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Múltiplos Saltos com Ḿultiplas Antenas
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Resumo— Esse artigo prop̃oe uma rede sem fio adaptativa,
que utiliza o protocolo de roteamento OLSR (Optimized Link
State Routing) e o conceito de ḿetricas inter-camadas na escolha
das rotas. O protocolo OLSR foi modificado, de modo que o
algoritmo dê preferência para a rota que possibilite gerar a
maior vazão possı́vel no percurso fim-a-fim. Assume-se que cada
nó possui conhecimento pŕevio da taxa de transmiss̃ao que irá
proporcionar a maior vazão possı́vel, de acordo com o estado
do enlace, e assim define a taxa de transmissão ótima a ser
utilizada. O comportamento do modelo proposto foi avaliado
através de simulaç̃oes computacionais utilizando t́ecnicas SISO e
MIMO, e os resultados foram comparados com um modelo que
faz uso de um mecanismo de adaptação de taxa de transmiss̃ao
mais tradicional (ARF), utilizando a versão padrão do protocolo
OLSR descrita pela RFC3626. De acordo com os resultados
obtidos, a proposta atual apresentou melhor desempenho dentro
dos critérios avaliados.

Palavras-Chave— Transmiss̃ao adaptativa, MIMO, OLSR,
Cross-Layer.

Abstract— This work presents a proposal of an adaptive
wireless network, which employs the OLSR (Optimized Link
State Routing) protocol and a cross-layer metric concept to
calculate its routes. The OLSR protocol was modified, so the
algorithm selects the route which permits to reach the highest
theoretical throughput in the end-to-end path. It is assumed that
each wireless node has previous knowledge of the transmission
rate which will ensure the highest throughput regarding the
state of the link, and then adapts their transmission rates
accordingly. The behaviour of this proposed model has been
evaluated by means of computer simulations using SISO and
MIMO techniques, and all results have been compared to a model
with a more traditional rate adapting mechanism (ARF), using
the standard OLSR version described in the RFC3626. Based
on the obtained results, the proposed scheme presents better
performance in all evaluated criteria.

Keywords— Adaptative Transmission, MIMO, OLSR, Cross-
Layer.

I. I NTRODUÇÃO

O uso das redes de comunicações sem fio em aplicações cor-
porativas e domésticas tornou-se absolutamente comum. Con-
tudo, a própria a natureza dinâmica do meio de comunicaç˜ao
sem fio é um dos principais limites para este tipo de
comunicação, tanto em termos de alcance quanto à taxa de
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transferência de dados da rede. Para sobrepor essas barreiras,
novas técnicas e tecnologias de comunicações sem fio são
desenvolvidas constantemente, oferecendo diversos recursos
capazes de otimizar e facilitar a comunicação de dados. Dentre
essas técnicas podem ser destacados o uso da tecnologia
MIMO (Multiple Input Multiple Output) e o conceito de
otimização inter-camadas (cross-layer).

A tecnologia de múltiplas antenas conhecida como MIMO
tem por finalidade aumentar a capacidade do enlace sem fio,
inserindo diversidade e multiplexação espacial. Essa t´ecnica
tem sido considerada uma das mais importantes soluções
para aumentar a taxa de transmissão em redes sem fio IEEE
802.11 [1]. Porém, como as condições dos enlaces sem fio s˜ao
variáveis, os ganhos que uma determinada técnica pode pro-
duzir acabam variando também. Assim, melhores resultados
poderiam ser obtidos caso as técnicas de transmissão se adap-
tassem às condições do meio. Nesse sentido o uso do conceito
de otimização inter-camadas, baseado numa arquitetura onde
diferentes camadas trocam informações a fim de otimizar o
desempenho da rede [2], mostra-se bastante promissor.

Procurando otimizar a eficiência das redes sem fio,
em [3] buscou-se mostrar as vantagens da seleção da melhor
combinação de modulação e técnica MIMO, para determinadas
faixas de valor de SNR (Signal Noise Ratio), maximizando a
taxa de transferência de dados fim-a-fim. Já em [2] é realizado
um estudo sobre a arquitetura de redes inter-camadas, para
o suporte de Qualidade de Serviço (QoS) em redes sem fio
múltiplos saltos.

Esse artigo apresenta uma proposta de roteamento adapta-
tiva em redes sem fio múltiplos saltos com múltiplas antenas,
utilizando uma versão modificada do protocolo OLSR [4].
Nesse contexto, comparou-se diversos parâmetros de tráfego
considerando cenários com ou sem múltiplas antenas por
nó, comparando assim esquemas SISO (Single Input Single
Output) e MIMO adaptativos. Este trabalho também considera
o uso do padrão IEEE 802.11g, por ser um padrão amplamente
aceito e utilizado entre os equipamentos de rede sem fio. Os
resultados demonstram que o esquema proposto é capaz de
melhorar consideravelmente o desempenho da rede sem fio.

O restante deste artigo está estruturado da seguinte maneira.
A Seção II apresenta detalhes da proposta, incluindo uma
discussão sobre o novo protocolo OLSR proposto e o me-
canismo adaptativo. Na Seção III faz-se uma breve introdução
sobre o ambiente de simulação e o conceito utilizado para
simular o modelo de perdas do canal. Já na Seção III-A
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são apresentadas as caracterı́sticas e parâmetros dos cenários
propostos para simulação. Na Seção III-B, os resultados são
analisados, enquanto que a Seção IV conclui o artigo.

II. PROPOSTA

A. Protocolo OLSR Proposto

O protocolo OLSR (Optimized Link State Routing Protocol)
foi inicialmente desenvolvido para redes sem fioad hoc. É um
protocolo proativo, ou seja, troca regularmente informações
sobre a topologia e atualizações da mesma, através de men-
sagens pré-definidas e as armazena em estruturas internas.O
protocolo OSLR é definido pela RFC3626 [4], e implementa
uma variação do algoritmoLink State. Nesse trabalho, utilizou-
se como base a versão do protocolo OLSR conhecida como
UM-OLSR [5], condescendente com a RFC3626. Entretanto,
a fim de implementar um sistema adaptativo, propôs-se uma
modificação no comportamento do protocolo OLSR, descrita
em mais detalhes a seguir.

O protocolo OLSR, como descrito na RFC3626, faz a
escolha da rota para o destino buscando a rota que irá
proporcionar o menor número de saltos. Já na atual proposta,
o algoritmo deverá escolher o caminho que irá proporcionar a
maior vazão teórica possı́vel no percurso fim-a-fim. Portanto,
a partir das mensagens de HELLO (OLSR) trocadas entre
os elementos da rede e seus vizinhos a 1 salto, a camada
de acesso calcula o valor da relação sinal ruı́do mais inter-
ferência (SINR) correspondente ao enlace em questão. Dessa
maneira todos os elementos pertencentes à topologia adquirem
conhecimento do estado (SINR) do enlace com seus vizinhos.
Para que os elementos mais distantes também tenham esse
conhecimento, essa informação é incluı́da na mensagem de
TC e no repositório do protocolo OLSR respectivo. Por fim,
conhecendo o valor de SINR, a camada de rede determina
qual a taxa de transmissão e respectiva modulação que ir´a
proporcionar a maior vazão possı́vel no enlace respectivo. Com
esse intuito, foram obtidas as curvas de vazãoV para cada taxa
de transmissão do padrão IEEE 802.11g, de acordo com:

V = R× (1 − Pout), (1)

ondePout representa a probabilidade deoutagee a variável
R representa as taxas de transmissão do padrão 802.11g. A
probabilidade deoutage representa a probabilidade de erro
na decodificação da mensagem enviada por um determinado
transmissor [6]. Apesar da probabilidade deoutageser definida
para um bloco de mensagem de tamanho infinito, diversos
trabalhos [7], [8], [9] mostraram que a probabilidade deoutage
é capaz de estimar de forma bastante realista a taxa de erro
de bloco (FER) quando códigos corretores de erro de alto
desempenho são empregadas mesmo com blocos relativamente
curtos. Assim, para efeitos desse estudo, considerou-se que os
valores dePout são uma boa aproximação para a FER.

A Figura 1 apresenta a evolução das curvas de vazão,
supondo canal Rayleigh e nós com uma única antena (SISO),
para uma grande faixa de valores de SINR. Com base nas
informações encontradas na Figura 1 montou-se a Tabela I,que
relaciona as taxas de transmissão que proporcionarão a maior
vazão possı́vel, para intervalos distintos de valores de SINR.

Portanto, conhecendo o estado do enlace (SINR) a camada
de rede consulta a Tabela I e verifica a taxa de transmissão
correspondente.
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Fig. 1. SISO - Curvas de vazão para as oito taxas do padrão IEEE 802.11g

TABELA I

TAXAS DE TRANSMISSÃO E MODULAÇÃO RESPECTIVA PARA DIFERENTES

FAIXAS DE SINR

Taxa de SINR Modulação e
Transmissão dB Taxa do Código

6Mbps -10 < -5.25 BPSK-1/2
9Mbps -5.25< -3.42 BPSK-3/4
12Mbps -3.42< -1.25 QPSK-1/2
18Mbps -1.25< 1 QPSK-3/4
24Mbps 1 < 3.82 16QAM-1/2
36Mbps 3.82< 6.95 16QAM-3/4
48Mbps 6.95< 9.04 64QAM-2/3
54Mbps ≥ 9.04 64QAM-3/4

Conhecendo o valor de SINR do enlace e o modo de trans-
missão respectivo, o nó consulta as informações apresentadas
na Figura 1 e obtém a vazão respectiva. Este valor de vazão
é associado ao enlace, sendo que o mesmo caracteriza uma
nova métrica para o protocolo, definida como a máxima vazão
teórica possı́vel de ser atingida no mesmo. Porém, buscando a
simplificação no cálculo dessa métrica fim-a-fim, escolheu-se
utilizar uma métrica aditiva [10] de custoC, definida como:

C =
∑

i

1

Vi
, (2)

onde i representa o número de saltos. Dessa forma, basta
somar o valor deste custo a cada salto entre origem e destino,
para se obter o valor do custo fim-a-fim. Ao utilizar a nova
métrica proposta, uma determinada rota, mesmo apresentando
número de saltos superior, poderá ser escolhida como melhor
caminho caso possibilite atingir um maior valor de vazão
média no percurso fim-a-fim.

B. Mecanismo Adaptativo

O padrão 802.11 deixa livre para cada fabricante a definiç˜ao
de um algoritmo para a seleção das taxas de transmissão.
Essa escolha deve levar em conta as condições do canal, que
podem variar de forma significativa ao longo do tempo. De
modo que, quanto mais baixa a taxa de transmissão, mais
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robusta é a transmissão feita usando essa taxa. Assim em uma
situação ideal, a adaptação da taxa consistiria em diminuir a
taxa quando a qualidade do canal piorasse e aumentar quando
a mesma melhorasse, sendo a qualidade mapeada na SINR
percebida no receptor [11].

Várias formas de adaptar a taxa de transmissão à condiç˜ao
do canal já foram propostas, como [12], [13], [14]. No
esquema conhecido como RBAR (Receiver-Based Auto-
Rate) [12], através da troca de mensagens de RTS (Request to
Send) e CTS (Clear to Send) é possı́vel que o transmissor
conheça o estado (SINR) no receptor e adapte a sua taxa
de transmissão de acordo.É com base nesse esquema que
o modelo de adaptação de taxa utilizado nesse trabalho é
proposto. Entretanto, utilizar as mensagens de RTS/CTS não
proporcionam uma melhora significativa no desempenho do
sistema [15], [16], tal que no modelo proposto as mensagens
de controle do protocolo OLSR serão aproveitadas para o
mesmo fim.

Assim, de acordo com o valor de SINR calculado no
receptor, o algoritmo irá escolher a forma de transmissãoque
irá proporcionar a maior vazão teórica possı́vel. Portanto, além
deste modelo promover a escolha do caminho que possibilitará
atingir a maior vazão possı́vel, os elementos sem fio também
irão adaptar as suas taxas de transmissão de acordo com o
estado do enlace (ponto-a-ponto), na tentativa de atingir essa
mesma máxima vazão teórica.

Para fins de comparação e verificação de desempenho,
também é objetivo dessa proposta a simulação de cenários
que implementem a combinação do modelo proposto, com as
vantagens proporcionadas pelos esquemas que fazem uso de
múltiplas antenas. Por simplicidade, no estudo de esquemas
MIMO consideramos somente casos onde tanto o transmissor
quanto o receptor possuem duas antenas, de modo que ava-
liamos o desempenho dos esquemas bastante conhecidos [6]:
Beamforming (BF) 2x2, Alamouti 2x2, e V-BLAST 2x2. Vale
ressaltar que tanto no caso de beamforming quanto do uso da
técnica de Alamouti, supomos que o receptor faz a combinação
por razão máxima (MRC).

III. AVALIAÇ ÃO DA PROPOSTA

A fim de implementar a atual proposta, escolheu-se utilizar
a versão 2.34 do NS (Network Simulator) [17]. O NS é um
simulador de eventos discretos de código aberto, desenvolvido
para pesquisa em redes [18]. Para simular o modelo de perdas
se utilizou o conceito de probabilidade deoutage, que para o
caso de um canal Rayleigh e um sistema SISO [6]:

Pout = 1− e−γmin/γ̄s , (3)

ondeγmin representa a SINR mı́nima para um desempenho
aceitável eγ̄s, a SINR média. Os valores de FER são utilizados
como parâmetro de entrada para o código do NS, a fim de
simular o modelo de perdas e consequentemente, o compor-
tamento de cenários distintos do ponto de vista da camada
de acesso (incluindo os cenários com esquemas MIMO, que
possuem equações dePout especı́ficas [6], [19], e que são
discutidos com mais detalhes em [20]).

Para determinar o valor de SINR, a interferência é cal-
culada utilizando um modelo Gaussiano, capaz de levar

em consideração o efeito das transmissões simultâneasno
receptor. A equação correspondente (incluı́da pela biblio-
tecadei80211mrdo simulador NS 2.34) é representada por:

SINR =
Pr

N + I
, (4)

onde Pr é a potência recebida,N é a potência do ruı́do
na recepção eI é a potência de interferência percebida no
receptor em função das transmissões simultâneas na rede.

A. Simulaç̃oes

Buscando demonstrar de forma mais clara o desempenho
do modelo proposto, definiu-se um modelo de referência para
fins de comparação. Nesse contexto, foram capturados os
resultados utilizando o protocolo OLSR como proposto pela
RFC3626, ou seja, considerando o menor número de saltos
como métrica. Nesse mesmo ambiente o mecanismo conhecido
como ARF (Auto-Rate Fallback) [21] foi selecionado para
adaptar as taxas de transmissão de acordo com o estado do
meio. Este foi selecionado pois alguns trabalhos da literatura
afirmam que esse algoritmo, ou variantes do mesmo, são
amplamente utilizados em equipamentos comerciais [14] [22].

B. Resultados

Nesta seção, primeiramente considerou-se o cenário com-
posto por 11 nós sem fio (SISO), exposto na Figura 2.

Fig. 2. Topologia - 11 nós previamente posicionados

No inı́cio da simulação os nós trocam mensagens de
HELLO e TC de maneira que eles tomem conhecimento da
presença um do outro na rede, e atualizem suas tabelas de
roteamento. Esse perı́odo é conhecido como o perı́odo de
convergência do protocolo, de maneira que no cenário atual
15 segundos foi suficiente para atingir a convergência. Na
sequência um fluxo de dados utilizando o protocolo UDP,
taxa de transmissão de 4Mbps e tamanho do pacote de
1024bytes, é gerado pelo nó em formato de quadrado, tendo
o nó em formato de “X” como destino. As transmissões
foram realizadas considerando um sistema formado por uma
única antena transmissora e receptora (SISO). Após o sistema
estabilizar, capturou-se uma série de resultados considerando
o OLSR descrito pela RFC3626 e o OLSR proposto, os quais
são apresentados na Tabela II.

Como pode ser observado na Tabela II, utilizando o pro-
tocolo OLSR proposto atingiu-se um valor de vazão média
igual a 1632,19 kbps. Entretanto, utilizando o protocolo OLSR
como descrito pela RFC 3626, obteve-se uma vazão média de
1186,22 kbps. Ou seja, o modelo proposto possibilitou atingir
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TABELA II

RFC3626VS. OLSR PROPOSTO- CONJUNTO DE MEDIDAS.

Medidas OLSR - RFC3626 OLSR - Proposto

Vazão Média[kbps] 1186,22 1632,19
Atraso Médio[ms] 480,19 220,60
Jitter Médio[ms] 6,27 2,92
Pacotes enviados 7325 7325
Pacotes recebidos 2172 2873
Pacotes perdidos 5153 4452

Pacotes de controle 298 301

um valor de vazão média aproximadamente 50% superior,
quando comparado com o OLSR descrito pela RFC3626. Ao
analisar os demais itens dessa tabela, verificou-se que o uso
do OLSR proposto reduziu o valor do atraso médio fim-a-fim
aproximadamente para metade - de 480,19 ms para 220,60
ms. Esta queda foi ainda mais acentuada em termos dojitter
médio - variando de 6,27 ms à 2,82 ms.

Outro detalhe importante a ser observado na Tabela II, é
o número de pacotes perdidos. Utilizando o OLSR descrito
pela RFC3626, 5153 pacotes foram perdidos, enquanto que
o OLSR proposto reduziu esse número de perdas para 4452
pacotes. Já o número de pacotes de controle do protocolo
trocados entre os nós praticamente se manteve.

Portanto, no cenário em questão o OLSR proposto gerou um
ganho significativo em termos de vazão. A redução dos valores
de atraso ejitter médios pode ser muito útil no desempenho de
aplicativos que exijam baixos valores de atraso ejitter nas suas
transmissões, tais como aplicações de voz e vı́deo. Já aredução
do número de pacotes perdidos proporcionada pelo uso do
OLSR proposto garante uma rede mais estável e confiável.

Com o intuito de apresentar o comportamento do modelo
proposto em diferentes cenários, foram exploradas as van-
tagens proporcionadas pelas técnicas MIMO. Neste âmbito
foram sorteadas dez topologias distintas, cuja posição dos nós
foi escolhida aleatoriamente (para maiores detalhes consul-
tar [20]). Mais uma vez, buscando facilitar a compreensão e
análise dos resultados obtidos, manteve-se a configuraç˜ao do
tráfego sugerida na simulação anterior. Ou seja, considerou-se
um único fluxo com taxa de transmissão constante de 4Mbps
e tamanho de pacote fixo em 1024 bytes.

Cada topologia é composta por 11 nós sem fio, de onde
foram capturados valores de vazão, atraso ejitter médios,
como também o número de pacotes de controle trocados e
pacotes perdidos. A Figura 3 apresenta os valores de vazão
médios para cada esquema MIMO. Os resultados obtidos sem
o auxı́lio desses esquemas também são apresentados para fins
de comparação.

Na Figura 3 as linhas vermelha e azul respectivamente,
representam a vazão média utilizando o OLSR descrito pela
RFC3626 e o OLSR proposto para cada topologia. Já as
demais linhas representam os resultados atingidos utilizando a
combinação do OLSR proposto com um determinado esquema
MIMO. Como pode ser observado em todas as topologias, o
uso dos esquemas MIMO em conjunto com o OLSR proposto
geraram um ganho de vazão ainda superior quando comparado
com os ganhos proporcionados pelo OLSR proposto isolado
(sem o auxı́lio de técnicas MIMO). Por fim, as técnicas V-

Fig. 3. Resultados - Vazão média obtida nas 10 topologias

BLAST 2x2 e Beamforming 2x2 juntamente com o OLSR
proposto, foram as combinações que possibilitaram atingir os
valores mais altos em termos de vazão média (se igualando
à taxa de transmissão máxima estabelecida para o fluxo de
dados - 4Mbps).

Outros parâmetros como o atraso,jitter, número de pacotes
perdidos e pacotes de controle, também foram medidos. As
Figuras 4, 5 e 6 apresentam essas medidas.

Fig. 4. Resultados - Atraso médio obtido nas 10 topologias

Fig. 5. Resultados - Jitter médio obtido nas 10 topologias

Ao analisar as Figuras 4 e 5 fica evidente que a combinação
dos esquemas MIMO e o OLSR proposto resultaram em valo-
res de atraso ejitter inferiores aos obtidos somente utilizando
o OLSR proposto (sem o auxı́lio de qualquer técnica MIMO).
O mesmo pode ser observado em termos de pacotes perdidos,
conforme ilustra a Figura 6. Por fim, embora não ilustrado
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Fig. 6. Resultados - Número de pacotes perdidos obtido nas 10 topologias

aqui, o número de mensagens de controle praticamente per-
maneceu inalterado em todas 10 topologias.

A combinação do esquema Beamforming 2x2 juntamente
com o OLSR proposto, foi a combinação que apresentou os
menores valores em termos de atraso,jitter e número de pa-
cotes perdidos. Porém, com o uso da técnica Alamouti 2x2 foi
possı́vel obter resultados próximos. Dada a maior simplicidade
da técnica de Alamouti em relação ao Beamforming (que
requer o conhecimento do canal no transmissor), podemos
afirmar que ela seria uma boa opção na prática para ser usada
em conjunto com o OLSR proposto.

IV. CONCLUSÃO

Este trabalho investigou o uso de uma proposta de rotea-
mento adaptativa em redes sem fio múltiplos saltos, utilizando
uma versão modificada do protocolo OLSR. De acordo com
a condição do canal, o nó determina a taxa de transmissão
e consequente modulação que irá proporcionar a maior vazão
possı́vel no enlace. Essa informação é repassada para a camada
de rede que, com auxı́lio da versão modificada do protocolo
de roteamento, seleciona a melhor rota (maior vazão) no
percurso fim-a-fim. Através de simulações computacionais,
os resultados foram obtidos e comparados com a versão do
protocolo OLSR descrita pela RFC3626.

Resultados numéricos demonstram que o uso do esquema
proposto é vantajoso tanto em termos de vazão, como atraso
e jitter. A diminuição tanto do atraso quanto dojitter, proporci-
onadas pelo esquema proposto, podem ser muito interessantes
para aplicações sensı́veis a esses tipos de variáveis. Já a
redução observada no número pacotes perdidos, garante uma
importante melhora em caracterı́sticas essenciais, tais como a
confiabilidade e estabilidade da rede. Por fim, a combinação do
uso de esquemas MIMO com o modelo proposto, demonstrou
ser ainda mais eficiente. O uso dos esquemas Beamforming
2x2 e V-BLAST 2x2 em conjunto com o modelo proposto
foram as combinações que proporcionaram os melhores re-
sultados em termos de vazão. O esquema Beamforming 2x2
garantiu os menores valores em termos de atraso,jitter e
número de pacotes perdidos. Entretanto, apesar do esquema
Alamouti 2x2 apresentar desempenho ligeiramente inferior
ao do Beamforming 2x2, ele tem como vantagem o fato de
não requerer o conhecimento do canal no transmissor [6], e
portanto ser mais simples.
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