois USs, em que, o US que está sendo modelado transmite no primeiro quadro e o US 

concorrente transmite no segundo. A equação 4.6 descreve a utilização do US que está sendo 

modelado. 

           
    

                
       

 Na equação 4.6, o termo CHAV não está presente, pois, o chaveamento só ocorre 

quando a transmissão do UP é detectada no canal.  

 No modelo da Figura 4.4, as transições foram configuradas da seguinte forma:  

 Preamble com valor 1;  

 T5 com valor 0,5;  
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 T6 com valor 0,5;  

 TimeToSwitchingCh com valor 0;  

 SensingPeriodSU e OSUSensingPeriod com valor 0,1;  

 SUTransmission e OSUTransmission com valor 9;  

 Após a execução das análises, os resultados obtidos pelo modelo analítico e pelo modelo 

da Figura 4.4 foram iguais e o valor foi de 44,55% de utilização. Desta forma, consideramos o 

modelo da Figura 4.4 é parcialmente válido e descreve o comportamento do US considerando a 

descrição feita por Kamruzzaman et. al. (2010). 

 Para o modelo da Figura 4.5, modelo este que representa o comportamento da BS, a 

equação 4.7 representa a utilização por parte da BS e é descrita da seguinte forma: 

           
    

            
       

 Após as análises foram obtidos valores iguais para os modelos (equação 4.7 e utilização da 

Figura 4.5) e o valor foi 89,10% de utilização. Desta forma, consideramos que o modelo da 

Figura 4.5 é parcialmente válido e representa o comportamento da BS para a descrição feita por 

Kamruzzaman et. al. (2010). 

4.4. Modelos para a estratégia SCA 

 A Figura 4.6 apresenta o modelo da estratégia SCA na perspectiva do US.  

 

Figura 4.6 – Modelo da estratégia SCA na perspectiva do US 

 A estrutura do modelo da Figura 4.6 segue basicamente a mesma lógica da apresentada na 

Figura 4.4. A diferença é que, neste caso, como a rede não muda o canal de operação mediante a 

presença de um UP, não existe um lugar e uma transição que representem a migração da rede 

para outro canal. Dado que o modelo não representa a saída da rede do canal principal, é 

necessária a informação do período de atividade do UP. Sendo assim, o lugar PUON representa a 

presença do UP no canal, enquanto o lugar PUOFF representa a ausência. A transição 
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temporizada OnPeriod representa o tempo do permanência do UP no canal e a transição OffPeriod 

o tempo de ausência. As transições imediatas T8, T10, T11, T0 e T1 possuem uma guarda que as 

torna habilitadas sempre que houver um token no lugar PUON e, assim como no modelo da 

Figura 4.4, representam a imediata saída dos USs do canal após a detecção do UP. A guarda 

configurada no TimeNet é #PUON>0. As métricas utilizadas para as análises foram a utilização, 

o consumo de energia e a eficiência energética. O consumo de energia e a eficiência energética 

são calculados da mesma forma que nos modelos apresentados nas seções 4.1 e 4.2. A medição 

utilizada no Timenet que representa a utilização é P{#SUTransmitting>0}. A Figura 4.7 

apresenta o modelo da estratégia SCA na perspectiva da BS. 

 

Figura 4.7 – Modelo da estratégia SCA na perspectiva da BS 

 O modelo da Figura 4.7 segue a mesma lógica do modelo da Figura 4.6. As métricas 

utilizadas para o modelo da Figura 4.7 são as mesmas analisadas no modelo da Figura 4.6. A 

utilização do US pode ser obtida por meio da medição P{#Transmitting>0}. 

4.4.1. Validação dos modelos para a estratégia BCA 

 As validações para os modelos da estratégia SCA seguem basicamente a mesma lógica 

apresentada para os modelos CCCA e BCA. Foi utilizado o cenário em que existem dois USs na 

rede, o US que está sendo modelado transmite no primeiro quadro e o US concorrente transmite 

no segundo.  

 A equação utilizada para descrever o cenário analisado na perspectiva do US é a 4.6, pois, 

da mesma forma que para a estratégia BCA, na estratégia SCA o US recebe pacotes de controle, 

faz o sensoriamento e, em seguida, transmite.  

 Na perspectiva da BS, a equação 4.7 representa a utilização do cenário analisado. No 

modelo da Figura 4.4, os tempos e pesos das transições foram configuradas da seguinte forma:  

 Preamble com valor 1;  

 T5 com valor 0,5;  
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 T6 com valor 0,5;  

 SUSensingPeriod e OtherSUSensingPeriod com valor 0,1;  

 SUTransmissionPeriod e OSUTransmissionPeriod com valor 9; 

 OnPeriod e OffPeriod com valor 0; 

 Após a execução das análises, os resultados obtidos foram iguais para a perspectiva do 

US, em que o valor foi igual a 44,55%. Para a perspectiva da BS os valores também foram iguais e 

corresponderam a 89,10%. Os resultados mostram que os modelos das Figuras 4.6 e 4.7 também 

representam o comportamento descrito por Kamruzzaman et. al. (2010) tanto na perspectiva da 

BS quando na perspectiva do US e estão parcialmente validados. 

4.5. Análises e resultados 

 Como não é do nosso conhecimento que existam estudos que determinem a eficiência 

energética das estratégias de chaveamento atualmente empregadas na literatura, este capítulo tem 

o objetivo de descrever as análises realizadas bem como discutir adequadamente os resultados 

obtidos. Desta forma, as estratégias serão elencadas de acordo com a eficiência energética e a 

vazão, principais métricas analisadas nesta seção.  

 As análises foram realizadas com o uso da ferramenta TimeNet (TIMENET, 2015) 

utilizando a funcionalidade de análise dos estados estacionários. Nas subseções seguintes 

apresentaremos as métricas, os parâmetros, os resultados obtidos e as conclusões das análises. 

 Como o objetivo das análises é verificar a eficiência energética do uso das principais 

estratégias de chaveamento, não consideramos a coexistência entre BSs. Desta forma, o cenário 

considerado consiste em uma BS e N USs compartilhando a rede. 

4.5.1.  Parâmetros e Métricas 

 A Tabela 4.1 apresenta os parâmetros utilizados para as análises. 

Tabela 4.1 – Parâmetros utilizados nas Análises 

Parâmetros Valores 

Período On 0,1s 

Período Off  1s 

Tempo para a troca de canal 0,0001s/MHz 

Preâmbulo 0,001s 

Período de Sensoriamento 0,0001s 

Período de Transmissão 0,009s 
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Número de USs 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 USs 

Potência de Transmissão 4000mW 

Potência de troca de canal 1000mW 

Vazão Máxima 18Mbps 

 

 Os valores dos períodos On e Off foram extraídos de Swarup et al. (2013). Os valores 

referentes ao tempo necessário para a troca de canal e a energia gasta para este processo foram 

extraídos de Bayhan e Alagoz (2013). Nestas análises, consideramos um ambiente com 4 canais. 

Para o sensoriamento rápido, consideramos o valor apresentado em Cordeiro et al. (2006). A 

quantidade de USs foi definida de forma empírica, já que queríamos testar as estratégias 

considerando uma pequena quantidade de USs e ir aumentando esta quantidade gradativamente. 

Para a potência de transmissão consideramos redes com alcance de 30km, onde o valor da 

potência foi extraído de Ghosh et al. (2013), tanto para USs quanto para a BS, pois representa a 

potência para redes regionais, tipo de rede considerada nas análises deste capítulo. O valor do 

período de transmissão foi obtido do padrão IEEE 802.22 como descrito no início deste 

capítulo. Para a vazão máxima consideramos o valor apresentado por Cordeiro et al. (2006). 

 As métricas utilizadas foram as seguintes: 

 Utilização por parte dos USs, que representa a porção de tempo em que um US pode 

transmitir ou receber pacotes; 

 Consumo de energia, cujo cálculo considera a potência de transmissão e a potência para 

mudança de canal. 

 Eficiência Energética, que consiste na relação entre a vazão de dados e a energética 

consumida (kbits/W). 

4.5.2. Resultado das Análises 

 A Figura 4.8 apresenta um gráfico contendo os valores da utilização por parte dos USs. 

Podemos observar que a diferença em termos de utilização entre as estratégias é baixa. A maior 

diferença entre as estratégias SCA e CCCA é de 11%, enquanto a maior diferença entre as 

estratégias SCA e BCA é de 10,42%. Os resultados mostram que a quantidade de canais utilizados 

para a comunicação não exerce muita influência na  utilização do US, uma vez que, mesmo 

usando 4 canais, a estratégia CCCA foi a que ofereceu menor utilização. 

 Como os dados presentes na Figura 4.9 estão próximos, não há indícios para afirmar que 

existem diferenças entre os resultados obtidos pela SCA e as demais. Desta forma, fizemos dois 
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testes de hipóteses para médias com amostras dependentes (TRIOLA, 2005). As equações 4.8 e 

4.9 definem as descrições de cada teste realizado.  

              
              

      

               
               

      

 Onde    representa a hipótese nula referente à igualdade entre os valores obtidos,    

representa a hipótese alternativa referente à diferença.      ,      e       representam às 

médias dos valores para às estratégias. Os testes foram realizados com        (        

para o teste bilateral) e 8 graus de liberdades, já que, existem 9 pontos no eixo de X da Figura. 

Para o primeiro teste (equação 4.8) o valor de t obtido foi igual a -5,192 que, em comparação ao 

valor da distribuição T de stundent (2,306 para o teste bilateral), demonstra indícios que podemos 

rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. Para o segundo teste o valor de t foi igual a 

5,192, o que nos oferece indícios que também podemos rejeitar a hipótese nula. Desta forma, 

podemos afirmar que as curvas presentes no gráfico da Figura 4.8 são diferentes, o que indica que 

a estratégia BCA oferece maior utilização que a SCA, e que SCA, da mesma forma, oferece maior 

utilização que CCCA. 

 

Figura 4.8 – Utilização por parte USs 
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 A Figura 4.9 apresenta a utilização na perspectiva da BS. 

 

 

Figura 4.9 – Utilização na perspectiva da BS 

 Como é possível observar na Figura 4.9, a estratégia BCA é a que alcança maior utilização 

na perspectiva da BS e, diferente da perspectiva dos USs, o valor chega a ser 21% maior que a 

apresentada pela estratégia CCCA. A estratégia CCCA apresenta menor utilização devido à 

grande quantidade de mudança de canais. Para aumentar a utilização da estratégia CCCA, seria 

necessário aumentar o tempo de transmissão, porém, esta solução acarretaria o aumento da 

probabilidade de colisão com UPs. Embora a estratégia BCA tenha alcançado maior utilização, 

observa-se que a diferença para a estratégia SCA é de 8%, o que indica que o reestabelecimento 

imediato da comunicação não afeta de forma acentuada a qualidade oferecida. 

 Da mesma forma como feito para a perspectiva do US, fizemos um teste de hipótese para 

verificar se os valores obtidos para as estratégias BCA e SCA são diferentes. A equação 4.8 

representa a hipótese a ser testada. O valor de t foi 4,15, valor este que nos permite rejeitar a 

hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa, pois é maior que o valor da tabela T de Student para 

mais de 100 amostras5. O teste de hipótese oferece indícios que, para a perspectiva da BS, a 

estratégia BCA permite alcançar uma utilização maior que a estratégia SCA. 

 A Figura 4.10 apresenta um gráfico contendo o consumo de energia para as análises. 

                                                 

5 Mais de 100 amostras, pois, o TimeNet utiliza 5000 interações para resolver a análise. 



91 

 

 

 

Figura 4.10 – Consumo de energia na perspectiva das USs 

 Os valores apresentados na Figura 4.10 representam o consumo de energia para um US 

conectado a uma rede contendo n USs e uma BS. A estratégia SCA é a que produz menor 

consumo de energia. Este resultado pode ser explicado principalmente devido à escolha de 

apenas um canal. Mesmo a estratégia CCCA entregando menor utilização, ela é a que faz com 

que o US consuma mais energia. Isto ocorre devido à constante troca de canais, exigindo, assim, 

mais energia para utilizar uma oportunidade. Outra observação importante a ser feita é que, com 

o aumento da quantidade de USs, o consumo de energia decai mais intensamente para a estratégia 

CCCA do que para as demais estratégias. Isto se deve à diminuição das oportunidades de acesso, 

provocando a diminuição tanto da quantidade de transmissões quanto da quantidade de 

chaveamentos. 

 Para verificar se existem diferenças entre os valores obtidos para a estratégia SCA e BCA, 

foi feito um teste de hipótese que é descrito na equação 4.8. O valor de t foi 5,2 que, em 

comparação com o valor da tabela de T de student para 8 graus de liberdade (2,306 para o teste 

bilateral), demonstra indícios que podemos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. 

Desta forma, temos indícios suficientes para afirmar que a estratégia SCA permite um consumo 

de energia menor que BCA. 

 A Figura 4.11 apresenta um gráfico contendo o consumo de energia na perspectiva da BS. 

A estratégia SCA é que produz menor consumo médio de energia. É possível observar que, na 

perspectiva da BS, diferente do que foi apresentado na Figura 4.10, a estratégia CCCA produz 

menor consumo de energia que a BCA. Isto pode ser explicado pela baixa taxa de utilização 
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alcançada por CCCA, que implica em menos oportunidades de transmissão e consequentemente 

menor consumo de energia. Embora o gráfico mostre uma grande diferença entre as estratégias, 

o consumo excedente é de apenas 125mW. 

 Os dados presentes na Figura 4.11 mostram que a estratégia SCA permite um consumo 

de energia menor que a estratégia CCCA, porém, como é possível observar, a diferença é muito 

pequena. Desta forma, foi feito um teste de hipótese para verificar se existem diferenças entre os 

valores. O teste está descrito pela equação 4.9. Após os testes, o valor de t obtido foi 0,17, que 

em comparação com o valor da tabela T de Student para mais de 100 amostras (1,96) nos permite 

aceitar a hipótese nula. Este resultado nos dá indícios para afirmar que o consumo de energia 

para as estratégias SCA e CCCA são iguais. 

 

 

Figura 4.11 – Consumo de energia na perspectiva da BS 

 A Figura 4.12 apresenta um gráfico contendo a eficiência energética na perspectiva dos 

USs. A estratégia SCA entrega maior eficiência energética, na qual esta eficiência é regular mesmo 

com o aumento de USs na rede. O motivo disto é que o consumo de energia está diretamente 

relacionado à quantidade de transmissões, que implica que se a quantidade de transmissões 

diminuir, a energia consumida também diminuirá. A estratégia CCCA é a que entrega menor 

eficiência energética, isto devido principalmente à baixa utilização e a alta quantidade de 

chaveamentos. O que explica a regularidade da curva que representa a estratégia CCCA é que o 

consumo de energia também é diretamente proporcional à quantidade de transmissões, já que o 

US só faz o chaveamento para outro canal quando existe a oportunidade de acesso. 
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Figura 4.12 – Gráfico da eficiência energética na perspectiva dos USs 

 Para a estratégia BCA, no gráfico da Figura 4.12, o aumento da quantidade de USs 

degrada a eficiência energética. Isto ocorre devido à quantidade de chaveamentos, que ao 

contrário das outras estratégias, independe da quantidade de transmissões. Em outras palavras, 

um US muda de canal sempre que a transmissão do UP é detectada, o que significa que o 

aumento da quantidade de USs diminui as oportunidades de acesso, entretanto a quantidade de 

chaveamentos continua a mesma, diminuindo, assim, a eficiência. 

 A Figura 4.13 apresenta o gráfico contendo a eficiência energética na perspectiva da BS. 

Como é possível observar, as estratégias SCA e BCA entregam uma eficiência aproximada, em 

que SCA é levemente superior, contudo, esta diferença é de apenas 0,07%. Para a estratégia 

CCCA, a diferença corresponde a 18,5%.  

 A leve diferença entre as estratégias SCA e BCA é explicada devido à relação entre as 

diferenças da utilização e do consumo de energia. A estratégia SCA alcança uma utilização 7,9% 

menor com um consumo de energia 8,04% também menor, o que explica a leve superioridade de 

SCA. 

 Para verificar se existem diferenças entre os resultados apresentados na Figura 4.13, para 

as estratégias BCA e SCA, fizemos o teste de hipótese presente na equação 4.8. O valor de t 

obtido foi igual a 0,035. Este resultado oferece indícios que, na perspectiva da BS, a estratégia 

BCA oferece a mesma eficiência que a estratégia SCA.  
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Figura 4.13 – Eficiência energética na perspectiva da BS 

 As análises apresentadas neste capítulo consideraram apenas 4 canais. A Figura 4.14 

apresenta uma análise da eficiência energética com a variação da distância entre os canais 

(quantidade de canais acessíveis) na perspectiva da BS para as estratégias BCA e CCCA. 

 

Figura 4.14 – Eficiência energética X distancia entre os canais 

 Como é possível observar na Figura 4.14, para a estratégia CCCA, o aumento da distância 

entre os canais diminui a eficiência consideravelmente. Isto ocorre devido ao tempo necessário 

para acessar as oportunidades e a quantidade de chaveamentos necessários. A diferença entre a 

utilização de 2 e 12 canais é igual a 48%. Para a estratégia BCA, a quantidade de canais não afeta 

significantemente a eficiência, em que a diferença máxima alcançou apenas 0,35%. Isto ocorre 

devido ao acesso às oportunidades ser independente do chaveamento dos canais, diferentemente 

da estratégia CCCA. 

 Como é possível observar na Figura 4.14, o aumento na quantidade de canais não afeta a 

eficiência alcançada pela BS para a estratégia BCA. Desta forma, a Figura 4.15 apresenta um 

gráfico contendo a eficiência energética na perspectiva do US, para o US, utilizando a estratégia 
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BCA em dois cenários: o primeiro contendo 10 USs conectados a rede e o segundo contendo 50. 

O gráfico foi obtido pela variação de canais apresentada na Figura 4.14. 

 

Figura 4.15 – Eficiência energética X distância entre os canais na perspectiva do US 

 Os resultados mostram que, diferente da perspectiva da BS, para o US, quanto mais 

distante o canal de backup for do canal principal menor será a eficiência alcançada e o decaimento 

da curva de eficiência aumenta com o aumento da quantidade de USs. Este comportamento é 

devido à relação entre o tempo gasto para a troca de canais e a quantidade de oportunidades de 

transmissão. Com o aumento dos USs, diminui a quantidade de transmissões, no entanto, a 

quantidade de trocas de canais permanece a mesma e, quanto mais tempo o US passar trocando 

de canal, maior será o consumo de energia em detrimento das oportunidades de transmissão. 

 Para completar a análise apresentada na Figura 4.15, utilizamos um teste de sensibilidade 

através da análise de Sobol (ALLARD; FISHER, 2009; ARCHER, 1997). Este teste é capaz de 

demonstrar o nível de influência de cada parâmetro em uma função, que no nosso caso, foi a 

função que representa a eficiência energética para o US usando a estratégia BCA. Os resultados 

mostraram que a distância entre o canal principal e o canal de backup exerce 49,61% de influência 

na variabilidade da eficiência energética. Ainda segundo as análises, a quantidade de USs 

disputando o canal exerce 11% da influência e o tempo de ausência do UP exerce 15%. O que 

explica a menor influência da quantidade de USs na eficiência energética é que, a vazão e o 

consumo de energia estão diretamente relacionados à quantidade de transmissões, ou seja, se o 

US transmite pouco este gastará pouca energia obtendo menor vazão de dados. Estes resultados 

mostram que a escolha de canais distantes como canais de backup degrada fortemente a eficiência 
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energética para o US e, também, que é melhor escolher um canal com maior período de ausência 

do UP do que um com menor quantidade de USs competindo.  

4.6.  Discussões 

 Embora as análises mostrem que a estratégia SCA seja a mais viável devido a esta entregar 

maior eficiência energética que as demais, na perspectiva do US, e uma eficiência equivalente à 

BCA na perspectiva da BS, é importante notar que a qualidade oferecida aos USs depende do 

comportamento do UP. Ou seja, se o UP transmite no canal por um longo período, os USs 

experimentarão um forte atraso, já que devem esperar até que o UP pare sua transmissão para 

reestabelecerem a comunicação. A Figura 4.16 apresenta um gráfico tridimensional que mostra o 

atraso médio obtido pelo uso da estratégia SCA, variando, ao mesmo tempo, o número de USs e 

o período de permanência do UP no canal. 

 Como é possível observar na Figura 4.16, no pior caso (50 USs na rede e 1s de atividade 

do UP), o atraso médio sofrido pelo US é igual a 120ms. É importante observar que este valor 

representa o atraso médio, não representando o atraso máximo sofrido. Desta forma, se 

considerarmos o pior caso, no qual o atraso médio foi igual a 120ms, a probabilidade do US 

sofrer um atraso maior que 1s é igual a 37%. No caso em que o tempo de atividade do UP é igual 

a 0,1s, a probabilidade cai para 0,005%. Análises de sensibilidade utilizando o teste de Sobol 

(ALLARD e FICHER, 2009; ARCHER, 1997) demonstraram que a quantidade de USs exerce 

49% de influência no atraso e o período On do UP 22%. Estes resultados nos permitem concluir 

que a estratégia SCA deve ser utilizada apenas para aqueles canais cuja atividade do UP seja baixa, 

isto devido à maior eficiência energética alcançada e a baixa probabilidade do US experimentar 

fortes atrasos. A estratégia SCA poderia ser utilizada também para alocar USs que utilizem 

aplicações tolerantes a atraso, tais como navegação web, download de arquivos, bufferização de 

vídeos e assim por diante. É importante observar que a probabilidade dos USs sofrerem um 

atraso alto nas demais estratégias analisadas é menor, pois, estas permitem o reestabelecimento da 

comunicação de forma imediata. 

 Neste capítulo, foram apresentadas validações referentes aos modelos em GSPN para o 

comportamento do US inserido em redes baseadas no padrão IEEE 802.22. Desta forma, 

consideramos que todos os demais modelos construídos ao longo desta tese, que tomem como 

base redes IEEE 802.22, estão parcialmente validados. Fizemos esta consideração, pois, tais 

modelos representam apenas modificações na estrutura dos UPs dos modelos apresentados neste 

capítulo.  
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Figura 4.16 – Atraso médio 

 Quanto à estratégia BCA, podemos concluir que ela é a melhor solução para ser adotada 

na definição de padrões e protocolos de acesso ao meio para redes infraestruturadas. Esta 

estratégia permite aos USs alcançarem uma alta utilização com uma boa eficiência energética sem 

as restrições de atraso impostas à estratégia SCA. Porém, é importante observar que, em relação à 

eficiência energética, a escolha de um canal de backup próximo ao canal principal permite aos USs 

alcançarem maior eficiência, assim como o aumento da distância acarreta em um custo energético 

elevado para o US. 

 Baseado nos resultados apresentados neste Capítulo foram desenvolvidos algoritmos de 

seleção de canais para as estratégias SCA e BCA, nos quais estes algoritmos serão apresentados e 

descritos nos próximos capítulos. Não desenvolvemos um algoritmo de seleção para a estratégia 

CCCA devido à baixa eficiência e ao baixo desempenho apresentados. 
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Capítulo 5 – Análise da Utilização do Canal para a 

Estratégia Single Channel 

 

 

 

 

 

Nossas virtudes e nossos defeitos são inseparáveis, assim como a força e a matéria. Quando se separam, o 

homem deixa de existir. 

Nikola Tesla 
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Neste Capítulo, são feitas algumas análises sobre o acesso ao canal na perspectiva do US. 

Basicamente, a seleção de canais é feita considerando apenas a atividade do UP (DAHI; 

TABBANE, 2013; LERTSINSRUBTAVEE, 2012; YIN, 2013; LIU, 2013; TALAT; WANG, 

2009; WANG e WANG 2009; WANG, 2011; ZEESHAN, 2010). De fato, os pesquisadores 

negligenciam que o modo de acesso e a quantidade de US também podem exercer influência na 

qualidade percebida pelo US. Desta forma, neste Capítulo, é apresentada uma análise sobre o 

acesso ao canal por parte do US considerando a estratégia de chaveamento Single Channel Access. 

5.1. Modelo do Acesso ao Canal para Rádio Cognitivo 

Como mencionado na Seção 2.1.1, a maioria dos trabalhos baseiam-se no modelo 

On/Off simples apresentado na Figura 2.2 ou nos parâmetros que representam a atividade do 

UP para definir a qualidade do canal em termos de oportunidades e estimar a utilização. Embora 

o modelo On/Off represente bem a atividade do UP, o cálculo utilização para o US dependerá 

de outras variáveis, como a quantidade de USs e o tipo de mecanismo utilizado para acessá-lo. 

Para viabilizarmos o desenvolvimento do cálculo da utilização baseado nestas variáveis, o modelo 

On/Off tradicional deve ser estendido. 

O método utilizado para fazer a extensão do modelo On/Off foi o seguinte: 

 Primeiramente foi construído um modelo em Rede de Petri Estocástica Generalizada 

(CHIOLA, 1993); 

 Em seguida, este modelo foi transformado em uma cadeia de Markov de tempo contínuo 

(BOLCH, 2006); 

 Após a extração da cadeia de Markov, o cálculo da utilização foi derivado. 

 O formalismo das redes de Petri foi utilizado por permitir a modelagem dos 

comportamentos dos UPs e USs em um único modelo de forma simplificada. Optamos por 

utilizar a CTMC, pois, a partir deste formalismo, é possível gerar uma equação que represente a 

métrica desejada, que, neste trabalho, é a utilização por parte do US. Nesta tese, utilizamos a 

equação que representa a utilização como estimador da capacidade para os algoritmos propostos. 

Caso não utilizássemos a equação, seria necessário o uso de aplicações externas (TimeNet 

(TIMENET, 2015) ou Mercury (MERCURY TOOL, 2015)) para extrair as métricas a partir da 

GSPN. Tal procedimento seria inviável, já que, a comunicação com tais aplicações poderia 

aumentar o tempo necessário para a execução do algoritmo. 
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5.1.1. Redes de Petri do Modelo On/Off Estendido 

 Utilizamos inicialmente o formalismo de Redes de Petri (CHIOLA, 1993), pois conceber 

modelos segundo este formalismo é mais intuitivo e direto que a utilização de cadeias de Markov, 

facilitando a explicação e a compreensão do modelo. Dessa forma, como o primeiro passo da 

metodologia, a Figura 5.1 ilustra o modelo On/Off estendido do acesso ao canal, contemplando, 

também, o comportamento dos USs. O modelo da Figura 5.1 é uma adaptação do modelo da 

Figura 4.6, em que, em vez de utilizarmos o comportamento definido por Kamruzzaman et. al. 

(2010), utilizamos o comportamento para dispositivos que usam o padrão IEEE 802.11af. Isto 

porque, este padrão utiliza a estratégia de chaveamento SCA. 

 Este modelo considera um canal onde existe um UP e vários USs. O mecanismo de 

acesso ao meio utilizado para a criação deste modelo é baseado no CSMA/CA (Carrier Sense 

Multiple Access/Collision Avoidance) (SHEN; GAO, 2010) que forma a base da funcionalidade de 

acesso ao meio para o padrão IEEE 802.11af. O modelo é dividido em duas partes: a primeira 

parte representa a relação entre o canal e o UP (lugares On e Off); a segunda parte representa a 

relação entre os USs e o canal (lugares P0, P1, P2 e P3). 

  

Figura 5.1 – Rede de Petri do Modelo On/Off estendido 

 Quando houver um token no lugar On, significa que o UP está utilizando o canal, 

enquanto a transição temporizada OnPeriod representa o tempo de permanência deste. Uma vez 

que OnPeriod é disparada, o token é retirado do lugar On e um token é gerado para o lugar Off, 

bem como, outro para P0. Quando esta marcação for alcançada, significa que o canal foi liberado 

pelo UP e os USs podem competir pelo acesso ao meio. Como o mecanismo utilizado é baseado 

no CSMA/CA, o lugar P0 representa os USs esperando para começar a transmitir. A transição 

Contention representa o tempo de espera dado pelos valores do DIFS (Distributed Coordination 

Function Inter-Frame Space), SIFS (Short Interframe Space) e a janela de contenção (BIANCHI, 1998; 

BIANCHI, 2000). 
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 Quando a transição Contention é disparada, um token é gerado para o lugar P1. Nesta 

marcação, um conflito é habilitado entre as transições imediatas q1 e q2. Este conflito modela a 

disputa pelo acesso canal. Se a transição q1 for disparada, significa que o US que está sendo 

modelado ganhou a concorrência. Caso a transição q2 seja disparada, significa que outro US 

venceu a concorrência. Sendo assim, o peso configurado para q1 é sempre igual a 1, enquanto o 

peso configurado para q2 é NUS – 1, onde NUS representa a quantidade de USs competindo 

pelo acesso.  

 Quando um token for gerado para o lugar P2, significa que o US que está sendo modelado 

envia e recebe dados, no entanto, se o token for gerado para o lugar P3, indica que outro SU está 

utilizando o canal. As transições temporizadas SUTransmission e OSUTransmission representam os 

tempos de utilização do canal pelos USs, onde este tempo é dado pelo tamanho do pacote a ser 

enviado em bits e o tempo referente ao slot de transmissão (BIANCHI, 1998). A transição 

OffPeriod representa o tempo em que o UP permanece ausente do canal, ou seja, é o período em 

que o canal está disponível para ser utilizado pelos USs. Sendo assim, o disparo dessa transição 

indica que o UP iniciou sua transmissão no canal e todos os USs devem liberá-lo imediatamente. 

Por fim, as transições imediatas T1, T5 e T13 possuem uma guarda que as habilita quando existir 

um token no lugar On. Dessa forma, quando a transição temporizada OffPeriod é disparada, as 

transições T1, T5 e T13 podem ficar habilitadas para retirar o token de um dos lugares P1, P2 e 

P3, fazendo com que o canal seja liberado mediante a presença do UP.  

 Note que no modelo da Figura 5.1 não existe um lugar e uma transição referentes ao 

sensoriamento do espectro. Isto ocorre, pois, no IEEE 802.11af os USs não fazer sensoriamento 

espectral. 

5.1.2. Modelo Baseado em Cadeia de Markov 

 A partir da Rede de Petri da Figura 5.1, foi possível derivar a Cadeia de Markov de 

Tempo Contínuo da Figura 5.2. O processo de derivação consiste em gerar o grafo de 

alcançabilidade do modelo através do mapa de marcações da rede. Por exemplo, a marcação que 

corresponde a um token no lugar On, corresponde ao estado S0 da cadeia de Markov. Quando a 

transição temporizada OnPeriod for disparada, tokens são gerados para os lugares Off e P1, que 

corresponde ao estado S1 e assim sucessivamente. Para maiores informações sobre este 

mapeamento, por favor, consulte (MARSAN, 1995). 
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Figura 5.2 – Cadeia de Markov do Modelo On/Off Estendido 

 Os valores das transições dos estados da cadeia de Markov são obtidos a partir das 

transições da Rede de Petri da seguinte forma:    
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possível também estender o modelo através da utilização de distribuições diferentes da 

distribuição exponencial por meio da aproximação de fases nas transições como é possível 

observar em (WATSON; DESROCHERS 1991). 

5.1.2.1. Cálculo da Utilização do US 

 O cálculo da utilização do canal por parte do US pode ser obtido através da análise 

estacionária da cadeia de Markov ilustrada na Figura 5.2. 

 A partir do modelo da Figura 5.2, é possível construir a matriz infinitesimal   da 

transição dos estados: 

    

[
 
 
 
       

             
                     
                      

                               
                               

         

          ]
 
 
 
          

 Onde Q representa a matriz infinitesimal da cadeia de Markov e   representa o vetor de 

probabilidades estacionárias dos estados             . A utilização do canal por parte do 

US é descrita por   , que representa a probabilidade estacionária do estado S2. O valor de    é 

obtido pela seguinte equação: 
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 Desta forma, a equação (5.2) representa a utilização do US, ou seja, ela representa a 

oportunidade real passível de ser utilizada pelo US, já que, o valor obtida a partir da equação (2.1) 

representa a oportunidade que pode ser  disputada por todos os USs. 

 Como é possível observar, o modelo markoviano não sofre com a explosão de estados, 

pois, a complexidade do modelo é introduzida nas transições    e    e não nos estados da cadeia. 

Desta forma, a equação estocástica 5.2 pode estimar a capacidade do canal mesmo para uma 

grande quantidade de USs. 

5.2. Validação do Modelo On/Off Estendido 

 Embora o modelo para a estratégia SCA já tenha sido parcialmente validado na Seção 

4.3.1, tal modelo foi baseado em um comportamento diferente do modelo construído neste 

Capítulo. Sendo assim, não há indícios suficientes para alegar que o modelo da equação 5.2 não é 

inválido. Desta forma, como o modelo da equação 5.2 foi construído para as redes IEEE 

802.11af, optamos por realizar a validação através da comparação de resultados com o modelo 

proposto por Bianchi (BIANCHI, 1998). Utilizamos o modelo de Bianchi por este ser um 

modelo largamente referenciado na literatura e por não haverem modelos ou simuladores 

confiáveis em redes de rádios cognitivos que utilizem a estratégia Single Channel. 

 A equação 5.3 apresenta o modelo de saturação utilizado para validar o modelo de 

simulação. 

  
      

                  
      

 Onde      representa o tamanho médio do pacote considerando o cabeçalho e a carga 

em bits,    a probabilidade de o pacote ser transmitido com sucesso por qualquer dispositivo,    

é o tempo médio de utilização do canal dado uma transmissão realizada com sucesso,    é o 

tempo médio da utilização do canal dado à ocorrência de uma colisão e      representa a 

quantidade média de slots livres entre duas transmissões ocorridas com sucesso. 

 Considerando   a probabilidade de um dispositivo transmitir em um slot dado por: 

  
            

                       
      

 A equação 5.4 foi desenvolvida a partir da cadeia de Markov de tempo discreto 

apresentado em Bianchi (1998). O valor p representa a probabilidade de haver uma colisão, ou 

seja, a transmissão simultânea de dois terminais, em que               com n 

representando a quantidade de estações competindo pelo acesso. O valor W, apresentado na 

equação 5.4, representa o tamanho da janela de contenção do processo de backoff e   a 
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quantidade de estágios de backoff. A probabilidade de uma transmissão ocorrer com sucesso é 

dado por: 

   
          

        
      

 Os outros valores são definidos da seguinte forma: 

     
 

        
        

                                          

                   

 Nas equações 5.7 e 5.8,   representa o atraso de propagação e H representa o tamanho 

do cabeçalho do quadro IEEE 802.11. RTS (Request to Send), CTS (Clear to Send) e ACK 

(Acknowledgment) representam os tamanhos dos quadros em bits e os valores SIFS e DIFS 

representam períodos como definidos em (IEEE, 2014). A Tabela 5.1 apresenta os parâmetros 

utilizados para a validação, em que, tais valores foram retirados de (BIANCHI, 1998). Seguindo 

os experimentos de Bianchi (1998), as validações foram realizadas através da variação de USs e 

do tamanho do pacote. Para a quantidade de USs variamos os valores de 10 à 50 e para o 

tamanho do pacote de 3500 bits à 8000 bits. A métrica avaliada é a vazão obtida por US que, para 

o modelo proposto neste capítulo, pode ser obtido por           , em que,          é 

igual a 1Mbps, assim como utilizado por Bianchi (1998). 

Tabela 5.1 – Parâmetros da Validação 

Parâmetro Valor 

Payload do pacote 8184 bits 

Cabeçalho MAC 272 bits 

Cabeçalho PHY 128 bits 

Tamanha do ACK 240 bits + Cabeçalho PHY 

Tamanho do RTS 288 bits+ Cabeçalho PHY 

Tamanho do CTS 240 bits+ Cabeçalho PHY 

Tempo de Propagação 1µs 

SIFS 28µs 

Tamanho do Slot 50µs 

DIFS 128µs 

 

 A Figura 5.3 apresenta o gráfico contendo a comparação entre os modelos através da 

variação da quantidade de USs. Como é possível observar, visivelmente não existem diferenças 
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entre os resultados apresentados. Os resultados obtidos através do modelo da equação 5.2 foram 

1% maior. 

 

Figura 5.3 – Comparação entre os modelos pela variação de USs 

 A Figura 5.4 apresenta os resultados obtidos na comparação, através da variação do 

tamanho do pacote. Como é possível observar, os resultados apresentados são próximos, em que 

a diferença chega a 0,3%. 

 

Figura 5.4 – Comparação entre os modelos pela variação do tamanho do pacote 

 Com base nos resultados, temos indícios suficientes para afirmar que o modelo da 

equação 5.2 representa a utilização do US para redes baseadas no padrão IEEE 802.11. Sendo 

assim, consideramos o modelo parcialmente validade. 
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5.3. Estudo do Modelo com Análise de Sensibilidade 

 A análise de sensibilidade é adotada em nosso estudo como uma importante ferramenta 

para verificar a forma como a utilização do canal por parte do US é afetada pelos diferentes 

parâmetros do modelo. Utilizamos este tipo de análise para verificar se a utilização de outros 

parâmetros afeta a qualidade percebida pelo USs, uma vez que estes parâmetros têm sido 

negligenciados por vários trabalhos na literatura. O objetivo desta análise é demonstrar que 

outros parâmetros também deveriam ser levados em consideração, pois podem afetar a utilização 

do canal por parte do US tanto ou mais que o período de ausência do UP, já que vários trabalhos 

consideram este parâmetro (GHOSH, 2011; SHIN, 2010). 

 Foram utilizadas duas abordagens para as análises de sensibilidade. A primeira foi a de 

correlação e regressão (ROSS, 2010) e a segunda foi realizada por meio dos índices de Sobol 

(ALLARD; FISHER, 2009; ARCHER, 1997). Utilizamos estas duas abordagens para obtermos 

informações mais precisas em relação à influência dos parâmetros presentes na equação (5.2). 

Desta forma a análise de correlação permite-nos observar o grau de variação da métrica a partir 

da variação do parâmetro, a técnica de regressão permite-nos observar o nível de 

correspondência entre os parâmetros e a análise de Sobol no permite avaliar o quanto a variação 

de um parâmetro influencia na métrica estudado (em nosso caso a utilização do US). 

5.3.1. Análise de Correlação e Regressão 

 A primeira análise realizada foi a análise de correlação e regressão. Esta análise consiste 

em verificar a influência e a relação entre parâmetros utilizando técnicas estatísticas como a 

correlação e a regressão (ROSS, 2010). No nosso caso, queremos verificar a influência da 

quantidade de USs, do período de ausência do UP, do período de permanência, do período de 

contenção e do período de transmissão do US na utilização do canal. Desta forma, para realizar 

as análises foi preciso gerar um conjunto de amostras para cada parâmetro, extraindo a utilização 

por meio da equação (5.2). A primeira tarefa a ser realizada foi descrever os valores que os 

parâmetros assumiram. A Tabela 5.2 apresenta os valores utilizados para a análise. 

Tabela 5.2 – Parâmetros para a análise de Correlação e Regressão 

Parâmetro Valor 

Tempo Médio entre Aparições do UP OffPeriod = 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 2; 4; 6; 8; 

10s 

Tempo Médio de Utilização do Canal pelo 

UP 

OnPeriod = 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 2; 4; 6; 8; 

10s 

Tempo Médio de Contenção Contention = 0,000164; 0,000165; 

0,000166; 0,000167; 0,000168; 0,000169; 
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0,000170; 0,000171; 0,000172; 0,000173s 

Quantidade de USs q1+q2 = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Tempo Médio de Utilização do canal pelo 

US 

SUTransmission e OSUTransmission = 

0,003; 0,004; 0,005; 0,006; 0,007; 0,008; 

0,009; 0,010; 0,011; 0,012s 

 

 Os valores de OnPeriod e OffPeriod foram extraídos de (SWARUP, 2013). Os valores do 

parâmetro Contention foram extraídos de (BIANCHI, 1998), onde foram considerados os tempos 

do DIFS (128µs), do SIFS (28µs) e uma janela de contenção média igual a 32, como utilizado em 

(BIANCHI, 1998). Para os valores do tempo de utilização do US consideramos a transmissão de 

um pacote com tamanho de 8548 bits (BIANCHI, 1998). 

 Utilizamos nas análises, modelos de regressão cúbica, que consistem em funções 

polinomiais de 3° grau. Utilizamos a regressão cúbica, pois, este tipo de modelo foi o que 

apresentou melhor adequação em relação aos parâmetros. Desta forma construímos um modelo 

de regressão para cada parâmetro analisado e verificamos o grau de adequação (dado em 

percentagem) utilizando a análise residual. 

 A Tabela 5.3 apresenta os resultados obtidos por esta análise. Pode-se observar que o 

parâmetro NUS (Número de Usuários Secundários) possui uma correlação com a disponibilidade 

igual a -0,547 que indica que, quanto maior a quantidade de USs, menor o valor da 

disponibilidade e que ambos possuem uma boa relação. O modelo de regressão gerado através do 

parâmetro NUS alcançou um nível de correspondência de 37,2% em relação aos valores da 

utilização. Os valores referentes à contenção (Contention) e à transmissão dos USs (SUTransmission 

e OSUTransmission) pouco influenciam a utilização, tendo baixa correlação e modelos de regressão 

inexpressivos. 

 O parâmetro OffPeriod possui uma correlação com a utilização do US igual a 0,411, que 

significa que quanto maior seu valor, maior será a utilização. O modelo de regressão gerado por 

este parâmetro alcançou um nível de correspondência de 20,30%. Já para o parâmetro OnPeriod 

(que representa o tempo médio em que o UP está ocupando o canal), a correlação é de -0,422. 

Isto indica que este parâmetro possui um grau maior de relação com a utilização do que o valor 

de OffPeriod. É possível observar também que o nível de correspondência deste parâmetro com a 

utilização do US é de 21,40%. 

 Pode-se notar que o parâmetro que mais influencia a utilização do US é a quantidade de 

USs, o que demonstra fortes indícios que este parâmetro deveria ser considerado na construção 

dos modelos de canal nas pesquisas em RC. É importante notar também que os períodos de 

permanência e ausência do UP (OnPeriod e OffPeriod respectivamente) possuem um grau de 
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influência na utilização do US aproximados a quantidade de USs, o que indica que um bom 

estimador para a definição da qualidade do canal com relação a utilização do US deve considerar 

estes três parâmetros (quantidade de USs, OffPeriod e OnPeriod). 

Tabela 5.3 – Resultados Obtidos com a Análise de Correlação e Regressão 

Parâmetro Correlação Modelo Regressão 

NUS -0,547                     

          
             

   

37,2% 

OffPeriod 0,411                        

            
              

   

20,3% 

Contention - 0,005                        

            
              

   

0,0% 

OnPeriod - 0,422                      

           
              

   

21,40% 

SuTransmission e 

OSUTransmission 

0,004                  

        
          

   

0,0% 

5.3.2. Índices de Sobol 

 O segundo teste utilizado foi o teste de Sobol (ALLARD; FISHER, 2009; ARCHER, 

1997). Os dados utilizados nas análises correspondem aos mesmos utilizados na Tabela 5.3. 

 Através dos resultados apresentados na Tabela 5.4, observa-se que a variação da 

quantidade de USs corresponde a 49,18% da variabilidade da disponibilidade, enquanto OffPeriod 

e OnPeriod correspondem a 29,25% e 21,55%, respectivamente. Com os resultados desta última 

análise, podemos concluir que o número de USs é um parâmetro importante e deve ser levado 

em conta na construção de modelos para canais em Rádios Cognitivos, pois, estratégias que não 

levam em consideração este parâmetro para a tomada de decisão na escolha do melhor canal 

podem levar a estimativas de métricas de QoS errôneas, degradando assim a qualidade estimada 

pelo usuário. A variabilidade da utilização do US causada pelos parâmetros Contention e 

SUTransmission são baixos o suficiente para serem desconsiderados (ambos abaixo de 10-8%). 

 Os resultados da análise podem ser vistos na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 – Resultados das Análises de Sobol 

Parâmetro Grau de Variabilidade 

OffPeriod 29,25% 



109 

 

 

OnPeriod 21.55% 

Contention 0,0% 

NUS 49,18% 

SuTransmission e 

OSUTransmission 

0,0% 

5.3.3. Conclusões sobre as Análises de Sensibilidade 

 Os testes realizados sobre o modelo de utilização do canal por parte do US gerado neste 

trabalho demonstraram que os parâmetros comumente utilizados em mecanismos de acesso ao 

canal possuem menor influência na utilização que a quantidade de USs disputando o canal.  

 Na análise de Sobol, foi possível demonstrar que a quantidade de USs corresponde a 

aproximadamente, 49% da variabilidade da utilização do US, o que indica que este parâmetro é o 

mais importante para esta métrica. Outra informação importante é relacionada ao mecanismo de 

acesso ao meio. Nas análises de Sobol e de regressão, observa-se que a contenção exerce uma 

influência muito pequena na utilização. Isto indica que este modelo também pode ser utilizado 

para outros mecanismos de acesso que utilizem a estratégia Single Channel Access. Desta forma, 

uma métrica de qualidade do canal deve considerar, de forma conjunta, os períodos de ausência e 

permanência do UP e a quantidade de USs competindo pelo canal.  

5.4. Considerações Finais 

 Neste capítulo, foi apresentado o modelo de utilização do canal para redes baseadas no 

padrão IEEE 802.11af. Tal modelo foi construído através do formalismo das cadeias de Markov, 

formalismo este que permitindo a construção de uma equação simplificada passível de ser 

utilizada como estimador em algoritmos de seleção de canais. Também neste capítulo, foram 

feitas análises de sensibilidade sobre os parâmetros que governam a transmissão do US, com o 

objetivo de avaliar quais parâmetros são mais importantes. Os resultados desta análise 

demonstraram que, os parâmetros que comumente utilizados para determinar a qualidade do 

canal (período de ausência e permanência do UP), não são os mais importantes, pois, a 

quantidade de USs competindo pelo acesso exerce mais influência na utilização. 

 Nos próximos capítulos, serão apresentados algoritmos de seleção de canais 

energeticamente eficientes para as estratégias de chaveamento SCA e BCA. Tais algoritmos 

tomam como base a seleção a partir de modelos capazes de estimar a utilização dos USs. 
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Capítulo 6 – Algoritmo para a Seleção 

Energeticamente Eficiente de Canais para a 

Estratégia de Chaveamento Single Channel 

 

 

 

 

 

Os encantos desta sublime ciência se revelam apenas àqueles que têm coragem de ir a fundo nela.  

Carl Friedrich Gauss 
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O objetivo deste capítulo é apresentar um algoritmo de distribuição de canais não 

cooperativo e descentralizado que permita aos USs e Access Points (APs) diminuírem o consumo 

de energia em redes baseadas no padrão IEEE 802.11af. 

Assim, neste capítulo é proposto um método que permite distribuir os USs entre os 

canais usando uma solução multiobjetivo, ou seja, os USs podem selecionar um canal baseados 

nos requisitos de suas aplicações sobre a restrição do consumo de energia, objetivando reduzir a 

quantidade de canais ativos, assim como, escolhendo aquele canal que os permitem consumir 

menos energia. Neste capítulo é considerado que o US usa a estratégia Single Channel Access 

(GAALOUL, 2012). Neste capítulo, seguimos o framework teórico apresentado em (SWARUP, 

2013), porém nas simulações consideramos que USs sempre têm pacotes para transmitir. 

O mecanismo apresentado neste capítulo permite aos USs escolherem uma rede para se 

conectar usando um algoritmo guloso baseado na estimação estocástica da capacidade do canal, 

em vez de complexos algoritmos inteligentes, já que nosso mecanismo foi designado para 

executar em dispositivos com baixo poder de processamento. Para isto, utilizamos uma 

abordagem de estimação usando a análise estacionária da Cadeia de Markov apresentada na 

Equação 5.2, pois, o modelo analítico usado é livre da explosão de estados, o que aumenta a 

escalabilidade e diminui a complexidade, permitindo, assim, o desenvolvimento de um 

mecanismo de decisão inteligente para dispositivos com limitações em termos de bateria e 

processamento. 

Consideramos como um cenário um ambiente com redes heterogêneas em que 

tecnologias com diferentes MACs não compartilham a mesma banda. Ou seja, consideramos que 

existe um método que permita BSs e APs se comunicarem para decidir a distribuição dos canais 

entre eles. 

Consideramos, também, um cenário heterogêneo onde existem redes White-Fi de acesso 

privado, às quais usuários registrados podem conectar e redes de acesso público, onde qualquer 

usuário pode se conectar. Cada AP opera em apenas um canal enquanto mais de um AP pode 

operar no mesmo canal. Por fim, consideramos que redes públicas não podem coexistir no 

mesmo canal, contudo, redes públicas podem coexistir com redes privadas. 

6.1. Formulação do Problema Multiobjetivo 

Uma otimização de um problema multiobjetivo consiste em um vetor de decisões que 

satisfazem restrições objetivando otimizar um conjunto de objetivos conflitantes (COELLO, 

2007). 
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Tomando                , um vetor contendo n decisões,       a definição das 

restrições e                           
  o vetor contendo k objetivos, é possível construir 

uma definição multiobjetivo para nosso problema. 

Os objetivos de nosso trabalho estão relacionados aos requisitos de QoS (vazão) e ao 

consumo de energia, neste caso,      representa soluções onde a otimização ideal    é obtida 

pela maximização da vazão e a minimização do consumo de energia ao mesmo tempo. 

Como nosso conjunto de objetivos      é não-comensurável e encontrar    é um 

problema NP-Completo (BÄCK, 1996),  é importante definir o universo de decisões   e as 

restrições para reduzir o escopo de nosso problema, tornando nossa solução mais adequada. 

 Baseado na equação do fóton e na equação da atenuação do sinal, neste trabalho, 

consideramos que quanto maior a frequência, mais energia será requerida para transmitir um 

sinal. A equação do fóton é dada por     , onde   representa a frequência do sinal e   a 

constante de Plank com valor igual a 6,63*10-34. A equação da atenuação causada pelo meio livre 

é dada por                         , onde   é a distância entre o transmissor e o 

receptor. Como é possível observar nas duas equações, a energia da transmissão é diretamente 

proporcional à frequência do espectro utilizado, uma vez que quanto maior a frequência, maior a 

energia do fóton e maior a atenuação causada pelo meio. 

 Como   é um vetor com n decisões dentro do universo  , onde estas decisões estão 

relacionadas à escolha de um esquema de modulação, uma técnica de processamento de sinal, um 

mecanismo de acesso ao meio e assim por diante, nós definimos que nosso universo    está 

relacionado à utilização do canal considerando todos os USs, enquanto    representa um vetor de 

sub-decisões relacionados à alocação dos canais para os USs no quadro de utilização.  

 Basicamente, temos três restrições: 

 A primeira restrição está relacionada ao requisito mínimo de QoS (vazão) para cada US 

em termos de vazão, ou seja, cada US usa uma aplicação que requer uma vazão mínima; 

 A segunda restrição diz respeito ao atraso alcançado para cada US. Como cada US 

executa aplicações tolerantes e não-tolerantes a atraso, esta restrição diz respeito a 

aplicações não-tolerantes a atraso; 

 A última restrição diz respeito à complexidade da solução, pois, ela deve ser usada para 

coordenar a comunicação entre a BS e os USs. Estas soluções devem executar em ordem 

de microssegundos e soluções complexas podem não ser escaláveis. 

 Baseado no que foi apresentado, podemos definir as restrições da seguinte forma:  
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Onde B representa a vazão máxima permitida em um canal,      a relação sinal ruído do 

canal     ,   representa a utilização do canal para cada US com      ,      representa 

o atraso máximo obtido pela a solução   ,   representa o atraso máximo tolerado e   representa 

a vazão mínima requisitada pelos USs. 

A restrição       representa a vazão mínima que deve ser oferecida pela rede ao US dado 

um conjunto de decisões  ,       representa o atraso máximo que os USs toleram e       

representa a restrição de complexidade algorítmica da solução.  

 Baseado na restrição      , é possível observar que, utilizar um processo de 

escalonamento para alocar frames para cada US, considerando os objetivos, é inadequado, pois, 

este processo não é linear. Encontrar   para cada US também é inadequado, uma vez que, 

  
            com       USs e       como uma função que calcula a utilização para um 

US específico, dão uma solução para uma decisão particular. Desta forma, é possível observar 

que uma solução adequada para as restrições      ,       e       deve ser descentralizada. 

 Para desenvolver uma solução descentralizada, o US deve ser responsável por tomar a 

decisão, o que reduz o universo de decisão    para    e    para   .    difere de    pois    

representa o universo de decisão considerando a otimização global por meio da alocação de 

canais para todos os USs, enquanto    representa o universo de decisões considerando a 

otimização local para cada US, onde    representa o subconjunto de decisões que o US pode 

tomar. Embora reduzir a perspectiva da solução reduza a magnitude do problema, há ainda 

questões que devem ser observadas, tais como, a complexidade da solução e a estimação da 

utilização do canal. O valor    pode ser estimado usando a equação 5.2. 

 Como    é uma solução utópica, encontrar uma solução ótima       com relação ao 

vetor de decisão    na perspectiva do US não é tão trivial, já que       e       são inversos. Isto 

significa que maximizar a vazão irá maximizar o consumo de energia e para alcançar um cenário 

ideal, em que todos os USs devem alcançar a solução ótima, cada US deve conhecer as decisões 

dos outros. Isto requer comunicação constante, tornando assim qualquer solução complexa. 

 Desta forma, uma solução adequada deve considerar uma abordagem não cooperativa. 

Para fazer isto, primeiramente definimos uma regra de troca entre os objetivos       e      . 

Para minimizar o consumo de energia, em nossa solução, definimos que cada US deve garantir a 

vazão mínima requisitada, ou seja, uma vez que o US estima qual o conjunto de soluções 

garantem seu requisito, este pode escolher aquele que minimiza o consumo de energia. Neste 



114 

 

 

caso, para resolver a restrição       , usamos um algoritmo guloso. De fato, encontrar uma 

solução ótima            
       

     é teoricamente impossível, pois, soluções multiobjetivo 

são NP-Completas (BÄCK, 1996) o que contrasta com a restrição        e não é do nosso 

conhecimento que existam técnicas para transformar problemas NP-Completos em polinomiais. 

Desta forma, tornar nosso problema de multiobjetivo para um de objetivo simples por limitar a 

vazão ao mínimo requisitado pelo US, é adequado. 

Como é possível observar, nossa solução não é ótima, já que limitamos a maximização da 

vazão em detrimento da diminuição da complexidade. Embora nossa solução        não seja um 

subconjunto de       onde     é um sub-vetor de    e representa uma decisão sub-ótima do 

universo   , afirmamos que                   , significando que nossa solução é um 

subconjunto das soluções possíveis para o problema multiobjetivo. Afirmamos que devido à 

impossibilidade prática de se encontrar uma solução      , nossa solução        considerando o 

problema de objetivo simples de minimizar o consumo de energia considerando as restrições 

      ,        e       , é próxima da solução ótima possível. 

6.2. Algoritmo de Seleção de Canais 

Antes de descrever o algoritmo de seleção de canais, é preciso que algumas considerações 

sejam feitas: 

 Primeiramente, supomos que no período de beacon (Beacon Period, Seção 2.1.4), APs 

disseminam entre os USs informações sobre a rede, tais como, o número de USs 

conectados a ela e os períodos de On e de Off dos UPs; 

 Mesmo se uma rede privada usar algum tipo de criptografia, os beacons transmitidos pelo 

AP não são criptografados; 

 Para estimar a capacidade do canal, o US considerará o número de USs usando o canal, 

ou seja,  todos os USs conectados nas redes públicas e privadas). 

 Cada US conhece seu próprio requisito de Vazão; 

 As atividades dos UPs são previamente conhecidas para cada canal. Nós supomos que os 

participantes da rede usam técnicas de sensoriamento para obter estas informações; 

 O consumo de energia é diretamente proporcional à frequência do espectro; 

 As redes funcionam usando a estratégia de chaveamento Single Channel Access. 

No Algoritmo 6.1, é descrito o algoritmo guloso usado para selecionar redes. 
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Algoritmo 6.1 – Algoritmo de seleção de canais para a estratégia SCA 

1: Begin 

2:        NetworkList = null; 

3:        If(Application is delay-tolerant) 

4:          NetworkList = GetListofNetworksSortedByEnergyConsumptionUnder[  ]constraint(). 

5:        Endif. 

6:        Else 

7:         NetworkList = GetListofNetworksSortedByEnergyConsumption(). 

8:        EndElse. 

9:        Foreach (NetworkList as Nt) do 

10:        π2 = Calculateπ2Value(Nt) 

11:        IF(π2*Nt.MaxThroughput>SU.RequiredTh+ 

12:           (SU.ThTolerance*SU.RequiredTh)) 

13:             IF(Nt == SU.Network)then  

14:               NoNetworkChange(). 

15:               EndOfAlgorithm(). 

16:            EndIf 

17:            SU.ChangeChannelTo(NT). 

18:            EndOfAlgorithm(). 

19:       EndIf 

20:     EndForeach 

21:     ConnectTotheNetworkWithHigher π2(). 

22:EndAlgorithm 

O primeiro passo do algoritmo é recuperar a lista de redes existentes, ordenando-as pelo 

consumo de energia. Como o algoritmo foi desenvolvido para ser executado em redes IEEE 

802.11af, o processo de busca de redes não é um problema, pois já está implementada no padrão 

IEEE 802.11. Se a aplicação do US for tolerante a atraso, a lista não conterá aquelas redes cujos 

atrasos máximos forem maiores que   para    . Ou seja, se o período On do UP for maior que 

  a rede será descartada. É importante observar que o processo de ordenação não precisa ser 

executado sempre que o algoritmo de seleção for executado, isto por que mudanças no espectro 

só ocorrerão quando alguma fonte de interferência (máquinas elétricas pesadas, radio 

transmissores e assim por diante) for introduzida no ambiente onde o US está inserido. Em 

outras palavras, quando os métodos das linhas 4 e 7 são executados a primeira vez, estes 

armazenam a lista ordenada de canais para serem utilizadas nas próximas vezes que o US executar 

o algoritmo de seleção. Sendo assim, se o US precisar fazer a ordenação, a complexidade do 

algoritmo será O(n*log(n)), caso contrário a complexidade será O(n), uma vez que o US precisará 

apenas percorrer a lista. 

Com a lista das redes, o US deve percorrê-la verificando para cada uma se esta oferece a 

vazão requisitada; a primeira rede que o US encontrar é a que este irá se conectar. Dado que as 

redes são listadas pelo consumo de energia, a primeira que oferecer a vazão requisitada representa 

a solução       . Se o US já estiver conectado a uma rede e não houver mudanças em seus 

requisitos ou na qualidade da rede, este não percorrerá toda a lista, pois, uma vez que o US 

encontrar uma rede ideal, aquela na qual está atualmente conectado, não precisará procurar 

outros canais. 
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O atributo                com                    apresentado no 

algoritmo representa a tolerância na qualidade requisitada. Este valor pode ser configurado de 

acordo com as características da aplicação. Neste caso, se o usuário estiver carregando um vídeo 

que necessite de 500 kbps e se conectar a uma rede que ofereça exatamente esta vazão, qualquer 

pequena variação pode diminuir a qualidade do vídeo. Desta forma, o US pode definir um valor 

de tolerância permitindo que a qualidade do vídeo, ou qualquer outra aplicação, não diminua com 

uma pequena variação na rede, diminuindo, assim, a probabilidade do US mudar de rede. 

Finalmente, se o US não encontrar uma rede adequada, deverá se conectar àquela rede 

que ofereça a maior vazão. 

6.3. Simulações 

 Para avaliar a eficiência do algoritmo proposto neste capítulo, foram realizadas simulações 

considerando um ambiente contendo USs e APs, para redes baseadas no padrão IEEE 802.11af. 

Desta forma, foi construído um modelo de simulação de um ambiente de redes utilizando o 

formalismo das redes de Petri coloridas por meio do software CPN Tools (CPN TOOLS). A 

base deste simulador é gerenciar a interação entre os USs, UPs e as redes. Como o CPN Tools 

permite comunicação com programas externos, toda a inteligência por trás dos USs foi realizada 

em uma aplicação escrita em linguagem Java. 

 Utilizamos o formalismo das CPNs, pois, tal formalismo nos permite representar cenários 

complexos, modelar comportamentos específicos para vários sistemas em um único modelo, bem 

como, executar algoritmos na operação das transições. Em outras palavras, com um modelo em 

CPN, é possível fazer a representação dos USs com a utilização de apenas um token. Também é 

possível realizar a execução do algoritmo proposto neste capítulo, de forma independente para 

cada US, levando em consideração a configuração da rede White-Fi no momento em que o 

algoritmo é executado (quantidade de USs conectados em cada AP). 

6.3.1. O Modelo de Simulação 

 A Figura 6.1 apresenta o modelo construído utilizando o formalismo das redes de Petri 

coloridas (Coloured Petri Nets, CPN), por meio da ferramenta CPNTools. 
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Figura 6.1 – Modelo em CPN de Simulação para redes White-Fi 

 A execução da simulação foi dividida em duas partes, uma parte transiente e uma 

estacionária. A parte transiente da simulação corresponde ao processo inicial, onde não existem 

USs na rede e estes vão se conectando aos poucos. Este procedimento permite avaliar a proposta 

quando a rede está se comportando de forma instável, onde surgem novos USs para conectarem 

em uma rede. Esta etapa da simulação é importante para verificar como os USs se comportam 

quando um novo US se conecta à rede. 
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 A segunda fase da simulação corresponde à fase estacionária, onde as médias dos 

parâmetros das variáveis aleatórias permanecem constantes e não há novas conexões. A 

importância da fase estacionária é a representatividade dos dados obtidos, uma vez que, devido à 

estabilidade, é possível extrair dados mais consistentes, pois, a simulação só alcança o fim quando 

a média das métricas alcança um erro máximo previamente configurado. 

6.3.1.1. Fase Transiente da Simulação 

 A Figura 6.2 apresenta os lugares e transições do modelo da Figura 6.1 que permanecem 

ativos durante à fase transiente da simulação. 

 Basicamente, a fase transiente consiste na entrada de novos dispositivos na rede. Esta fase 

é importante, pois nos permite avaliar o comportamento dos USs com relação à entrada de novos 

USs. A Transição Creating CR é responsável por criar novos USs cuja estrutura no modelo é dada 

pelo nome CRNode. O lugar Cognitive Radio Nodes contém tokens referentes aos USs presentes na 

simulação. A transição Smart Process é responsável por enviar informações para a aplicação Java 

que executará o algoritmo de seleção de rede.  

 Neste modelo, consideramos que existem 24 redes públicas, porém estas redes 

permanecem inativas até o momento que um USs solicita ao WLAN Controller a liberação de uma 

nova rede pública em um canal distinto. Este procedimento é modelado pela transição Using new 

Channel, que ao ser disparada, irá gerar um token que representa a rede em um canal 

(CHANNEL) no lugar channels free juntamente com o UP no lugar PU Activity. Este processo foi 

utilizado para avaliar a capacidade do algoritmo de organizar os USs entre os canais, ou seja, 

permitirá verificar em quantos canais o algoritmo consegue organizar os USs existentes. As 

transições Sending, Updating PU e Sending Information About transient Simulation são utilizadas para 

enviar informações para a aplicação Java. 
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Figura 6.2 – Fase transiente da simulação 
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 A fase transiente da simulação chegará ao fim quando a quantidade de USs na rede 

alcançar o valor predeterminado. No modelo, a guarda que determina o fim da fase transiente 

está localizada na transição Creating CR apresentada entre colchetes, o que significa que esta 

transição só continuará disparando enquanto o identificador no nó for menor que “nn + 1”, que 

representa a quantidade de USs permitidos na simulação. Uma vez que a transição Creating CR 

não puder ser mais habilitada, a fase transiente da simulação chega ao fim dando início à fase 

estacionária. 

6.3.1.2. Fase Estacionária da Simulação 

 A Figura 6.3 apresenta os estados e transições que permanecem ativos durante a fase 

estacionária da simulação. Quando a fase transiente chega ao fim, as transições e os lugares 

mostrados na Figura 6.3 continuam ativos durante o decorrer da simulação, enquanto os 

componentes da Figura 6.2 ficam inativos a partir deste momento. O principal objetivo da fase 

estacionária é permitir obter os valores das métricas com um erro máximo, já que os parâmetros 

não variam no decorrer da fase. Os lugares Cognitive Radio Nodes e Channels free, da Figura 6.3 

possuem as mesmas especificações da Figura 6.2. O modelo da figura representa a atividade dos 

USs e dos UPs em relação aos respectivos canais. O lugar PU Activity contém os UPs associados 

a cada canal. 

 A transição SU Using Channel representa a atividade do US ao acessar o canal. Sempre que 

esta transição é disparada, um token temporizado é gerado para o lugar SU Activity contendo o 

identificador do US que está usando e o tempo que este permanecerá transmitindo. A transição 

SU Avoiding Channel é utilizada para modelar o término da transmissão do US. Neste caso, o token 

que habilitou a transição será retirado do lugar SU Activity, atualizando o canal que estava sendo 

utilizado. 

 A transição PUActicity Off/On representa a transição do estado do UP, como 

consequência, quando esta transição é disparada, o canal é retirado do lugar Channels Free e 

colocado no lugar Channel Occupied by PU, onde permanece até que a transição PUActivity On/Off 

seja disparada. 
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Figura 6.3 – Fase estacionária da simulação 
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6.3.2. Validação do Modelo de Simulação 

Para fazer a validação, assim como no modelo apresentado no Capítulo 5, utilizamos o modelo 

de saturação do canal apresentado por Bianchi (BIANCHI, 1998) para redes Wi-Fi. A saturação 

do canal refere-se a vazão máxima alcançada por todos os participantes da rede. Utilizamos o 

modelo de Bianchi por este ser um modelo largamente referenciado na literatura e por não 

haverem modelos ou simuladores confiáveis em redes de rádios cognitivos que utilizem a 

estratégia Single Channel. 

A equação 5.3 (  
      

                  
) representa a vazão máxima (Saturação do canal como 

definido por Bianchi (1998)) alcançada por todos os nós da rede e foi detalhada na Seção 5.2. 

Para realizar a validação, desabilitamos a parte referente à atividade do UP no modelo da Figura 

6.1, e utilizamos apenas um canal. As simulações ocorreram em rodadas (2000 rodadas ao total) 

de uma hora, onde a quantidade de estações variou de 0 a 50 e o tamanho do pacote de 4 a 8 

kbits. Ao final de cada rodada, foram tiradas as médias e estas foram comparadas com o 

resultado equação 5.3 gerando assim um erro. Ao final das simulações extraímos a média e o 

desvio padrão dos resultados das comparações. Os parâmetros utilizados na validação foram os 

mesmos utilizados por Bianchi (1998) e estão presentes na Tabela 5.1. 

 O erro médio obtido a partir das simulações foi de 2,15% com desvio padrão de 1,05, o 

que indica que o modelo de simulação apresentado na Figura 6.1 pode ser utilizado para 

representar uma rede baseada no padrão IEEE 802.11. A Figura 6.4 apresenta a comparação 

entre as simulações e os valores extraídos do modelo de Bianchi. A Figura 6.4 (a) apresenta a 

comparação através da variação da quantidade de estações e a Figura 6.4 (b) através da variação 

do tamanho do pacote. Nos gráficos, os valores apresentados pelo símbolo quadrado, 

representam os obtidos nas simulações, os traços verticais, representam os erros obtidos a partir 

da média com 95% de confiança. Como é possível observar, em todos os casos, os resultados 

obtidos por meio do modelo de Bianchi (valores apresentados pelo círculo) estão dentro do 

intervalo de confiança obtido com as simulações, o que nos oferece indícios de que o modelo de 

simulação da Figura 6.1 não é inválido. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 6.4 – Resultado da validação do modelo de simulação 

6.3.3. Cenário das Simulações 

 Nas simulações, foi considerado um cenário contendo 24 redes públicas, em que cada 

rede funciona em uma banda de 6 MHz correspondente a um canal DTV (CORDEIRO, 2006) 

no qual a vazão obtida é de 12Mbps (LEKOMTCEV; MARŠÁLEK, 2012) e as redes públicas 

não podem funcionar no mesmo canal. Cada rede é publicada por um AP utilizando a estratégia 

Single Channel Access, enquanto todos os APs estão conectados por meio de um switch a um 

WLAN Controller, sendo este responsável pelas redes que são publicadas. Consideramos também 

que, quanto maior a frequência, mais energia o US gastará para transmitir, isto devido às equações 

da atenuação e do fóton. 
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 Uma das características principais de um dispositivo de RC (além da capacidade de 

acessar o espectro de forma oportunista) é sua habilidade de mudar seus parâmetros por meio de 

software. Desta forma, mudanças no comportamento do US não são um problema, uma vez que 

para o US assimilar uma nova operação, este precisaria apenas baixar e instalar novas 

características. 

 Para comparação, utilizamos a forma de utilização normal das redes Wi-Fi, ou seja, 

consideramos que existem 24 ESSIDs públicas e o US será o responsável por escolher a rede a 

qual se conectará. Como normalmente os usuários escolhem aquela rede que apresenta a melhor 

qualidade do sinal, nas simulações, as conexões foram realizadas de forma aleatória. 

 Neste trabalho, o método apresentado em (BAYHAN e ALAGOZ, 2013) não foi 

utilizado como método de comparação, pois, este deve ser utilizado em tecnologia IEEE 802.22, 

ou seja, o método usa a estratégia BCA e não considera a seleção de canais para a economia de 

energia. O método proposto neste trabalho e o desenvolvido em (BAYHAN; ALAGOZ, 2013) 

são na verdade complementares, já que o nosso trabalho trata da seleção de canais e o de Bayhan 

e Alagoz (2013) trata do acesso ao canal (alocação energeticamente eficiente de frameslots). 

6.3.4. Processo de Simulação 

 As simulações foram realizadas da seguinte forma: 

 As simulações foram realizadas em rodadas, onde cada rodada foi executada com uma 

hora de simulação; 

 Ao final de cada rodada, a média das métricas foi armazenada; 

 As rodadas foram repetidas até que a média das médias alcançasse um erro de 5%. Esta 

medida permitiu-nos obter dados normalmente distribuídos. 

6.3.4.1. Parâmetros das Simulações 

 A Tabela 6.1 apresenta os parâmetros utilizados nas simulações. 

Tabela 6.1 – Parâmetros das Simulações 

Parâmetros Valores 

Quantidade de USs  10, 30, 70, 100, 130 USs. 

Vazão requisitada pelo 

US 

X~U(100kbps,3000kbps) 

Tempo médio de 

utilização do UP  

X~E(100ms) 
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Tempo médio de 

inatividade do UP  

X~E(1000ms) 

 

 Os períodos On/Off foram extraídos de (SWARUP, 2013). Cada US possui um requisito 

de QoS em termos de vazão. Neste trabalho, contemplamos USs usando aplicações que exigem 

pouca qualidade (100kbps), até usuários que precisam de maior vazão (3000kbps). 

6.3.4.2. Métricas das Simulações 

 Para avaliar nossa proposta, usamos as seguintes métricas: 

 Quantidade de energia gasta pelos USs; 

 Quantidade de energia gasta pela rede como um todo (USs e APs); 

 Eficiência energética, dada por   
     

       
 em Mbits/W; 

 Número de canais ativos. 

6.4. Resultados das Simulações 

 A Figura 6.5 apresenta um gráfico contendo a energia gasta por US. Como é possível 

observar, considerando apenas a transmissão dos sinais, no melhor caso (10 USs) a economia 

alcançada foi de 72,2%, enquanto que para 130USs, a economia alcançada foi de 40,95%. Isto 

aconteceu devido à capacidade do mecanismo em distribuir os USs entre os canais. Em outras 

palavras, USs que demandam pouca qualidade são alocados nos canais que fornecem maior 

eficiência energética, enquanto os outros USs são alocados nos canais de acordo com a qualidade 

que precisam.  

 

Figura 6.5 – Consumo de energia dos USs 
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 A Figura 6.6 apresenta a eficiência energética alcançada pelos USs 

 

Figura 6.6 – Eficiência Energética alcançada pelos USs 

 O gráfico da Figura 6.6 mostra a eficiência energética dada em Mbits/W. Como é possível 

observar, o método proposto oferece maior eficiência energética em todos os casos das 

simulações, onde no melhor caso, foi possível alcançar uma eficiência 311% maior. Isto ocorreu, 

pois, os USs que não utilizam o método proposto não possuem um critério de seleção de rede. 

Desta forma, o US pode selecionar um canal cuja capacidade não corresponde às suas 

necessidades, o que diminui a eficiência percebida pelo US. Observe que, na Figura 6.6, a curva 

que representa a eficiência dos USs que utiliza a proposta decai com o aumento de USs. Isto 

ocorre, pois, a eficiência apresentada representa a média das eficiências de todos os USs. Sendo 

assim, quanto mais USs são inseridos na rede, mais USs são alocados nos canais em que a 

transmissão consome maior quantidade de energia, o que faz com que a eficiência média decaia. 

 A Figura 6.7 apresenta um gráfico mostrando o consumo de energia para a rede como um 

todo (considerando USs e APs). 
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Figura 6.7 – Energia gasta por toda a rede 

 É possível observar que com o método proposto, houve uma economia de energia 

significativa, que alcançou cerca de 105W para 70USs, considerando apenas a transmissão de 

sinais. 

 A Figura 6.8 apresenta um gráfico contendo a média da utilização dos canais, o que 

representa a quantidade de canais que foram utilizados para concentrar todos os USs. 

 

Figura 6.8 – Quantidade de Canais Ativos 

 A partir da Figura 6.8, podemos observar que, mesmo com 130 USs, foram necessários 

apenas 17 canais. 
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6.4.1. Considerações sobre os resultados 

 Com os resultados obtidos, algumas observações podem ser feitas: Primeiramente, com o 

método proposto, todos os USs tiveram seus requisitos de vazão garantidos, enquanto com o 

método de comparação, alguns não obtiveram a qualidade desejada. Isto ocorreu porque a 

responsabilidade de escolher uma rede é do usuário e, este não tem como saber qual rede oferece 

a qualidade que sua aplicação precisa, uma vez que, em seu dispositivo, as redes são ranqueadas 

pela potência do sinal. É importante frisar que, no algoritmo proposto, se um US detectar uma 

rede com um sinal fraco, este a colocará no final da lista de redes disponíveis, pois, como 

apresentado no algoritmo, as redes são listadas pelo consumo de energia necessário para 

transmitir. Utilizando a fase transiente da simulação foi possível verificar o comportamento da 

rede com relação à entrada de novos US. O algoritmo proposto neste capítulo consiste em alocar 

os USs nos canais de menor consumo de energia até os canais de maior consumo de acordo com 

a entrada dos USs. Ao final da fase transiente, os USs que requisitavam pouca qualidade foram 

alocados nos canais mais baixos enquanto aqueles que requisitam maior vazão foram alocados 

nos canais mais altos. A partir do momento de estabilidade da rede, quando um US se conecta 

em um canal, existe uma tendência de que alguns USs percebam a variação na qualidade recebida 

e migrem para canais de maior energia, fazendo com que outros USs procedam da mesma forma. 

Nas simulações foi possível verificar que a probabilidade de haver handover com a entrada de um 

US considerando uma faixa de 10 a 130 USs já conectados, variou de 10% a 25%. Este resultado 

mostra que mesmo havendo canais saturados na rede, a entrada de novos USs não leva a rede à 

instabilidade. De outra forma, o algoritmo é capaz de estabilizar o comportamento dos USs de 

forma rápida.  

 Com base nos resultados, podemos frisar que o algoritmo é eficiente na distribuição de 

recursos entre os USs, uma vez que por meio de um processo descentralizado e não cooperativo, 

os USs foram capazes de se organizar de tal forma que cada um conseguiu alcançar seus objetivos 

economizando energia no processo. Mesmo com a presença de um US que não utilize o 

algoritmo, a rede é capaz de se organizar de tal forma que a presença do intruso não cause danos 

à qualidade dos demais USs. Por exemplo, se o US se conectar ao AP que utiliza o canal 1, rede 

esta que é utilizado por USs que requisitam baixa qualidade, aqueles USs que sentirem variação na 

qualidade recebida, migrarão para o canal 2 enquanto o resto permanecerá no canal 1. Neste caso, 

apenas o US intruso sentirá a degradação da qualidade, principalmente por não ser capaz de 

estimar a qualidade oferecida pela rede. 

 Outra consideração importante sobre os resultados da Figura 6.8 está relacionada à 

quantidade de canais ativos. Se considerarmos que há uma infraestrutura por trás da rede 
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(JARDOSH, 2009; LORINCZ, 2010) em que é possível desligar alguns APs e considerarmos 

como cenário uma praça de alimentação de um shopping ou um evento, em que todos os APs 

são acessíveis por todos os usuários6, o método proposto seria capaz de aumentar a economia. 

Com o método proposto, em alguns casos, foi possível acomodar 10 USs em apenas um canal, 

permitindo manter 23 APs desligados. Considerando que um AP inativo gasta 5W e a porta do 

switch conectado a este AP consome 15W (JARDOSH, 2009), a economia obtida alcança cerca de 

460W. Para a quantidade de 70 USs, a utilização média de canais foi igual a 9,71, o que 

representaria uma economia de 285,8W no núcleo da rede. Considerando que a economia total 

para uma quantidade de 70USs chega a 391W, este consumo representaria uma economia de 

3,37MW por ano. 

                                                 

6 Praças de alimentação em shopping centers e salas de eventos apresentam uma alta concentração de usuários em um único local, em que, para ser 

possível atender os requisitos de todos os usuários é preciso oferecer mais de um AP. 
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Capítulo 7 – Algoritmo para Seleção Energeticamente 

Eficiente de Canais para a Estratégia de 

Chaveamento Backup Channel Approach 

  

  

 

 

 

Quanto menos alguém entende, mais quer discordar. 

Galileu Galilei 
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 Neste Capítulo, apresentamos um algoritmo de seleção de canais energeticamente 

eficiente para a estratégia de chaveamento BCA, estratégia esta utilizada pelos padrões IEEE 

802.22 e ECMA-392. A seleção de canal consiste em escolher um canal principal e um canal de 

backup de tal forma que todos os USs conectados à BS tenham seus requisitos de aplicação 

atendidos e possam economizar energia. No Capítulo 4 demonstramos que para a estratégia 

BCA, a escolha de um canal de backup distante do canal principal impõe um custo energético 

elevado para os USs. Desta forma, o algoritmo apresentado neste capítulo consiste em escolher 

um canal de backup próximo do canal principal.  

7.1. Seleção de canais para a estratégia BCA 

 A estratégia de chaveamento BCA faz uso de um canal que deve ser utilizado para 

reestabelecer à comunicação após a detecção do UP. Na literatura, os trabalhos consideram a 

qualidade do canal como principal parâmetro para estabelecer o canal de backup. Estes 

parâmetros, geralmente, estão relacionados à disponibilidade ou aos períodos de On e Off do UP 

(DAHI; TABBANE, 2013; LERTSINSRUBTAVEE, 2012; YIN, 2013). No Capítulo 5, 

demonstramos que os parâmetros comumente utilizados para seleção do canal de utilização 

levam a uma escolha ineficiente devido a não considerarem a quantidade de USs competindo 

pelo acesso. Neste Capítulo, consideramos outro parâmetro que pode levar a uma seleção 

ineficiente, o período de mudança de canal. Dahi e Tabanni (2013) afirmaram em seu trabalho 

que quanto maior o período de ausência do UP, menor será a quantidade de handoffs, porém não 

apresentam dados ou análises que ofereçam indícios sobre a veracidade desta afirmação. No 

Capítulo 4, demonstramos por meio do teste de Sobol que a distância entre o canal principal e o 

de backup exerce mais influência na eficiência energética do que o período Off do UP. 

 Neste Capítulo, apresentamos indícios de que a seleção de um canal de backup adjacente 

ao canal principal é eficiente em termos de utilização por parte dos USs. A partir das análises, 

construímos um algoritmo de seleção de canais que permite à BS escolher o canal principal e o de 

backup, atendendo, assim, a necessidade dos USs e economizando energia.  

7.1.1. Análise da estratégia BCA 

 Segundo Dahi e Tabbane (2003), por utilizar canais com alto valor de Off, é possível 

diminuir a quantidade de troca entre os canais, que ocasionalmente, diminui o tempo deste 

processo. Porém, não consideram que, com a escolha de canais próximos, o tempo referente ao 

handoff pode ser diminuído, mesmo havendo uma maior quantidade de ocorrências entre a troca 

de canais. Para verificar esta afirmação, utilizamos um estudo através do modelo em GSPN 



132 

 

 

apresentado na Figura 7.1 (Modelo igual ao modelo da Figura 4.5), com o intuito de verificar o 

tempo gasto com a troca de canal quando considerando canais distantes e próximos. 

 

Figura 7.1 – Modelo de análise do tempo de troca de canal 

 O modelo consiste em um US acessando ao canal. O lugar Off representa o estado do 

canal atual e a transição temporizada OffPeriod representa o tempo de inatividade do UP. O lugar 

BackupChannel representa o início do processo de troca de canal em que o US deve mudar para 

um canal previamente escolhido. O lugar SwitchingChannel representa o processo de troca de canal 

e a transição temporizada TimeToSwitching representa o tempo necessário para realizar a troca do 

canal x para o canal y. Os Lugares Synchronizing, Sensing e Transmitting representam as fases do US 

ao acessar o canal. As transições temporizadas Preamble, SensingPeriod e TransmissionPeriod 

representam, respectivamente, os tempos de sincronização, sensoriamento e transmissão do US. 

Quando a transição temporizada OffPeriod é disparada, significa que o UP apareceu no canal e o 

US deve reestabelecer sua comunicação no canal de backup. As transições imediatas T20, T11, 

T12 e T15 possuem guardas que retiram os tokens dos lugares sempre que houver um token no 

lugar BackupChannel, representando, assim, a saída do canal diante da presença do UP. 

 Considerando que a troca de canal demora 0,1ms/MHz (BAYHAN; ALAGOZ 2013) e 

considerando a existência de 4 canais, a Figura 7.2 apresenta um gráfico contendo a proporção de 

tempo referente ao processo de troca de canal. Como é possível observar, considerando a escolha 

de canais próximos (1 canal de distância em média), a proporção do tempo gasto com 

chaveamento é menor do que quando comparados com a escolha de canais distantes. Por 

exemplo, se considerarmos 100ms de período Off, a diferença entre a escolha de um canal de 

backup próximo para um mais distante corresponde a 74%. Neste caso, se existirem dois canais 
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com 1,1s  de período Off com uma distância de 4 canais e dois adjacentes com 0,5s, é mais 

vantajoso escolher os adjacentes, uma vez que, o tempo de handoff diminui 45%. Utilizando a 

análise de Sobol para verificar as influências dos parâmetros no modelo apresentado na Figura 

7.1, é possível observar que o tempo de chaveamento exerce 42,6% mais influência na utilização 

(lugar Transmitting no modelo da Figura 7.1) do que o período Off do UP e 86% mais influência 

no período de handoff. Esta informação oferece-nos indícios de que escolher canais próximos é 

melhor em termos de atraso por troca de canal e em utilização dos USs do que escolhendo um 

canal com período Off maior. 

 

 

Figura 7.2 – Análise do tempo de troca de canal 

 Uma observação importante é que, antes de escolher os canais, a BS tem que negociar 

com as vizinhas para que não haja colisões no reestabelecimento da comunicação e a escolha dos 

canais mais disponíveis pode não ser tão trivial. Outra importante observação é que o canal de 

backup não pode ser escolhido no momento em que a troca de canal é requisitada, pois com a 

presença do UP, os USs não poderão se comunicar, não sendo, por tanto, capazes de saber para 

qual canal devem migrar. Por este motivo, os participantes da rede devem selecionar e manter o 

canal de backup sempre atualizado. Desta forma, antes de desenvolver uma técnica para a seleção 

de um canal de backup, é preciso entender como a disponibilidade alcançada é regida pela escolha 

dos canais. 
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 A Figura 7.3 apresenta um gráfico contendo a disponibilidade total calculada utilizando a 

Equação (7.1) a partir das disponibilidades dos canais escolhidos: 

                    (7.1) 

 Na Equação (7.1),   representa a disponibilidade alcançada pela utilização dos dois 

canais,       e         representam as indisponibilidades dos canais, respectivamente. 

 

Figura 7.3 – Estudo das disponibilidades 

 Como é possível observar na Figura 7.3, uma vez que o canal principal com alta 

disponibilidade é escolhido (acima de 90%), não faz muita diferença para a disponibilidade total 

escolher um canal de backup também com alta disponibilidade. Por exemplo, se o canal principal 

possuir uma disponibilidade de 90% e o canal de backup possuir 50%, a disponibilidade total será 

igual a 95%.  

 A partir de todas as informações levantadas neste capítulo, temos indícios para afirmar 

que o custo na escolha dos dois canais distantes (tanto em termos energéticos como em termos 

de cooperação entre BSs vizinhas) é maior do que escolher dois canais vizinhos que possuam boa 

disponibilidade (um dos canais com mais que 90%). Desta forma, neste capítulo, desenvolvemos 

um algoritmo de seleção de canais que considera a escolha de um canal de backup adjacente ao 

principal visando reduzir a complexidade de cooperação entre as BSs e aumentar a eficiência 

energética. 
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 Na definição do padrão IEEE 802.22 (IEEE 2011), a BS mantém uma lista de canais de 

backup ordenada de acordo com a qualidade que cada um oferece. Esta lista é criada a partir dos 

resultados do sensoriamento, em que aqueles canais mais promissores são postos no topo da 

lista7. Neste trabalho, consideramos que a BS mantém apenas um canal de backup. Fizemos esta 

consideração devido à complexidade envolvida no gerenciamento dos canais de backup, pois, no 

reestabelecimento da comunicação, se o canal estiver ocupado por um UP, a BS deve decidir se 

vale a pena esperar no canal atual ou migrar para o próximo da lista, dado que, os USs podem 

gastar mais tempo migrando do que esperando o UP desocupar o canal. Se a BS decidir migrar 

para o próximo canal da lista, esta tem que comunicar sua intenção aos USs, porém, não pode 

fazer isto no canal atual, já que este está ocupado pelo UP, tornando, assim, o problema mais 

complexo. Como é possível observar na Figura 7.3, a escolha de um canal principal com alta 

disponibilidade já diminui a probabilidade de ocorrer a indisponibilidade total do sistema, assim 

como a escolha de mais de um canal de backup pode aumentar o atraso dos USs devido ao tempo 

necessário para as trocas entre os canais. 

 Para corroborar a afirmação de que utilizar apenas um canal de backup é melhor do que 

utilizar uma lista, construímos um modelo em rede de Petri contendo 8 canais. O modelo está 

presente na Figura 7.4.  

 

Figura 7.4 – Modelo em rede de Petri para a estratégia BCA com 8 canais 

                                                 

7 Na definição do IEEE 802.22, não é definido um algoritmo para a seleção e ranqueamento dos canais de backup, porém é dito que a 

disponibilidade deve ser utilizada. 
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 O modelo da Figura 7.4 possui basicamente a mesma estrutura da maioria dos modelos 

em rede de Petri desenvolvidos neste trabalho, no qual um US compete pelo acesso com outros 

N-1 USs. Os canais são representados pelos lugares e transições cujos arcos de saída levam ao 

lugar P10. O lugar P10 representa o início da migração para um determinado canal. No caso do 

canal representado pelos lugares P0, P1, P18, P9 e transições T0, T1, T21, T9 e T10, é o disparo 

da transição T9 que representa a escolha deste canal, neste caso, o token é retirado do lugar P2 e 

um é gerado para o lugar, P18 habilitando a transição T21, que representa o tempo da troca para 

este canal. Quando a transição temporizada é disparada, um token é gerado para o lugar P9, 

representando o uso do canal pelos USs. A transição P0 e P1 representam os estados On e Off do 

UP e a transição T10 torna-se habilitada sempre que houver um token em P9 e não houver tokens 

no lugar P1. Ou seja, existe um arco inibidor que liga a transição T10 ao lugar P1. O disparo da 

transição T10 representa a saída da rede do canal para acessar um canal de backup. No caso da 

rede mudar para um canal e o UP estiver transmitindo ao final do tempo de migração, a rede sai 

do canal e muda para outro assim como descrito no padrão IEEE 802.22. 

 Na primeira análise realizada, os valores das disponibilidades dos canais foram 

configurados de modo a se ter alguns canais com alta disponibilidade e alguns com baixa. Na 

primeira análise, a utilização do US foi de 9,21% com uma eficiência energética igual a 72 

Mbits/W. Em seguida, ao configurarmos todos os canais com uma disponibilidade de 90%, a 

utilização do US obtida foi de 9,05% com uma eficiência energética de 76 Mbits/W. É 

importante observar que embora a utilização do segundo teste tenha sido menor, a eficiência 

energética foi maior. Isto ocorreu devido ao tempo total de chaveamento entre os canais ter sido 

menor na segunda análise, diminuindo, então, o consumo de energia. O que explica a utilização 

menor na segunda análise é a quantidade de tempo que a rede permanece em um canal de backup, 

que é menor que na primeira análise. No caso da primeira análise, como existem canais com 

menor disponibilidade, a probabilidade da rede migrar para um canal ocupado pelo UP é maior. 

Porém, como existem canais com alta disponibilidade, quando a rede migra para um destes 

canais, ela permanece lá por mais tempo.  

 Na terceira análise, modificamos o modelo para ter apenas 2 canais, de modo que ao 

migrar, a rede permanece no canal mesmo que este esteja ocupado pelo UP. Na terceira análise, o 

canal principal foi configurado com 90% de disponibilidade e o canal de backup com 50%. A 

utilização do US obtida foi de 9,2% com uma eficiência energética de 74 Mbits/W. Este resultado 

mostra que com apenas dois canais, mesmo utilizando um canal de backup com baixa 

disponibilidade, é possível obter uma eficiência energética maior ou compatível do que utilizando 

mais canais. Na quarta análise, configuramos o canal principal e o de backup com 90%, neste caso, 
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a utilização do US foi de 9,82% e a eficiência energética igual a 80Mbits/s. No caso de serem 

utilizados canais adjacentes, considerando o canal de backup com 50% de disponibilidade, a 

eficiência energética sobe para 85Mbits/W e, considerando ambos os canais com 90%, a 

eficiência energética sobe para 87Mbits/W. 

 Para verificar a representatividade dos dados, foram realizados testes de hipótese bilaterais 

(TRIOLA, 2005). Nos testes, foram verificadas as diferenças entre as eficiências energéticas para 

as análises com 8 e 2 canais, sem considerar canais adjacentes. A equação 7.2 representa a 

descrição dos testes realizados. 

          
          

      

  Onde    representa a eficiência energética alcançada com a utilização de 8 canais e    

representa a eficiência alcançada com a utilização de 2 canais. A hipótese nula indica que, com a 

utilização de 8 canais, a eficiência energética alcançada é igual a eficiência com 2 canais e a 

hipótese nula indica a diferença das eficiências. O primeiro teste realizado foi com os valores 72 e 

74 Mbits/W (primeira e terceira linhas da Tabela 7.1), valores estes que representam as eficiências 

com a utilização de 8 e 2 canais considerando o as disponibilidades dos canais aleatórias. O valor 

de t foi igual 1,36, que é menor que o valor do teste para 5% de significância com mais de 100 

graus de liberdade que é 1,96, o que indica que devemos aceitar a hipótese nula que indica que as 

eficiências são iguais. No segundo teste, utilizamos os valores 76 e 80 Mbits/W (linhas 2 e 4 da 

Tabela 7.1), que representam as eficiências para o uso de 8 e 2 canais respectivamente, 

considerando todos os canais com 90% de disponibilidade. O valor de t foi igual a 2,56, valor este 

maior que 1,96, que indica que devemos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa, ou 

seja, com dois canais, a eficiência alcançada é maior que com a utilização de 8. Desta forma, 

baseado nos testes de hipótese realizados, podemos afirmar que com a utilização de apenas 2 

canais, obtém-se uma eficiência energética maior ou compatível a utilização de mais canais.  

 A Tabela 7.1 apresenta um resumo das análises realizadas através da Figura 7.4. 

Tabela 7.1 – Resumo das análises 

Quantidade de 
canais 

Valores das 
disponibilidades 

Utilização Eficiência 
Energética 

8 canais Aleatório 9,21% 72 Mbits/W 

8 canais Todos com 90% 9,05% 76 Mbits/W 

2 canais Principal com 90%, 
backup com 50% 

9,2% 74 Mbits/W 

2 canais Ambos com 90% 9,82% 80 Mbits/W 

2 canais adjacentes Principal com 90%, 
backup com 50% 

9,21% 85 Mbits/W 

2 canais adjacentes Ambos com 90% 9,83% 87 Mbits/W 
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7.1.2. Algoritmo de seleção de canais 

 O algoritmo de seleção de canais apresentado nesta seção é baseado na ideia de que 

escolher canais próximos é mais eficiente do que escolher canais distantes, mesmo que estes 

canais ofereçam menor disponibilidade. Porém, antes de escolher os canais, é preciso assegurar 

que a utilização destes possa atender a qualidade requisitada pelos USs. Desta forma, antes de 

fazer a escolha, a BS deve estimar a possibilidade de atender os requisitos de seus clientes 

baseado em sua escolha. 

 Neste trabalho, assim como o algoritmo apresentado no Capítulo 6, a estimação é feita 

por meio de uma análise estocástica gerada a partir de uma cadeia de Markov de tempo contínuo. 

A ideia principal por trás do desenvolvimento do estimador é levar em conta todos os parâmetros 

já analisados no Capítulo 5 (períodos de On e Off dos canais principal e de backup e quantidade 

de USs), assim como o período de chaveamento entre os canais. Para gerar a cadeia de Markov, 

inicialmente foi desenvolvido um modelo em rede de Petri estocástica generalizada representando 

a interação do US em relação à rede. Utilizamos o formalismo da GSPN, pois, permite 

representar os comportamentos dos UPs e USs de forma paralela e em um único modelo. A 

Figura 7.5 apresenta a rede de Petri estocástica generalizada do US em uma rede que utiliza a 

estratégia de chaveamento BCA (IEEE 802.22 e ECMA-392). A rede de Petri representa um US 

utilizando uma rede juntamente com outros USs sobre o controle de uma BS. O modelo segue 

basicamente a mesma estrutura do desenvolvido para a estratégia SCA, diferenciando apenas a 

presença do canal de backup e o período de chaveamento. Os lugares MainOff e MainOn 

representam os estados do canal principal, enquanto os lugares BackupOff e BackupOn 

representam os estados do canal de backup. As transições temporizadas T0 e T2 representam os 

períodos de inatividade do UP no canal principal e no canal de backup respectivamente. As 

transições T1 e T3 representam os períodos de atividade dos UPs nos canais. 

 

Figura 7.5. Modelo em rede de Petri estocástica generalizada do US para a estratégia de 

chaveamento BCA 



139 

 

 

  

 O lugar UsingMain representa o estado da rede quanto ao uso atual do canal. Sempre que 

houver um token neste lugar, significa que a rede está utilizando o canal principal, caso não haja 

um token no lugar, o canal de backup está sendo utilizado. Se a transição temporizada T0 for 

disparada enquanto houver um token no lugar UsingMain, isto habilitará a transição temporizada 

T6, já que, um token será gerado para o lugar P5, significando que a rede deve migrar para o canal 

de backup. Neste caso, com o disparo da transição T6, os tokens são retirados das transições 

UsingMain e P5. Observe que a transição imediata T13 possui um arco inibidor partindo da 

transição UsingMain. Este arco desabilita a transição T13 para impedir que esta retire o token do 

lugar UsingMain antes do disparo da transição T6. A transição T13 serve para retirar tokens 

existentes no lugar P5 quando não houver um token no lugar UsingMain. A transição T9 possui 

uma guarda que a torna habilitada sempre que houver dois ou mais tokens no lugar P5. As 

transições temporizadas T6 e T7 representam o período de chaveamento. 

 O processo de chaveamento do canal de backup para o canal principal ocorre quando a 

transição temporizada T2 é disparada, gerando, assim, um token para o lugar P6. Neste caso, se 

houver um token no lugar UsingMain significa que o canal de backup não está sendo utilizado. Este 

processo habilita a transição imediata T12, retirando, assim, o token do lugar P6. Caso não exista 

um token no lugar UsingMain, a transição temporizada T7 torna-se habilitada e o disparo desta 

transição representa o chaveamento do canal de backup para o canal principal, pois gera um token 

para o lugar UsingMain. A transição imediata T8 possui uma guarda que a torna habilitada sempre 

que houver dois ou mais tokens em P6. 

 A existência de um token no lugar Deciding representa a disputa pelo acesso ao canal. O 

conflito existente entre as transições imediatas p e q modela esta disputa, onde q representa a 

probabilidade do US que está sendo modelado ganhar o direito de acessar o canal e p representa a 

probabilidade de outro US ganhar, assim como no modelo para a estratégia SCA. O lugar 

SUTransmitting representa o estado em que o US que está sendo modelado tem permissão para 

acessar o canal realizando assim a comunicação com a BS. O lugar OtherSUTransmitting representa 

o estado em que o US que está sendo modelado espera sem transmitir, enquanto outro US realiza 

a comunicação com a BS. As transições temporizadas T4 e T5 representam os períodos de 

interação dos US com a BS. Para simplificar o modelo de cadeia de Markov de tempo contínuo 

gerado a partir do modelo em rede de Petri presente na Figura 7.4, omitimos o período referente 

à janela de controle, uma vez que, foi demonstrado no Capítulo 5 que este período não exerce 

influência na utilização do US. 
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 As transições imediatas q e p possuem uma guarda que as tornam habilitadas sempre que 

houver um token em MainOff e UsingMain, ou quando houver um token em BackupOff e não houver 

tokens no lugar UsingMain. Esta guarda impede a disputa pelo acesso por parte dos USs no 

momento em que a rede migra para um canal e este está ocupado pelo UP. 

 O Modelo da Figura 7.5 parte do princípio que a rede utilizará apenas dois canais, pois 

com base nos dados apresentados na Figura 7.4, a utilização de dois canais pode oferecer 

disponibilidade suficiente para assegurar as aplicações dos usuários. Desta forma, o modelo de 

conservação de energia apresentado neste trabalho tomará como base a utilização de 2 canais. 

 A partir da rede de Petri apresentada na Figura 7.5, foi derivada uma cadeia de Markov de 

tempo contínuo. De posse da cadeia de Markov, foi possível derivar uma equação que representa 

a proporção de tempo em que o US efetivamente envia ou recebe dados. A Figura 7.6 representa 

a cadeia de Markov gerada a partir da rede de Petri da Figura 7.5. Os estados da Figura 7.6 

representam as marcações possíveis da rede de Petri. Por exemplo, o estado SSU0 representa a 

marcação correspondente a existência de um token nos lugares MainOff, BackupOff, UsingMain e 

Deciding. Nesta marcação apenas as transições imediatas q e p estão habilitadas, neste caso o 

disparo de q leva ao estado SSU01 (MainOff, BackupOff, UsingMain, SUTransmitting). No caso do 

disparo da transição p o processo muda para o estado SSU02 (MainOff, BackupOff, UsingMain, 

OSUTransmitting) e assim por diante. Os lugares que contêm as letras “SU” representam aqueles 

em que os USs podem transmitir. Por exemplo, o lugar SSU21 representa um estado em que o 

US que está sendo modelado transmite no canal. Os lugares que contêm as letras “SW” 

representam as marcações onde a rede está migrando de um canal para o outro. Os lugares que 

possuem apenas a letra “S” representam as marcações onde os USs não podem transmitir, como 

por exemplo, o lugar S6 que representa a rede utilizando o canal de backup e em ambos os canais 

os UPs estão transmitindo (Marcação MainOn, BackupOn e Deciding). 

 

Figura 7.6. Cadeia de Markov de Tempo Contínuo do US para a estratégia de chaveamento 

BCA 
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 A Equação (7.3) foi gerada por meio da análise de disponibilidade de estados 

estacionários dos estados SSU01 (MainOff, BackupOff, UsingMain, SUTransmitting), SSU21 (MainOff, 

BackupOn, UsingMain, SUTransmitting), SSU41 (MainOn, BackupOff, SUTransmitting), SSU81 

(MainOff, BackupOff, SUTransmitting), que representam os estados em que o US que está sendo 

modelado comunica com a BS (Um token no lugar SUTransmitting na rede de Petri). 

                                                                  = 
 

 
                                                        (7.3) 

 Onde      representa a utilização do    .   e   são apresentados no Apêndice I devido 

a quantidade de termos que estes parâmetros possuem. Na figura 7.6, os valores das transições 
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 Assim, MainOffPeriod representa o período de ausência do UP no canal principal, 

MainOnPeriod o período de permanência do UP no canal principal, BackupOffPeriod o período de 

ausência do UP no canal de backup, BackupOnPeriod o período de permanência, SUTransmission o 

tempo de transmissão do US que está sendo modelado, OSUTransmission o tempo de transmissão 

de outro US, SwitchingMainToBackup e SwitchingBackupToMain o período de chaveamento entre os 

canais; Preamble representa o período de troca de mensagens de controle; q representa a 

probabilidade do US que está sendo modelado de ganhar o direito de acesso e p a probabilidade 

de outro US ganhar. Embora a equação (7.3) seja grande em quantidade de termos, sua 

complexidade é baixa por se tratar de um conjunto de somas e multiplicações. Em um 

computador com processador de 4 núcleos, a equação foi executada em 13ms.  

 A equação 7.4 apresenta o estimador de qualidade para um US: 

                                                                                                                     (7.4) 

 Onde   representa a vazão máxima pela utilização dos canais.  

7.1.3. O algoritmo de seleção de canais 

 O algoritmo 7.1 apresenta o algoritmo utilizado para a seleção dos canais. 

Algoritmo 7.1. Algoritmo de seleção de canais para a estratégia BCA  

ChooseTheMainChannelBasedOnPreferedHeuristic(); 

Set channelFactor as 1; 

Set StillChoosing as true; 

Set CurrentSU as SUWithMajorRequirement(); 

 

While(StillChoosing And StillExistsChannel(MainChannel, channelFactor)) 

  If(SU_UtilizationRate(MainChannel - channelFactor)>SU_UtilizationRate(MainChannel +channelFactor)) 

    Set CandidateChannel as MainChannel-channelFactor; 



142 

 

 

  Else 

    Set CandidateChannel as MainChannel+channelFactor; 

    

    If(currentSU.Quality < Th(CurrentSU)) 

      Increment channelFactor; 

      Return to while; 

 

    endIf 

  set StillChoosing as false; 

 endWhile 

 

if (StillExistsChannel(MainChannel, channelFactor)) 

  set BackupChannel as CandidateChannel; 

else 

  ChooseTheBackupChannelBasedOnPreferedHeuristic(); 
 

 Basicamente, o algoritmo consiste na escolha do canal principal baseado em uma 

heurística (maior disponibilidade, maior período Off e assim por diante) e de um canal vizinho 

para servir de backup. Inicialmente, é escolhido o canal principal e os canais são verificados a 

partir de um salto de distância (referente a um canal) até os canais mais distantes da seguinte 

forma: 

 Escolhe-se o canal que possui maior disponibilidade; 

 Seleciona-se o US que possui maior necessidade; 

 Se a capacidade (calculada através da utilização da equação 7.4) for insuficiente para o US, 

o fator de busca é incrementado e o processo é repetido; 

 Caso o US seja atendido pela combinação, o canal candidato é escolhido como canal de 

backup. 

 A generalização da escolha do canal de backup para atender as necessidades de apenas um 

US é possível devido à equação 7.3, que é composta pelos diversos parâmetros que governam o 

acesso do US e é capaz de estimar a utilização para cada US de forma individual. Sendo assim, se 

o US que requisita maior qualidade for atendido, imediatamente os outros USs também serão 

atendidos. 

 Ao final do algoritmo é verificado se existem canais a serem analisados baseados no fator 

de busca, caso não existam canais, significa que o algoritmo verificou todos os canais sem 

encontrar um ideal. Desta forma, a BS deve proceder com a forma de seleção padrão. No caso de 

não haver o canal ideal, a BS pode realizar algum mecanismo de controle de admissão. 

 O processo de seleção deve ocorrer de forma reativa, ou seja, sempre que um novo US 

requisitar acesso à rede, ou um US necessitar modificar seu nível de qualidade, o algoritmo é 

executado. Esta medida é importante, pois se um US fechar uma aplicação reduzindo, assim, a 

vazão requisitado, a BS pode verificar se um canal de backup mais próximo pode ser escolhido. 

Uma forma de aperfeiçoar este processo é fazer com que a BS verifique, antes da execução do 
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algoritmo, se a necessidade por qualidade diminuiu e se o canal de backup é o vizinho imediato a 

partir da banda de guarda. No caso da requisição de uma nova conexão, o algoritmo deve ser 

executado, pois a entrada de um novo US modifica a utilização de todos os que já estão 

conectados. 

 Como é possível observar, a execução periódica do algoritmo não irá requisitar muitos 

recursos computacionais, já que a complexidade do algoritmo é O(n), pois o algoritmo percorre a 

lista de USs e a lista de canais apenas uma vez, o que torna a execução linear. 

7.2. Simulações 

 Para avaliar a eficiência do mecanismo de seleção de canais proposto, foi construído um 

simulador de eventos discreto utilizando o formalismo das redes de Petri coloridas apresentado 

na Figura 7.7. O principal objetivo da avaliação é verificar a eficiência energética do algoritmo de 

seleção de canais de backup em relação aos métodos de seleção existentes na literatura. Tais 

métodos de seleção utilizam o maior período de ausência do UP no canal (período Off) (DAHI; 

TABBANE, 2013) e a maior disponibilidade para ranquear os canais candidatos. 

 Nas simulações, consideramos um cenário contendo 24 canais, em que, tanto o canal 

principal quanto o canal de backup utilizado pela rede, não são compartilhados com BSs vizinhas 

ou redes de outras tecnologias. As métricas de interesse são: 

 Atraso médio em milissegundos, correspondente ao período de tempo em que o US fica 

sem utilizar o canal; 

 Atraso máximo em milissegundos; 

 Consumo de energia em W, correspondente apenas à energia gasta para a rede como um 

todo migrar para o canal de backup; 

 Vazão em kbps; 

 Eficiência Energética. 

 Consideramos o atraso máximo como métrica, pois, como o algoritmo proposto realiza a 

seleção baseado na menor distância entre o canal principal e o canal de backup, o que poderia 

acarretar na escolha de canais com baixa disponibilidade, aumentando, desta forma, a 

probabilidade de haver um bloqueio maior na utilização dos USs. 

 O modelo proposto para a simulação é o mesmo modelo de simulação apresentado no 

Capítulo 6, com algumas adaptações para adequá-lo a estratégia BCA.  Basicamente, existe um 

número N de USs conectados à rede e uma BS controlando este acesso.  
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 A simulação é composta de um conjunto de USs disputando o acesso ao meio.  A 

simulação possui duas fases, uma transiente e uma estacionária. A fase transiente é utilizada para 

inicializar os componentes das simulações, por exemplo, é nesta fase que os canais são definidos 

e os USs são criados. A transição Connecting é utilizada para dar início à simulação, conectando o 

simulador a um programa externo responsável pela escolha dos canais. Quando a transição 

Connecting é disparada, um token temporizado do tipo CR_ID é gerado para o lugar new CR e um 

token do tipo channelID é gerado para new Channel. Esta marcação indica o início da simulação. 

Primeiramente o canal principal e o canal de backup serão definidos por meio da transição Using 

new Channel e das funções selPrimaryChannel() e selBackupChannel(). Antes do disparo da transição 

Using new Channel, no programa externo, os períodos On e Off dos UPs associados a cada canal são 

definidos e o canal principal e o de backup são definidos de acordo com a estratégia pretendida. 

Desta forma, as funções selPrimaryChannel() e selBackupChannel() se comunicam com o programa 

externo e atualizam o CPN Tools com estas informações. 

 A transição Using new Channel dispara um conjunto de eventos responsáveis pela criação 

do canal e do UP associado a este. Sendo assim, ao final do processo, um token do tipo 

CHANNEL é gerado para o lugar Channels free e outro do tipo PUInf é gerado para PU Activity.  

 Após a definição dos canais, os USs são criados de tempos em tempos. O disparo da 

transição Creating CR gera um token do tipo CRNode para o lugar  Cognitive Radio Nodes e um token 

do tipo CR_ID para o lugar new CR, no qual este token representa o identificador do próximo US 

que será criado. O token do próximo US que será criado possui um tempo aleatório associado, 

permitindo, assim, que os USs sejam inseridos na rede de forma gradual. A transição Creating CR 

possui uma guarda que impede seu disparo quando uma condição é alcançada, que, neste caso, a 

condição está relacionada à quantidade de USs. Ou seja, se o identificador do próximo US for 

maior que a quantidade de USs configurados na simulação, o simulador para de criar novos USs. 

Uma vez que a quantidade de USs atinge o parâmetro definido, a fase transiente da simulação 

chega ao fim, dando início à fase estacionária. 
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Figura 7.7 – Modelo de Simulação para redes WRAN 

  

 Na fase estacionária, o modelo representa a interação entre USs, canais e UPs. A transição 

SU Using Channel representa a interação do US ao utilizar o canal. Neste caso, a transição retira o 

token que representa o canal utilizado para a transmissão e associa este canal a um dos USs. O 
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disparo da transição gera um token do tipo CR_ID com o tempo de utilização do canal para o 

lugar SU Activity. Neste trabalho, consideramos que a rede usa apenas dois canais, o principal e o 

de backup. Uma vez que a rede utiliza um canal, ele só migra para o outro quando o UP do 

primeiro começa a transmitir. Esta interação é modelada pela guarda existente na transição SU 

Using Channel e pelas funções SendPUInf(). A guarda da transição SU Using Channel impede que o 

CPN Tools associe um US ao canal que não está sendo utilizado para a comunicação, enquanto a 

função SendPUInf() atualiza o canal de operação quando o UP aparece. 

 A transição SU Avoiding Channel representa a funcionalidade inversa da transição SU Using 

Channel, fazendo com que o canal que estava associado a um US torne-se livre para ser utilizado 

por outro. 

 As transições PUActivityOff/On e PuActivityOn/Off são utilizadas para atualizar o estado 

dos UPs. Estas transições tornam-se habilitadas a depender dos tokens temporizados existentes no 

lugar PUActivity. Quando a transição PUActivityOff/On é disparada, o canal correspondente ao UP 

que habilitou a transição é retirado do lugar Channels Free e colocado no lugar Channels Occupied by 

PU, tornando-o indisponível para os USs. Após a aparição do UP no canal, o US deve liberar 

imediatamente o canal. Esta interação é modelada pela transição Channel Updating, que é 

responsável por retirar a informação do lugar SU Activity referente ao US que estava transmitindo 

no canal recém ocupado pelo UP. A transição PUActivityOn/Off faz o processo inverso da 

transição PUActivityOff/On, pois retira o canal do lugar Channels Occupied by PU e o colocando no 

lugar Channels Free.  

 A Tabela 7.2 apresenta os parâmetros utilizados nas simulações. 

Tabela 7.2 – Parâmetros das Simulações 

Parâmetros Valores 

Período On 100ms 

Período Off 1000ms 

Número de USs 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 

Qualidade requisitada pelos USs 300kbps 

Tempo de troca de canal 0,1ms/MHz 

Energia Consumida na troca do canal 1000mW 

 

 Os períodos de On e de Off dos canais foram extraídos de (SWARUP, 2013); a 

quantidade de USs foi configurada para comportar uma quantidade variável de usuários. A 

qualidade média requisitada foi configurada para permitir que, dependendo da quantidade de USs 
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e da vazão do canal, todos os USs fossem atendidos. Os valores de tempo e consumo de energia 

de troca de canal foram extraídos de (BAYHAN; ALAGOZ, 2013). 

 Para comparação, utilizou-se dois mecanismos: o de seleção de canal de backup baseado 

no maior período Off do canal (DAHI; TABBANE, 2013) e o baseado na maior disponibilidade 

do canal. No método proposto, utilizou-se como mecanismo de seleção do canal principal aquele 

canal que possui maior disponibilidade. 

 As simulações ocorreram em rodadas de uma hora cada, nos quais a cada rodada a média 

foi armazenada. O processo foi finalizado apenas quando a média das médias das métricas 

alcançou um erro de 5% com 95% de confiança.  

7.3. Resultados 

 A Figura 7.8 apresenta o gráfico contendo o consumo de energia obtido com as 

simulações. Como é possível observar, existem diferenças entre o consumo dos métodos de 

comparação em relação ao mecanismo de seleção proposto. O consumo do mecanismo que 

utiliza a disponibilidade é o maior de todos, chegando a ser 18 vezes maior que o consumo do 

mecanismo proposto. Esta diferença pode ser explicada pela disponibilidade ser um parâmetro 

complexo, composto por dois outros parâmetros (período On e período Off). Desta forma, a 

distribuição dos valores entre os canais é bastante dispersa, diferente do que acontece com o 

período Off, cuja dispersão é dada pela variável aleatória escolhida no parâmetro das simulações. 

A observação da dispersão da disponibilidade nos canais foi possível graças à quantidade de 

rodadas que foram necessárias paras alcançar o fim das simulações. Enquanto que com os outros 

mecanismos a quantidade de rodadas necessárias para 100 USs foram de cerca de 150, para o 

mecanismo com uso da disponibilidade esta quantidade foi acima de 2000.  

 Observando o gráfico da Figura 7.8, é possível ver que o consumo de energia aumenta de 

forma acentuada nos mecanismos de comparação, pois a rede como um todo tem que migrar 

para canais mais distantes. Este processo causa excessivo consumo de energia em todos os USs e 

na BS. Com o método proposto, este crescimento é menos acentuado e, nas simulações, o 

consumo não passou de 50mW para toda a rede. No melhor caso, o consumo de energia do 

método que utiliza o mecanismo baseado no período Off foi cerca de 7 vezes maior que o 

método proposto e, quando comparado ao método que utiliza a disponibilidade, o consumo foi 

18 vezes maior. 
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Figura 7.8 – Gráfico do consumo de energia para diversos mecanismos de seleção do canal de 

backup 

 A Figura 7.9 apresenta um gráfico contendo a comparação do atraso médio alcançado nas 

simulações. Como é possível observar, as diferenças são praticamente imperceptíveis no qual 

com o método proposto, no pior caso, o atraso foi 0,01% maior. Isto implica que o método 

proposto é capaz de entregar praticamente a mesma qualidade ao US, quando comparado aos 

demais métodos.  

 

 

Figura 7.9 – Atraso médio 

 A Figura 7.10 apresenta um gráfico contendo o atraso máximo obtido nas simulações. É 

possível observar que para uma quantidade menor de USs, o mecanismo que utiliza o período 

Off aumenta o atraso máximo sofrido pelos USs quando comparado aos outros métodos. Isto 



149 

 

 

ocorre porque a seleção é baseada apenas no parâmetro Off. Mesmo quando o valor é alto, a 

disponibilidade pode ser baixa, o que implica em um aumento da probabilidade de haver 

períodos de indisponibilidade total do sistema (ambos os canais estarem ocupados pelos UPs). A 

diferença para uma quantidade de USs igual a 10 chega a 72ms. Como é possível observar 

também, os valores de máximo atraso convergem a partir de 60 USs. Isto ocorre devido à 

quantidade de USs não interferir no tempo em que o sistema permanece indisponível, então este 

tempo acaba sendo diluído pelo aumento dos USs. No caso da relação entre o atraso máximo 

obtido pelo método proposto e pelo método que utiliza a disponibilidade, no pior caso, o atraso 

foi 0,5% maior e no melhor caso, 0,24% menor. 

 

 

Figura 7.10 – Atraso máximo 

 A figura 7.11 apresenta o gráfico contendo a comparação entre a vazão alcançada pelos 

USs. No caso da vazão, assim como no atraso médio, não há diferenças entre a qualidade 

oferecida para os USs com a utilização dos mecanismos, onde, no pior caso, o uso do método 

proposto ofereceu uma vazão 0,02% menor. Isto indica que escolher um canal de backup próximo 

ao canal principal não afeta a qualidade entregue ao US. 
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Figura 7.11 – Gráfico da Vazão 

 A Figura 7.12 apresenta o gráfico contendo a eficiência energética obtida com as 

simulações. Como é possível observar, o método proposto entrega maior eficiência energética, 

onde no melhor caso, o método proposto alcançou uma eficiência energética 15 vezes maior. 

Outra observação importante, é que a eficiência energética alcançada quando feita a comparação 

entre a utilização da disponibilidade e do período Off, utilizando o último, a eficiência energética 

é 2,5 vezes maior. 

 

 

Figura 7.12 – Gráfico da eficiência energética 

Por fim, é importante observar que o ganho de energia obtido com o método proposto 

foi obtido sem a perda de qualidade tanto em termos de vazão, quanto em termos de atraso, o 

que demonstra um ganho real em termos de consumo de energia. 
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7.4. Considerações 

 Os resultados apresentados neste Capítulo demonstram que selecionar canais próximos 

para o reestabelecimento da comunicação, permite uma economia de energia satisfatória em 

comparação à escolha de canais baseado na qualidade (Período Off e disponibilidade). Com o 

método proposto, a qualidade oferecida aos USs foi praticamente igual aos métodos de 

comparação, o que permitiu ao método proposto alcançar uma eficiência 15 vezes maior no 

melhor caso e 18% maior no pior caso. 

 Para explicar a eficiência elevada do método proposto utilizamos o gráfico apresentado na 

Figura 7.3. De fato, a qualidade oferecida aos USs para a estratégia BCA não está diretamente 

relacionada à escolha de dois canais com alta disponibilidade, mas sim apenas ao canal principal. 

Ou seja, é possível obter a mesma qualidade com a escolha de um canal de backup com menor 

disponibilidade.  

 Outra observação importante a ser feita é que escolher canais com base no período Off é 

mais eficiente que fazer a escolha baseado na disponibilidade. O problema é que, neste caso, há 

um trade-off em termos de atraso máximo sofrido pelos USs que, no pior caso, pode chegar a uma 

diferença de 34%. Este aumento no atraso total ocorre devido à escolha ser feita apenas com 

base em um único parâmetro (período Off), enquanto as demais técnicas utilizadas fazem uso de 

parâmetros mais complexos (modelo On/Off e equação 7.4). 
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Capítulo 8 – Conclusões 

 

 

 

 

 

O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. 

Stephen Hawking 
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 O principal objetivo desta tese foi o de desenvolver algoritmos capazes de distribuir os 

recursos de rádio de forma eficiente, para redes baseadas nas tecnologias de acesso oportunista, 

permitindo aos dispositivos alcançarem seus objetivos e economizando, assim, energia no 

processo. Nesta tese, foram apresentados estudos sobre as estratégias de chaveamento de canais, 

estudos estes que permitiram o desenvolvimento de algoritmos de seleção de canais para as 

principais estratégias utilizadas na literatura. 

8.1. Considerações e contribuições sobre a abordagem de acesso 

oportunista e consumo de energia em redes de rádios cognitivos 

 Neste capítulo, são listadas as principais contribuições desenvolvidas no decorrer do 

desenvolvimento desta tese. Primeiramente, foi feito um levantamento bibliográfico sobre as 

funcionalidades da tecnologia de rádio cognitivo, tecnologia esta que atualmente está sendo 

desenvolvida principalmente para permitir acesso oportunista. Após o levantamento, foram 

descritas as principais funcionalidades, que nesta tese, foram divididas em sensoriamento, decisão 

e acesso. A principal motivação para a realização desta subdivisão foi permitir agrupar as 

funcionalidades de acordo com suas características, uma vez que, na literatura, os autores usam 

subdivisões confusas e redundantes. Um exemplo destas divisões são os grupos Alocação e 

Mobilidade, cujas características dizem respeito à seleção dos canais e às estratégias para o 

reestabelecimento da comunicação, que, em outras palavras, dizem respeito às decisões que 

precisam ser tomadas. Desta forma, a primeira contribuição deste trabalho foi fazer um 

levantamento criterioso das funcionalidades da tecnologia de Rádio Cognitivo, agrupando-as em 

categorias. 

 Após a descrição das funcionalidades da tecnologia, os esforços foram voltados ao 

levantamento dos trabalhos existentes no âmbito das técnicas de conservação de energia. Foi 

demonstrado através do levantamento bibliográfico que as principais técnicas existentes dizem 

respeito a ajustes na camada física com o objetivo de balancear a taxa de transmissão com os 

tipos de modulação, visando, assim, diminuir a potência de transmissão. Em se tratando da 

camada de enlace, as principais soluções são relacionadas a técnicas que visam colocar o 

dispositivo em estados de baixo consumo de energia, ou redefinições de rotas para redes de 

múltiplos saltos, com o intuito de diminuir a potência de transmissão. De fato, os trabalhos 

existentes não apresentam nada de novo em termos de consumo de energia e nem fazem uso do 

conceito de acesso oportunista para melhor distribuir os recursos de rádio entre os Usuários 

Secundários. 
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8.2. Considerações sobre as estratégias de Chaveamento de Canais 

 Para o desenvolvimento dos algoritmos propostos nesta tese, foram feitas análises sobre a 

óptica do consumo de energia, com foco principal nas estratégias de chaveamento de canais para 

as redes infraestruturadas. Tais estratégias dizem respeito à forma como os Usuários Secundários 

se comportam mediante a presença de um Usuário Primário. Antes da realização das análises, 

estas estratégias foram devidamente descritas e agrupadas, o que torna esta ação uma das 

contribuições deste trabalho, já que não é do nosso conhecimento que tal descrição tenha sido 

feita anteriormente. Após a descrição das estratégias, as três principais foram escolhidas devido a 

estas estarem sendo amplamente utilizadas na definição de protocolos e padrões em rádio 

cognitivo. A primeira estratégia foi nomeada de Common Control Channel Approach, uma vez que 

esta faz uso de um canal de controle comum para a transmissão de quadros de controle. Neste 

caso, os Usuários Secundários fazem a negociação neste canal e migram para outro com o intuito 

de transmitir dados. A segunda foi nomeada de Backup Channel Approach, pois, faz uso de um 

canal de backup para o reestabelecimento da comunicação mediante a presença do Usuário 

Primário. A terceira foi nomeada de Single Channel Access, já que os Usuários Secundários 

escolhem um canal e permanecem nele mesmo mediante a presença do Usuário Primário. Porém, 

no caso da aparição deste, os Usuários Secundários param de transmitir e ficam aguardando até o 

Usuário Primário sair do canal. 

 A partir da definição das estratégias, foram construídos e validados modelos em redes de 

Petri estocástica generalizada, com o intuito de realizar análises sobre a eficiência energética. Cada 

modelo construído constitui uma contribuição desta tese. Tais modelos podem ser expandidos de 

forma a agrupar mais características ou outras distribuições de probabilidade, tais como a 

distribuição Generalizada de Pareto. 

 Após a construção dos modelos, foram realizadas as análises com o foco principal de 

descobrir quais estratégias são mais vantajosas em termos de eficiência energética. Os resultados 

mostraram que a estratégia mais utilizada na definição de protocolos em redes de rádios 

cognitivos (Common Control Channel Approach) possui uma baixa eficiência energética, chegando a 

ser 2 vezes menor que a estratégia que oferece maior eficiência (Single Channel Approach). Este 

resultado indica que esta estratégia não deve ser utilizada para redes infraestruturadas quando 

considerados os cenários utilizados nas análises. Foi demonstrado também que a estratégia 

utilizada na definição dos principais padrões em redes de rádios cognitivos (Backup Channel 

Approach) entrega a maior Qualidade de Serviço aos Usuários Secundários, possibilitando uma 

eficiência energética compatível com a estratégia que faz uso de apenas um canal. Os resultados 

demonstraram que os desenvolvedores de protocolos e padrões deveriam levar em conta a 
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estratégia Single Channel Access, pois, esta entrega maior eficiência energética para os Usuários 

Secundários e eficiência compatível a alcançada pela estratégia Backup Channe Approach em relação 

à estação rádio base. Os resultados mostraram também que, no caso da estratégia Backup Channel 

Approach, a distância entre os canais exerce forte influência na eficiência energética, sugerindo que 

o algoritmo de seleção deve ser capaz de permitir à rede escolher um canal de backup próximo ao 

canal principal. 

 Ao final das análises, foram construídos algoritmos de seleção de canais para as estratégias 

Single Channel Access e Backup Channel Approach. Não foi construído um algoritmo para a estratégia 

Common Control Channel, já que esta oferece baixa eficiência energética e baixa utilização quando 

aplicada às redes infraestruturadas. 

8.3. Considerações sobre a estratégia de Chaveamento Single 

Channel Access 

 Para a estratégia Single Channel Access, foi feita uma análise sobre o acesso ao canal por 

parte do Usuário Secundário com o objetivo de verificar quais parâmetros influenciam mais na 

qualidade recebida, já que a maioria dos trabalhos que tratam da seleção de canais consideram 

apenas os parâmetros referentes ao canal, tais como, disponibilidade, período de ausência do 

Usuário Primário e período de permanência. Os autores negligenciam o fato de que tanto o 

mecanismo de acesso quanto a quantidade de Usuários Secundários competindo pelo acesso 

podem afetar a qualidade recebida. Sendo assim, foi construída uma equação a partir de uma 

cadeia de Markov de tempo contínuo, utilizada para estimar a utilização do Usuário Secundário 

levando em consideração os parâmetros do canal, o mecanismo de acesso ao meio e a quantidade 

de Usuários Secundários competindo pelo acesso. 

 Por meio de técnicas de análises de sensibilidade foi demonstrado que o parâmetro que 

mais afeta a utilização é a quantidade de Usuários Secundários competindo pelo acesso. Neste 

caso, este parâmetro correspondeu a cerca de 50% da influência exercida na utilização, enquanto 

os parâmetros tempo de permanência do Usuário Primário e tempo de ausência (Período On e 

Período Off) exerceram 21% e 29% respectivamente. Os demais parâmetros utilizados na 

equação (Período de contenção e período de utilização do Usuário Secundário) não exerceram 

influência significativa na utilização. Os resultados demonstram que os parâmetros negligenciados 

na literatura são de vital importância para o estabelecimento de uma métrica que defina a 

qualidade do canal. Porém, demonstram também que um bom estimador deve ser capaz de 

englobar todos os parâmetros mencionados, tanto os relacionados ao canal quanto os 

relacionados aos Usuários Secundários.  



156 

 

 

 A partir das análises sobre o acesso ao canal por parte do Usuário Secundário, foi 

desenvolvido um algoritmo descentralizado e não cooperativo que permite ao Usuário 

Secundário escolher um canal de modo a permitir que este garanta a qualidade mínima requisitada 

por suas aplicações, economizando, no processo, energia. A base do algoritmo é verificar os 

canais estimando a qualidade que cada um destes oferece. A estimativa é feita por meio da 

equação extraída da cadeia de Markov de tempo contínuo. O Usuário Secundário lista os canais 

ordenando-os pelo consumo de energia e percorre esta lista estimando a qualidade que cada um 

oferece. O primeiro canal que oferecer a qualidade requisitada é aquele em que o Usuário 

Secundário irá obter maior eficiência energética. Para avaliar o algoritmo, foi construído um 

modelo de simulação utilizando o formalismo das redes de Petri coloridas, no qual este modelo 

foi executado pela ferramenta CPN Tools. O modelo foi validade para redes Wi-Fi, o que nos 

permitiu concluir que ele não é inválido para redes IEEE 802.11af (White-Fi). 

 Os resultados das simulações sobre o algoritmo de seleção de canais para a estratégia 

Single Channel Access mostraram que o algoritmo é efetivo em entregar eficiência energética aos 

Usuários Secundários. No melhor caso, o algoritmo permitiu uma eficiência energética 311% 

maior do que a eficiência alcançada pelo método de comparação. Se considerada uma 

infraestrutura por trás das redes publicadas e considerando um cenário com redes White-Fi e 

existindo a possibilidade de desligar os Access Points ociosos, é possível alcançar uma economia de 

cerca de 37MW por ano. 

8.4. Considerações sobre a estratégia Backup Channel Approach 

 O segundo algoritmo desenvolvido foi para a estratégia Backup Channel Approach. Antes de 

desenvolver o algoritmo, foi preciso verificar a influência causada pelo tempo de chaveamento na 

utilização e na eficiência energética, assim como a relação entre os períodos de permanência e de 

ausência dos Usuários Primários nos dois canais escolhidos. Esta verificação foi necessária, pois 

estes parâmetros não estão presentes na estratégia Single Channel Access e, por consequência, não 

foram analisados anteriormente. Através de um conjunto de análises, foi possível obter as 

seguintes informações: a distância entre o canal principal e o de backup exerce mais influência no 

tempo total de chaveamento do que os períodos de permanência e de ausência dos Usuários 

Primários; com relação à disponibilidade total do sistema (probabilidade de pelo menos um canal 

estar disponível), uma vez que o canal principal possui alta disponibilidade (acima de 90%), o 

canal de backup não precisa ter uma disponibilidade tão alta (acima de 50%); o tempo de 

chaveamento entre canais exerce 42% mais influência na utilização do Usuário Secundário que o 

período de ausência; escolher apenas um canal de backup é mais vantajoso do que escolher uma 
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lista de canais como atualmente é feito na literatura. Nas análises, com a escolha de um canal 

principal e um canal de backup adjacente ao principal, ambos com 90% de disponibilidade, foi 

possível obter uma eficiência energética 13% maior do que com a escolha de 7 canais de backup. 

 Os resultados das análises permitiram obter as diretrizes para a construção do algoritmo 

proposto. Sendo assim, a base do algoritmo consiste em permitir que a estação rádio base possa 

escolher um canal de backup próximo ao canal principal. Porém, antes de fazer a escolha, é 

preciso verificar se com o uso dos canais é possível oferecer aos Usuários Secundários a 

qualidade que estes necessitam. Para isto, a exemplo do algoritmo desenvolvido para a estratégia 

Single Channel Access, foi desenvolvida uma equação a partir de uma cadeia de Markov de tempo 

contínuo, capaz de estimar a qualidade oferecida a cada Usuário Secundário, tomando como base 

os parâmetros dos canais, a quantidade de Usuários Secundários conectados à rede e o período de 

chaveamento.  

 Nas simulações, os resultados demonstraram que o algoritmo é efetivo em termos de 

eficiência energética, em que no melhor caso, com a utilização do algoritmo, foi possível atingir 

uma eficiência energética 15 vezes maior do que com a utilização de um dos métodos de 

comparação (escolha do canal de backup baseado na disponibilidade). É importante frisar que 

com o algoritmo proposto, foi possível obter um consumo 18 vezes menor entregando 

praticamente a mesma qualidade, tanto em termos de vazão quanto em termos de atraso. 

8.5. Considerações Finais 

  Os algoritmos apresentados nesta tese são efetivos em aumentar a eficiência energética 

por meio da distribuição dos recursos em redes de acesso oportunistas. Os ganhos em termos de 

eficiência energética demonstraram que, por meio das análises realizadas e da construção dos 

algoritmos, foi possível alcançar os objetivos propostos nesta tese. 

 As principais contribuições são listadas a seguir: 

 Levantamento, descrição e categorização das principais funcionalidades do sistema de 

rádios cognitivos. 

 Descrição e agrupamento das estratégias de chaveamento de canais; 

 Modelos em rede de Petri para as principais estratégias de chaveamento; 

 Análises do ponto de vista da eficiência energética para as principais estratégias de 

chaveamento; 

 Análise de sensibilidade referente à utilização do canal por parte do US para a estratégia 

SCA; 
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 Modelo de estimação da capacidade do canal que considera os diversos parâmetros do 

acesso do US para redes White-Fi; 

 Algoritmo para a seleção energeticamente eficiente para redes baseadas no padrão IEEE 

802.11af; 

 Análise da influência da distância entre o canal principal e o canal de backup no tempo 

total de chaveamento para a estratégia de chaveamento BCA; 

 Análise da eficiência na escolha de apenas um canal de backup; 

 Modelo de estimação da capacidade do canal que considera os diversos parâmetros do 

acesso do US para redes WRAN; 

 Algoritmo para a seleção energeticamente eficiente para redes baseadas no padrão IEEE 

802.22; 

 É importante também destacar as limitações dos algoritmos. Para estratégia SCA, o 

algoritmo não é capaz de escolher os canais mais adequados para USs que utilizem aplicações 

tolerantes a atraso. Isto porque, o algoritmo permite aos USs selecionarem canais com base 

apenas na vazão. Para a estratégia BCA, embora tenha sido demonstrado que, com a utilização do 

algoritmo o US pode economizar energia sem sacrificar nenhuma das métricas analisadas (atraso 

e vazão), a economia no consumo de energia é baixa, em que, no melhor caso, a economia não 

alcançou 1W considerando toda a rede. 

 Como trabalhos futuros, pretende-se fazer uma análise mais aprofundada para as 

estratégias de chaveamento considerando as redes ad-hoc. Também pretende-se desenvolver 

estudos aprofundados e algoritmos de seleção de canais para as demais estratégias de 

chaveamento, mesmo que estas não estejam sendo consideradas no desenvolvimento de 

protocolos e padrões. Tais estudos poderiam viabilizar técnicas energeticamente eficientes pela 

utilização destas estratégicas. As equações de eficiência energética apresentadas no Apêndice II 

podem ser utilizadas como funções de fitness para criar modelos de otimização. Sendo assim, 

pretende-se, como trabalho futuro, construir modelos de otimização para as tecnologias de 

acesso oportunistas, tomando como base as equações existentes e equações futuras criadas a 

partir das análises das outras estratégias de chaveamento.  
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Apêndice I – Estimador de disponibilidade para a 

Estratégia BCA  

 

 =( 1 3 5 6 8( 0 +  2)( 0 +  1 +  8)2α22( 04α1 + α3α4α5α02 +  03α1(3α1 + 2 8) + 

 02α1(3 12 + 7β1 + 3 22 + 7 1 3 + 7β2 + 3 32 + 4α1 8 +  82) +  0α1( 13 +  12 (5α5 + 2 8) 

+ α2( 22 + 4β2 +  32 + α5 8) +  1(5  22 + 11β2 + 5 32 + 6α5 8 +  82)))) 

 

 =(( 0 +  1)α5( 5 6 +  4( 5 +  7))( 2α3 3α4 8( 1 +  8)2α22α02 +  0α22(2 12 2α3 3α4α12 + 

 1α1( 14α5 + 5 22 32α5 + 2 13 ( 22 + 8β2 +  32) +  12α5( 22 + 21β2 +  32) + β1 3(7 22 + 

24β2 + 7  32)) 8 + 2(2 15α5 +  22 32α52 + 2 13α5(2 22 + 17β2 + 2 32) + β1 3α5(3 22 + 

14β2 + 3 32) +  14(5  22 + 22β2 + 5 32) +  12( 24 + 21 23 3 + 48 22 32 + 21 2 33 +  34)) 

 82 + (6 14α5 +  12α5(7 2 +  3)( 2 + 7 3) + β2α5( 22 + 8β2 +  32) + 4 13(3 22 + 11β2 + 

3 32) +  1( 24 + 20 23  3 + 50 22 32 + 20 2 33 +  34)) 83 + 2(β1α3(2 1 +  2) + α3(2 12 + 

7β1 +  22) 3 + ( 1 + 2 2)(3 1 + 2 2)  32 + α3 33)  84 + α3α4α5 85) +  06(β2 8 α22 + 

 1α22(2β2 + α5 8) +  12( 8( 3 +  8)2 +  22(2 3 +  8) +  2(2 3 +  8)( 3 + 2 8))) +  05(4 1 

+3α5 + 4 8)(β2 8α22 +  1α22(2β2 + α5 8) +  12( 8( 3 +  8)2 +  22 (2 3 +  8) +  2(2 3 + 

 8)( 3 + 2 8))) +  04(β2 8α22(3 22 + 7β2 + 3 32 +10α5 8 + 6 82) +  1α22(2β2(3 22 + 7β2 

+ 3 32) + α5(3 22 + 37β2 + 3 32) 8 + 2(5 22 + 22β2 + 5 32) 82 + 6α5 83) +  13(32β2α52 

+ α5(16 22 + 111β2 + 16 32) 8 + 2(22 22 + 69β2 + 22 32) 82 + 40α5 83 + 12 84) + 
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13 34) 8 + 6α5(8 22 + 37β2 + 8 32) 82 + (63 22 + 176β2 + 63 32) 83 + 34α5 84 + 6 85) 

+ 6 14( 8( 3 +  8)2 +  22(2 3 +  8) +  2(2 3 +  8)( 3 + 2 8))) +  03(β2 8α22( 23 + 5 22 3 
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+ 4(3 22 + 11β2 + 3 32) 83 + 4α5 84) + 2 13(2β2α5(10 22 + 21β2 +10 32) + (10 24 + 
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α5(7 22 + 47β2 + 7 32) 8 + 2(9 22 + 28β2 + 9 32) 82 + 15α5 83 + 4 84) + 
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221 23 3 + 400 22 32 + 221 2 33 + 25 34) 82 + α5(97 22 + 393β2 + 97 32) 83 + 28(3 22 

+ 8β2 + 3 32) 84 + 32α5 85 + 4 86) +  12(4β2α53( 22 + 4β2 +  32) + α52(2 24 + 2 23 3 + 

157 22 32 + 62 2 33 + 2 34) 8 + 2α5(10 24 + 131 23 3 + 269 22 32 + 131 2 33 + 

10 34) 82 + (59 24 + 484 23 3 + 876 22 32 + 484 2 33 + 59 34) 83 + 4α5(19 22 + 74β2 

+ 19 32) 84 + 2(23 22 + 60β2 + 23 32) 85 + 12α5 86 +  87) +  16( 8( 3 +  8)2 +  22(2 3 

+  8) +  2(2 3 +  8)( 3 + 2 8))))) 

 

 Onde                 ,              ,              , 

          ,           ,                   ,        ,    
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,    

 

               
,    

 

              
,    

 

              
,    
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) (
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Apêndice II – Equações de Disponibilidade. 

Equações de consumo de energia e eficiência energética dos USs com relação às estratégias de 

chaveamento de canais. 

Comon Control Channel Approach para redes infraestruturadas 

 

 

 As transições e lugares presentes na Figura acima foram descritas no Capítulo 4.  

Cálculo do consumo de energia. 

      

(                (                                    ))       

  (                  (                                       ))

                                                                      

                         

 

Onde                                ,                       

               ,                     ,                   ,      

                  ,                                             ,    

                                       ,.    representa a energia gasta da recepção de 

dados,    a probabilidade do US receber dados na transmissão,    a energia gasta para transmitir, 

   a probabilidade do US transmitir,      a energia gasta para realizar o sensoriamento rápido, 

    a energia gasta pelo US para migrar de canal e       a energia gasta pelo US quando este está 

em estado idle. 

Cálculo da Eficiência Energética. 

       
                  

(                (                                    ))       

                                                               

 

 

 Onde       representa a vazão máxima alcançada. 
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Single Channel Access 

 Cálculo do consumo de energia. 
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Onde               ,              ,              ,                  

            ,                      ,                          ,    

                          ,                       e 

                         

 Cálculo da eficiência energética 
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Backup Channel Approach 

 

Os parâmetros para as equações de consumo de energia e eficiência energética são os seguinte: 

                  ,                  ,                     ,    

                ,             ,              , 

                                            ,                     
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   ,                         . O parâmetro    corresponde a taxa de chaveamento 

entre os canais, isto por que o tempo gasto para chavear do canal main para o canal de backup é 

igual para o caminho inverso. 

EBCA=(2ESwµ0µ1µ2µ3(µ0+µ1+µ8)
2(µ2+µ3+µ8)

2(µ0
4µ1+µ2+µ3)+(µ1+µ2)(µ1+µ3)(µ2+µ3)(µ1+µ2+µ3+µ8)

2+

µ0
3(µ1+µ2+µ3)(3(µ1+µ2+µ3)+2µ8)+µ0

2(µ1+µ2+µ3)(3µ1
2+7µ1µ2+3µ2

2+7µ1µ3+7µ2µ3+3µ3
2+4(µ1+µ2+µ3

)µ8+µ8
2)+µ0(µ1+µ2+µ3)(µ1

3+µ1
2(5(µ2+µ3)+2µ8)+(µ2+µ3+µ8)(µ2

2+4µ2µ3+µ3
2+(µ2+µ3)µ8)+µ1(5µ2

2+11

µ2µ3+5µ3
2+6(µ2+µ3)µ8+µ8

2)))+1/(µ5µ6+µ4(µ5+µ7))(ErPr+EtPt)µ1(µ0+µ2)µ3µ5µ6µ8(µ0+µ1+µ8)
2(µ2+µ3+

µ8)
2(µ0

4(µ1+µ2+µ3)+(µ1+µ2)(µ1+µ3)(µ2+µ3)(µ1+µ2+µ3+µ8)
2+µ0

3(µ1+µ2+µ3)(3(µ1+µ2+µ3)+2µ8)+µ0
2(µ

1+µ2+µ3)(3µ1
2+7µ1µ2+3µ2

2+7µ1µ3+7µ2µ3+3µ3
2+4(µ1+µ2+µ3)µ8+µ8

2)+µ0(µ1+µ2+µ3)(µ1
3+µ1

2(5(µ2+µ

3)+2µ8)+(µ2+µ3+µ8)(µ2
2+4µ2µ3+µ3

2+(µ2+µ3)µ8)+µ1(5µ2
2+11µ2µ3+5µ3

2+6(µ2+µ3)µ8+µ8
2)))+Eidleµ8(1

/(µ5µ6+µ4(µ5+µ7))µ1(µ0+µ2)µ3µ4µ7(µ0+µ1+µ8)
2(µ2+µ3+µ8)

2(µ0
4(µ1+µ2+µ3)+(µ1+µ2)(µ1+µ3)(µ2+µ3)(µ1

+µ2+µ3+µ8)
2+µ0

3(µ1+µ2+µ3)(3(µ1+µ2+µ3)+2µ8)+µ0
2(µ1+µ2+µ3)(3µ1

2+7µ1µ2+3µ2
2+7µ1µ3+7µ2µ3+3µ

3
2+4(µ1+µ2+µ3)µ8+µ8

2)+µ0(µ1+µ2+µ3)(µ1
3+µ1

2(5(µ2+µ3)+2µ8)+(µ2+µ3+µ8)(µ2
2+4µ2µ3+µ3

2+(µ2+µ3)µ

8)+µ1(5µ2
2+11µ2µ3+5µ3

2+6(µ2+µ3)µ8+µ8
2)))+µ0µ2(µ2(µ2+µ3+µ8)

2(µ1+µ2+µ3+µ8)
2(µ1

3(µ1+µ2)(µ1+µ3)+

2µ1
2(µ1+µ2)(µ1+µ3)µ8+(µ1

3+µ1
2(µ2+µ3)+µ1µ3(µ2+µ3)+µ3

2(µ2+µ3))µ8
2)+µ0

6(µ1(µ2+µ3)(µ2+µ3+µ8)
2+µ3(

µ2+µ3)(µ2+µ3+µ8)
2+µ1

2(µ2(µ2+µ3)+2µ2µ8+µ8
2))+µ0

5(µ1(µ2+µ3)(µ2+µ3+µ8)
2(3µ2+7µ3+4µ8)+µ3(µ2+µ3)

(µ2+µ3+µ8)
2(3(µ2+µ3)+4µ8)+5µ1

3(µ2(µ2+µ3)+2µ2µ8+µ8
2)+µ1

2(4(µ2+µ3)
2(2µ2+µ3)+4(µ2+µ3)(5µ2+2µ3)

µ8+(16µ2+7µ3)µ8
2+4µ8

3))+µ0(µ1
7(µ2(µ2+µ3)+2µ2µ8+µ8

2)+µ3(µ2+µ3)µ8(µ2+µ3+µ8)
3(2µ2µ3(µ2+µ3)+(µ2

2

+6µ2µ3+µ3
2)µ8+(µ2+µ3)µ8

2)+µ1
6(8µ2(µ2+µ3)

2+20µ2(µ2+µ3)µ8+(16µ2+3µ3)µ8
2+4µ8

3)+µ1
5(16µ2

4+50µ2
3

µ3+52µ2
2µ3

2+19µ2µ3
3+µ3

4+2(29µ2
3+60µ2

2µ3+31µ2µ3
2+µ3

3)µ8+(74µ2
2+79µ2µ3+4µ3

2)µ8
2+2(19µ2+5µ3)

µ8
3+6µ8

4)+µ1(µ2+µ3)(µ2+µ3+µ8)
2(µ2µ3

2(µ2+µ3)
2+2µ3(µ2+µ3)(2µ2

2+5µ2µ3+µ3
2)µ8+(µ2

3+15µ2
2µ3+25µ2µ

3
2+7µ3

3)µ8
2+2(µ2

2+6µ2µ3+3µ3
2)µ8

3+(µ2+µ3)µ8
4)+µ1

2(µ2+µ3+µ8)
2(µ3(µ2+µ3)

3(3µ2+µ3)+4(µ2+µ3)(µ2
3+7

µ2
2µ3+6µ2µ3

2+2µ3
3)µ8+(14µ2

3+53µ2
2µ3+42µ2µ3

2+12µ3
3)µ8

2+2(6µ2
2+9µ2µ3+2µ3

2)µ8
3+(2µ2+µ3)µ8

4)+µ1

4((µ2+µ3)
2(12µ2

3+32µ2
2µ3+18µ2µ3

2+3µ3
3)+2(µ2+µ3)(33µ2

3+78µ2
2µ3+43µ2µ3

2+5µ3
3)µ8+(126µ2

3+277µ2

2µ3+152µ2µ3
2+12µ3

3)µ8
2+2(53µ2

2+61µ2µ3+6µ3
2)µ8

3+2(19µ2+6µ3)µ8
4+4µ8

5)+µ1
3((µ2+µ3)

3(3µ2
3+15µ2

2

µ3+10µ2µ3
2+3µ3

3)+2(µ2+µ3)
2(15µ2

3+51µ2
2µ3+32µ2µ3

2+8µ3
3)µ8+(µ2+µ3)(88µ2

3+244µ2
2µ3+149µ2µ3

2+

29µ3
3)µ8

2+2(56µ2
3+136µ2

2µ3+83µ2µ3
2+12µ3

3)µ8
3+(66µ2

2+84µ2µ3+13µ3
2)µ8

4+2(8µ2+3µ3)µ8
5+µ8

6))+µ0

2(5µ1
6(µ2(µ2+µ3)+2µ2µ8+µ8

2)+µ1
5((µ2+µ3)

2(23µ2+µ3)+2(µ2+µ3)(31µ2+µ3)µ8+(55µ2+13µ3)µ8
2+16µ8

3)

+µ3(µ2+µ3)(µ2+µ3+µ8)
2(µ2µ3(µ2+µ3)

2+2(µ2+µ3)(µ2
2+5µ2µ3+µ3

2)µ8+(7µ2
2+20µ2µ3+7µ3

2)µ8
2+6(µ2+µ3)

µ8
3+µ8

4)+µ1(µ2+µ3)(µ2+µ3+µ8)
2(µ3(µ2+µ3)(3µ2

2+8µ2µ3+2µ3
2)+2(µ2

3+13µ2
2µ3+22µ2µ3

2+8µ3
3)µ8+(7µ2

2

+38µ2µ3+25µ3
2)µ8

2+2(3µ2+5µ3)µ8
3+µ8

4)+µ1
4(33µ2

4+109µ2
3µ3+123µ2

2µ3
2+54µ2µ3

3+7µ3
4+2(62µ2

3+13

6µ2
2µ3+80µ2µ3

2+9µ3
3)µ8+(167µ2

2+194µ2µ3+24µ3
2)µ8

2+2(47µ2+17µ3)µ8
3+18µ8

4)+µ1
3((µ2+µ3)

2(6µ2+1

3µ3)(3µ2
2+3µ2µ3+µ3

2)+2(µ2+µ3)(50µ2
3+136µ2

2µ3+99µ2µ3
2+24µ3

3)µ8+(194µ2
3+477µ2

2µ3+329µ2µ3
2+6

5µ3
3)µ8

2+2(84µ2
2+113µ2µ3+25µ3

2)µ8
3+2(32µ2+15µ3)µ8

4+8µ8
5)+µ1

2((µ2+µ3)
3(3µ2

3+21µ2
2µ3+25µ2µ3

2+
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9µ3
3)+2(µ2+µ3)

2(15µ2
3+68µ2

2µ3+71µ2µ3
2+25µ3

3)µ8+(µ2+µ3)(88µ2
3+312µ2

2µ3+296µ2µ3
2+97µ3

3)µ8
2+2(

56µ2
3+167µ2

2µ3+147µ2µ3
2+43µ3

3)µ8
3+(66µ2

2+110µ2µ3+39µ3
2)µ8

4+2(8µ2+5µ3)µ8
5+µ8

6))+µ0
4(10µ1

4(µ2

(µ2+µ3)+2µ2µ8+µ8
2)+µ1(µ2+µ3)(µ2+µ3+µ8)

2(3µ2
2+17µ2µ3+13µ3

2+10µ2µ8+22µ3µ8+6µ8
2)+µ3(µ2+µ3)(µ

2+µ3+µ8)
2(3µ2

2+7µ2µ3+3µ3
2+10(µ2+µ3)µ8+6µ8

2)+µ1
3((µ2+µ3)

2(23µ2+6µ3)+2(µ2+µ3)(31µ2+6µ3)µ8+(5

5µ2+18µ3)µ8
2+16µ8

3)+µ1
2(16µ2

4+16µ3
4+44µ3

3µ8+43µ3
2µ8

2+22µ3µ8
3+6µ8

4+µ2
3(65µ3+58µ8)+µ2

2(97µ3
2

+162µ3µ8+74µ8
2)+2µ2(32µ3

3+73µ3
2µ8+59µ3µ8

2+19µ8
3)))+µ0

3(10µ1
5(µ2(µ2+µ3)+2µ2µ8+µ8

2)+µ3(µ2+µ3

)(µ2+µ3+µ8)
2(µ2

3+5µ2
2µ3+5µ2µ3

2+µ3
3+4(2µ2+µ3)(µ2+2µ3)µ8+12(µ2+µ3)µ8

2+4µ8
3)+µ1(µ2+µ3)(µ2+µ3+

µ8)
2(µ2

3+13µ2
2µ3+23µ2µ3

2+9µ3
3+4(2µ2

2+11µ2µ3+8µ3
2)µ8+12(µ2+2µ3)µ8

2+4µ8
3)+2µ1

4(2(µ2+µ3)
2(8µ2+

µ3)+4(µ2+µ3)(11µ2+µ3)µ8+(40µ2+11µ3)µ8
2+12µ8

3)+µ1
2((µ2+µ3)

2(12µ2
3+49µ2

2µ3+54µ2µ3
2+20µ3

3)+2(

µ2+µ3)(33µ2
3+111µ2

2µ3+111µ2µ3
2+38µ3

3)µ8+(126µ2
3+370µ2

2µ3+340µ2µ3
2+105µ3

3)µ8
2+2(53µ2

2+89µ2

µ3+34µ3
2)µ8

3+2(19µ2+12µ3)µ8
4+4µ8

5)+µ1
3(33µ2

4+16µ3
4+44µ3

3µ8+49µ3
2µ8

2+42µ3µ8
3+18µ8

4+2µ2
3(59

µ3+62µ8)+µ2
2(150µ3

2+298µ3µ8+167µ8
2)+µ2(81µ3

3+212µ3
2µ8+219µ3µ8

2+94µ8
3))))))/((µ0+µ1)(µ2+µ3)(

µ2(µ1+µ2)µ3(µ1+µ3)µ8(µ1+µ8)
2(µ2+µ3+µ8)

2(µ1+µ2+µ3+µ8)
2+µ0(µ2+µ3+µ8)

2(2µ1
2µ2(µ1+µ2)µ3(µ1+µ3)(µ1

+µ2+µ3)
2+µ1(µ1+µ2+µ3)(µ1

4(µ2+µ3)+5µ2
2µ3

2(µ2+µ3)+2µ1
3(µ2

2+8µ2µ3+µ3
2)+µ1

2(µ2+µ3)(µ2
2+21µ2µ3+µ

3
2)+µ1µ2µ3(7µ2

2+24µ2µ3+7µ3
2))µ8+2(2µ1

5(µ2+µ3)+µ2
2µ3

2(µ2+µ3)
2+2µ1

3(µ2+µ3)(2µ2
2+17µ2µ3+2µ3

2)+µ1

µ2µ3(µ2+µ3)(3µ2
2+14µ2µ3+3µ3

2)+µ1
4(5µ2

2+22µ2µ3+5µ3
2)+µ1

2(µ2
4+21µ2

3µ3+48µ2
2µ3

2+21µ2µ3
3+µ3

4))µ8

2+(6µ1
4(µ2+µ3)+µ1

2(µ2+µ3)(7µ2+µ3)(µ2+7µ3)+µ2µ3(µ2+µ3)(µ2
2+8µ2µ3+µ3

2)+4µ1
3(3µ2

2+11µ2µ3+3µ3
2)

+µ1(µ2
4+20µ2

3µ3+50µ2
2µ3

2+20µ2µ3
3+µ3

4))µ8
3+2(µ1µ2(µ1+µ2)(2µ1+µ2)+(µ1+µ2)(2µ1

2+7µ1µ2+µ2
2)µ3+(

µ1+2µ2)(3µ1+2µ2)µ3
2+(µ1+µ2)µ3

3)µ8
4+(µ1+µ2)(µ1+µ3)(µ2+µ3)µ8

5)+µ0
6(µ2µ3µ8(µ2+µ3+µ8)

2+µ1(µ2+µ3+

µ8)
2(2µ2µ3+(µ2+µ3)µ8)+µ1

2(µ8(µ3+µ8)
2+µ2

2(2µ3+µ8)+µ2(2µ3+µ8)(µ3+2µ8)))+µ0
5(4µ1+3(µ2+µ3)+4µ8)(µ

2µ3µ8(µ2+µ3+µ8)
2+µ1(µ2+µ3+µ8)

2(2µ2µ3+(µ2+µ3)µ8)+µ1
2(µ8(µ3+µ8)

2+µ2
2(2µ3+µ8)+µ2(2µ3+µ8)(µ3+2µ8

)))+µ0
4(µ2µ3µ8(µ2+µ3+µ8)

2(3µ2
2+7µ2µ3+3µ3

2+10(µ2+µ3)µ8+6µ8
2)+µ1(µ2+µ3+µ8)

2(2µ2µ3(3µ2
2+7µ2µ3+

3µ3
2)+(µ2+µ3)(3µ2

2+37µ2µ3+3µ3
2)µ8+2(5µ2

2+22µ2µ3+5µ3
2)µ8

2+6(µ2+µ3)µ8
3)+µ1

3(32µ2µ3(µ2+µ3)
2+(µ2

+µ3)(16µ2
2+111µ2µ3+16µ3

2)µ8+2(22µ2
2+69µ2µ3+22µ3

2)µ8
2+40(µ2+µ3)µ8

3+12µ8
4)+µ1

2(2µ2µ3(µ2+µ3)(

13µ2
2+27µ2µ3+13µ3

2)+(13µ2
4+153µ2

3µ3+283µ2
2µ3

2+153µ2µ3
3+13µ3

4)µ8+6(µ2+µ3)(8µ2
2+37µ2µ3+8µ3

2

)µ8
2+(63µ2

2+176µ2µ3+63µ3
2)µ8

3+34(µ2+µ3)µ8
4+6µ8

5)+6µ1
4(µ8(µ3+µ8)

2+µ2
2(2µ3+µ8)+µ2(2µ3+µ8)(µ3+

2µ8)))+µ0
3(µ2µ3µ8(µ2+µ3+µ8)

2(µ2
3+5µ2

2µ3+5µ2µ3
2+µ3

3+4(2µ2+µ3)(µ2+2µ3)µ8+12(µ2+µ3)µ8
2+4µ8

3)+µ1

4(32µ2µ3(µ2+µ3)
2+(µ2+µ3)(16µ2

2+111µ2µ3+16µ3
2)µ8+2(22µ2

2+69µ2µ3+22µ3
2)µ8

2+40(µ2+µ3)µ8
3+12µ8

4)+µ1(µ2+µ3+µ8)
2(2µ2µ3(µ2+µ3)(µ2

2+4µ2µ3+µ3
2)+(µ2

4+30µ2
3µ3+68µ2

2µ3
2+30µ2µ3

3+µ3
4)µ8+4(µ2+µ3)(2

µ2
2+17µ2µ3+2µ3

2)µ8
2+4(3µ2

2+11µ2µ3+3µ3
2)µ8

3+4(µ2+µ3)µ8
4)+2µ1

3(2µ2µ3(µ2+µ3)(10µ2
2+21µ2µ3+10µ3

2)+(10µ2
4+118µ2

3µ3+219µ2
2µ3

2+118µ2µ3
3+10µ3

4)µ8+2(µ2+µ3)(19µ2
2+87µ2µ3+19µ3

2)µ8
2+13(4µ2

2+11

µ2µ3+4µ3
2)µ8

3+30(µ2+µ3)µ8
4+6µ8

5)+µ1
2(2µ2µ3(µ2+µ3)

2(9µ2
2+22µ2µ3+9µ3

2)+(µ2+µ3)(9µ2
4+154µ2

3µ3+

312µ2
2µ3

2+154µ2µ3
3+9µ3

4)µ8+2(25µ2
4+221µ2

3µ3+400µ2
2µ3

2+221µ2µ3
3+25µ3

4)µ8
2+(µ2+µ3)(97µ2

2+39

3µ2µ3+97µ3
2)µ8

3+28(3µ2
2+8µ2µ3+3µ3

2)µ8
4+32(µ2+µ3)µ8

5+4µ8
6)+4µ1

5(µ8(µ3+µ8)
2+µ2

2(2µ3+µ8)+µ2(2µ
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3+µ8)(µ3+2µ8)))+µ0
2(µ2µ3µ8(µ2+µ3+µ8)

2(µ2µ3(µ2+µ3)
2+2(µ2+µ3)(µ2

2+5µ2µ3+µ3
2)µ8+(7µ2

2+20µ2µ3+7µ

3
2)µ8

2+6(µ2+µ3)µ8
3+µ8

4)+µ1
5(14µ2µ3(µ2+µ3)

2+(µ2+µ3)(7µ2
2+47µ2µ3+7µ3

2)µ8+2(9µ2
2+28µ2µ3+9µ3

2)µ8
2

+15(µ2+µ3)µ8
3+4µ8

4)+µ1
4(2µ2µ3(µ2+µ3)(13µ2

2+27µ2µ3+13µ3
2)+(13µ2

4+153µ2
3µ3+283µ2

2µ3
2+153µ2µ3

3+13µ3
4)µ8+6(µ2+µ3)(8µ2

2+37µ2µ3+8µ3
2)µ8

2+(63µ2
2+176µ2µ3+63µ3

2)µ8
3+34(µ2+µ3)µ8

4+6µ8
5)+µ1(µ2

+µ3+µ8)
2(2µ2

2µ3
2(µ2+µ3)

2+µ2µ3(µ2+µ3)(7µ2
2+29µ2µ3+7µ3

2)µ8+2(µ2
4+21µ2

3µ3+48µ2
2µ3

2+21µ2µ3
3+µ3

4)

µ8
2+(µ2+µ3)(7µ2+µ3)(µ2+7µ3)µ8

3+6(µ2
2+3µ2µ3+µ3

2)µ8
4+(µ2+µ3)µ8

5)+µ1
3(2µ2µ3(µ2+µ3)

2(9µ2
2+22µ2µ3

+9µ3
2)+(µ2+µ3)(9µ2

4+154µ2
3µ3+312µ2

2µ3
2+154µ2µ3

3+9µ3
4)µ8+2(25µ2

4+221µ2
3µ3+400µ2

2µ3
2+221µ2µ

3
3+25µ3

4)µ8
2+(µ2+µ3)(97µ2

2+393µ2µ3+97µ3
2)µ8

3+28(3µ2
2+8µ2µ3+3µ3

2)µ8
4+32(µ2+µ3)µ8

5+4µ8
6)+µ1

2(

4µ2µ3(µ2+µ3)
3(µ2

2+4µ2µ3+µ3
2)+(µ2+µ3)

2(2µ2
4+62µ2

3µ3+157µ2
2µ3

2+62µ2µ3
3+2µ3

4)µ8+2(µ2+µ3)(10µ2
4+

131µ2
3µ3+269µ2

2µ3
2+131µ2µ3

3+10µ3
4)µ8

2+(59µ2
4+484µ2

3µ3+876µ2
2µ3

2+484µ2µ3
3+59µ3

4)µ8
3+4(µ2+µ3

)(19µ2
2+74µ2µ3+19µ3

2)µ8
4+2(23µ2

2+60µ2µ3+23µ3
2)µ8

5+12(µ2+µ3)µ8
6+µ8

7)+µ1
6(µ8(µ3+µ8)

2+µ2
2(2µ3+

µ8)+µ2(2µ3+µ8)(µ3+2µ8))))). 

 A eficiência energética é dada por: 

EffBCA = (ThMax q µ1 µ3 µ5 µ6 (µ1+µ3+µ6) ((µ1
2+(2 µ2+µ3+µ6) µ1+µ2

2+(µ2+µ3) µ6) µ0
4+(µ1

3+(4 µ2+3 

µ3+2 µ6) µ1
2+(5 µ2

2+6 µ3 µ2+5 µ6 µ2+2 µ3
2+µ6

2+4 µ3 µ6) µ1+2 µ2
3+3 µ2

2 (µ3+µ6)+µ3 µ6 (2 

µ3+µ6)+µ2 µ6 (4 µ3+µ6)) µ0
3+((µ2+2 µ3+µ6) µ1

3+(3 µ2
2+(7 µ3+5 µ6) µ2+(µ3+µ6) (3 µ3+µ6)) µ1

2+(3 

µ2
3+(10 µ3+7 µ6) µ2

2+(6 µ3
2+10 µ6 µ3+3 µ6

2) µ2+µ3 (µ3
2+4 µ6 µ3+2 µ6

2)) µ1+(µ2+µ3) (2 µ2+µ3) 

µ6
2+µ2

2 (µ2
2+5 µ3 µ2+3 µ3

2)+(µ2+µ3)
2 (3 µ2+µ3) µ6) µ0

2+(((2 µ2+µ3) µ1
2+(µ2+µ3) (3 µ2+µ3) µ1+µ2 

(µ2+µ3) (µ2+2 µ3)) µ6
2+((µ1+2 µ2) µ3

3+(2 µ1
2+6 µ2 µ1+5 µ2

2) µ3
2+(µ1+µ2) (µ1

2+5 µ2 µ1+5 µ2
2) µ3+µ2 

(µ1+µ2)
2 (2 µ1+µ2)) µ6+(µ1+µ2) µ3 (2 µ2 (µ1+µ2)

2+µ3
2 (µ1+µ2)+(µ1

2+3 µ2 µ1+4 µ2
2) µ3)) µ0+µ2 (µ1+µ2) 

(µ1+µ3) (µ2+µ3) (µ1+µ2+µ6) (µ3+µ6)))/(Esw µ0 µ1 µ2 µ3 (p µ4+(q+µ4) µ5) (((µ1+µ3) (2 (µ1+µ2)
2+(2 

µ1+µ2) µ3)+(µ3
2+(4 µ1+3 µ2) µ3+2 µ1 (µ1+µ2)) µ6) µ0

3+((µ3
2+(5 µ1+3 µ2) µ3+3 µ1 (µ1+µ2)) µ6

2+(2 

µ3
3+2 (5 µ1+4 µ2) µ3

2+(µ1+µ2) (11 µ1+5 µ2) µ3+µ1 (µ1+µ2) (4 µ1+5 µ2)) µ6+(µ1+µ3) ((µ1+2 µ2) 

(µ1+µ2)
2+5 µ3 (µ1+µ2)

2+2 (2 µ1+µ2) µ3
2)) µ0

2+((µ1
3+(4 µ2+6 µ3) µ1

2+(3 µ2
2+10 µ3 µ2+6 µ3

2) µ1+µ3 

(µ2+µ3) (3 µ2+µ3)) µ6
2+(µ3

4+(7 µ1+6 µ2) µ3
3+(µ1+µ2) (14 µ1+9 µ2) µ3

2+(µ1+µ2) (9 µ1
2+14 µ2 µ1+2 

µ2
2) µ3+µ1 (µ1+µ2) (µ1

2+5 µ2 µ1+3 µ2
2)) µ6+(µ1+µ3) ((2 µ1+µ2) µ3

3+(µ1+µ2) (5 µ1+4 µ2) µ3
2+(µ1+µ2) 

(3 µ1
2+6 µ2 µ1+4 µ2

2) µ3+µ1 µ2 (µ1+µ2)
2)) µ0+((µ2+µ3) µ1

3+(µ2
2+6 µ3 µ2+2 µ3

2) µ1
2+µ3 (µ2+µ3) (5 

µ2+µ3) µ1+µ2 µ3
2 (3 µ2+µ3)) µ6

2+(µ1+µ2) µ3 (µ1+µ3)
2 (2 µ1 (µ2+µ3)+µ2 (2 µ2+µ3))+(µ1+µ2) ((µ2+µ3) 

µ1
3+(µ2+µ3) (µ2+5 µ3) µ1

2+µ3 (µ2+µ3) (4 µ2+5 µ3) µ1+µ3
2 (2 µ2

2+4 µ3 µ2+µ3
2)) µ6)+µ6 (µ1+µ3+µ6) 

((Er Pr+Et Pt) q µ1 µ3 µ5 ((µ1
2+(2 µ2+µ3+µ6) µ1+µ2

2+(µ2+µ3) µ6) µ0
4+(µ1

3+(4 µ2+3 µ3+2 µ6) µ1
2+(5 

µ2
2+6 µ3 µ2+5 µ6 µ2+2 µ3

2+µ6
2+4 µ3 µ6) µ1+2 µ2

3+3 µ2
2 (µ3+µ6)+µ3 µ6 (2 µ3+µ6)+µ2 µ6 (4 µ3+µ6)) 

µ0
3+((µ2+2 µ3+µ6) µ1

3+(3 µ2
2+(7 µ3+5 µ6) µ2+(µ3+µ6) (3 µ3+µ6)) µ1

2+(3 µ2
3+(10 µ3+7 µ6) µ2

2+(6 

µ3
2+10 µ6 µ3+3 µ6

2) µ2+µ3 (µ3
2+4 µ6 µ3+2 µ6

2)) µ1+(µ2+µ3) (2 µ2+µ3) µ6
2+µ2

2 (µ2
2+5 µ3 µ2+3 

µ3
2)+(µ2+µ3)

2 (3 µ2+µ3) µ6) µ0
2+(((2 µ2+µ3) µ1

2+(µ2+µ3) (3 µ2+µ3) µ1+µ2 (µ2+µ3) (µ2+2 µ3)) 
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µ6
2+((µ1+2 µ2) µ3

3+(2 µ1
2+6 µ2 µ1+5 µ2

2) µ3
2+(µ1+µ2) (µ1

2+5 µ2 µ1+5 µ2
2) µ3+µ2 (µ1+µ2)

2 (2 µ1+µ2)) 

µ6+(µ1+µ2) µ3 (2 µ2 (µ1+µ2)
2+µ3

2 (µ1+µ2)+(µ1
2+3 µ2 µ1+4 µ2

2) µ3)) µ0+µ2 (µ1+µ2) (µ1+µ3) (µ2+µ3) 

(µ1+µ2+µ6) (µ3+µ6))+Eidle (p (µ0+µ1) (µ0+µ2) (µ1+µ2) (µ0+µ3) (µ1+µ3) (µ2+µ3) µ4 (µ1+µ2+µ6) 

(µ0+µ3+µ6)+µ5 ((µ0+µ1) (µ0+µ2) (µ1+µ2) (µ0+µ3) (µ1+µ3) (µ2+µ3) µ4 (µ1+µ2+µ6) (µ0+µ3+µ6)+q µ0 µ2 

((µ1
3+(2 µ2+µ3+µ6) µ1

2+(µ2
2+2 µ3 µ2+2 µ3

2+(µ2+µ3) µ6) µ1+µ3 (µ2+µ3) (µ2+µ6)) µ0
3+(µ1

4+(3 µ2+2 

(µ3+µ6)) µ1
3+(3 µ2

2+5 µ3 µ2+4 µ6 µ2+3 µ3
2+µ6

2+3 µ3 µ6) µ1
2+(µ2+2 µ3+µ6) (µ2

2+2 µ3 µ2+2 

µ3
2+(µ2+µ3) µ6) µ1+µ3 (µ2+µ3) (µ2+µ6) (µ2+2 µ3+µ6)) µ0

2+((µ2+2 µ3+µ6) µ1
4+(2 µ2

2+6 µ3 µ2+4 µ6 

µ2+3 µ3
2+µ6

2+3 µ3 µ6) µ1
3+(µ2

3+(6 µ3+4 µ6) µ2
2+(2 µ3+µ6) (3 µ3+2 µ6) µ2+µ3 (µ3+µ6) (3 µ3+µ6)) 

µ1
2+(µ3 (µ3+µ6)+µ2 (2 µ3+µ6)) (µ2

2+(2 µ3+µ6) µ2+µ3 (2 µ3+µ6)) µ1+µ3 (µ2+µ3) (µ2+µ6) (µ3 

(µ3+µ6)+µ2 (2 µ3+µ6))) µ0+µ2 (µ1
3+(µ2+µ3) µ1

2+µ3 (µ2+µ3) µ1+µ3
2 (µ2+µ3)) µ6

2+(µ1+µ2) µ3 ((µ1+µ2) 

µ3
3+(2 µ1

2+µ2 µ1+µ2
2) µ3

2+µ1 (µ1+µ2)
2 µ3+2 µ1

2 µ2 (µ1+µ2))+(µ2 µ3
4+(2 µ1

2+3 µ2 µ1+2 µ2
2) 

µ3
3+(µ1+µ2) (2 µ1

2+2 µ2 µ1+µ2
2) µ3

2+µ1 µ2 (µ1+µ2) (3 µ1+µ2) µ3+µ1
2 µ2 (µ1+µ2)

2) µ6))))) 

 Consumo de energia para o fine sensing 

Para o processo de consumo de energia para fine sensing, considere o modelo abaixo. 

 

O estado S0 representa o estado em que o US está utilizando a rede. O estado S1 representa a 

incumbência por parte da BS para o US modelado fazer o sensoriamento, neste caso, o estado S1 

representa o tempo necessário para o US mudar para o canal onde o fine sensing será realizado. O 

estado S2 representa o US realizando o sensoriamento refinado. A transição t1 representa a taxa 

referente ao tempo entre as solicitações de realização do fine sensing, a transição t2 representa a 

taxa referente ao tempo de troca de canal e a transição t3 a taxa referente ao tempo que o US leva 

para fazer o sensoriamento. 

A equação do consumo de energia é dado por. 
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Onde      representa a energia para o sensoriamento refinado,      a energia gasta no 

sensoriamento e     a energia gasta no chaveamento.  No caso da BS incumbir o US de fazer o 

fast sensing em todos os canais para, a partir do resultado, incumbir aos USs fazer o sensoriamento 

refinado, o valor de t2 será       ∑         
   e               , onde c representa a 

quantidade de canais nos quais serão realizados os sensoriamentos, CBw a largura de banda do 

canal,     o tempo de troca de canal por MHz e       o tempo para a realização do fast sensing. 


