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Resumo - Este artigo tem o objetivo de fazer um estudo
sobre um Aparato experimental para análise de rádios no
padrão 802.11. O padrão 802.11 define as características da
camada física e da camada de controle de acesso ao meio
(MAC) para redes locais sem fio. As redes locais podem ser
infraestruturadas onde utiliza-se uma arquitetura em
células chamadas de BSS (basic service set).Uma típica BSS
contém pelo menos uma estação e uma estação central
chamada de ponto de acesso. Uma outra arquitetura
permitida no padrão é a arquitetura não infraestruturada
chamada de ad-hoc. Nesta arquitetura não existe a
necessidade de ponto de acesso, uma rede é formada
simplesmente aproximando terminais uns dos outros, sem
que exista nenhuma infraestrutura. Através dessas
arquiteturas estudaremos se é possível usar o modelo do
IEEE 802.11 para rádio cognitivo. Estudaremos com maior
ênfase os padrões IEEE 802.11a, 802.11b e 802.11g.
Palavras Chave - Padrões, Rádio Cognitivo, Redes, Técnica
de Acesso.
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analyses 802.11
Abstract - This article has the objective of studying about
experimental apparatus for radio analyses in 802.11 pattern.
This 802.11 pattern defines the characteristics of the
physical and control layer to access the environments
(MAC) for local wireless networks. These local networks can
be infra structured wherever utilizes architecture in cell
called BSS (basic service set). A common BSS has at least
one station and one central station called the point of access.
Another architecture also allowed in this pattern is a noninfra structured, called ad-hoc. In this architecture it`s not
necessary to put in a point of access. This network is simply
provided by approaching two terminals against each other,
without the presence of infra structure. Using these
architectures we will see if it is possible to use the IEEE
802.11 model for cognitive radio. We will study with more
emphasis the IEEE 802.11a, 802.11b and 802.11g.
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I.

INTRODUÇÂO

Este artigo apresenta o estudo sobre um Aparato
experimental para análise de rádios no padrão 802.11
vinculado ao Programa de Iniciação Cientifica. Este
estudo tem o objetivo de descobrir se o padrão IEEE
802.11 pode ser utilizado para transmitir como radio
cognitivo.
Um dos principais fatores para este modelo padrão
ficar fora de uso foi a baixa taxa de transferência de dados
que inicialmente a tecnologia oferecia, que era em torno
de Kbps. De acordo com a elevação dessa taxa de
transferência de dados que passou a atingir Mbps, a rede
sem fio começou a ser vista como uma tecnologia
promissora e a receber ainda mais investimentos para a
construção de equipamentos que possibilitassem a
comunicação sem fio entre computadores.
Os estudos para esta pesquisa foram divididos de
maneira em que tudo pode ser acompanhado e esclarecido
desde o começo, partindo da estrutura das camadas. Entre
essas estruturas encontramos a camada física que é a
responsável pela transmissão dos bits através do canal e a
camada de enlace que juntamente ao controle de acesso
ao meio (MAC) tem como principal função o
endereçamento, reconhecimento de quadros e detecção de
erros. A partir do compreendimento do funcionamento
dessas camadas e através das modulações e técnicas de
acesso que compõem cada um dos padrões do IEEE
802.11 podemos estar um pouco mais por dentro do
assunto da utilização do padrão para radio cognitivo.
Cada um dos padrões como 802.11a, 802.11b e
802.11g possuem modulações e técnicas de acesso
diferentes, então devemos estudar cada um dos três
padrões isoladamente e depois então começarmos a fazer
comparações entre eles para ver em que caso e quando
cada um obtém um melhor desempenho, lembrando que
ainda padrão que contenha mais de um tipo de modulação
deverá ser feito um estudo para qual seja melhor o uso de
tal modulação composta dentro do padrão IEEE 802.11,
seja ele a,b ou g.

Neste estudo realizado sobre o aparato experimental
podemos compreender melhor como cada um dos padrões
utilizam suas modulações e também fazer uma
comparação entre as modulações de cada um dos padrões,
podendo compreender como funciona cada tipo de
modulação e entender um pouco mais sobre a transmissão
dos sinais.

Fig. 1. Rede IEEE 802.11 infraestruturada.
II.

DESENVOLVIMENTO

A. O que são rádios cognitivos

Rádios podem se comunicar apenas com outros
rádios do mesmo tipo, rádios cognitivos podem
entender a linguagem de qualquer radio. Isso
combinado com simples rádios embutidos, em
qualquer objeto pode permitir a interação entre
quaisquer objetos físicos. Em um show, um jogo de
futebol ou qualquer grande evento com dezenas de
milhares de pessoas a rede local pode ficar
sobrecarregada com as limitações da utilização do
espectro, a capacidade fornecida não é suficiente
para todos os usuários. Rádios Cognitivos utilizam
todas as frequências disponíveis e método de
conexão, eles podem rapidamente se adaptar as
situações incomuns e assegurar operações adequadas
para a rede. Os dispositivos conectados não somente
através da rede, mas também por aqueles que
formam redes espontâneas, deste modo as
mensagens, ligações e ate mesmo o fluxo de vídeo
em tempo real podem ser transmitidos por muito
mais usuários.

Uma outra arquitetura permitida no padrão é a arquitetura
não infraestruturada chamada de ad-hoc. Nesta
arquitetura não existe a necessidade de ponto de acesso,
uma rede é formada simplesmente aproximando terminais
uns dos outros, sem que existe nenhuma infraestrutura.
Como podemos observar na figura abaixo:

Fig. 2. Exemplo de uma rede ad-hoc.

Na figura abaixo podemos compreender melhor a
comparação entre o modelo padrão IEEE 802.11 em
relação ao Modelo OSI:

B. O padrão IEEE 802.11

O padrão 802.11 define as características da
camada física e da camada de controle de acesso ao
meio (MAC) para redes locais sem fio. As redes
locais podem ser infraestruturadas onde utiliza-se
uma arquitetura em células chamadas de BSS(basic
service set).Uma típica BSS contém pelo menos
uma estação e uma estação central chamada de
ponto de acesso. Como podemos observar na figura
abaixo:

Fig. 3. Comparação entre Modelo OSI x Modelo IEEE 802.11

C. Subcamada MAC
A subcamada MAC é responsável pelo controle de
acesso ao meio. Determina a prioridade na alocação de
canal em uma transmissão e tem como objetivo principal
disponibilizar mecanismos para minimizar as colisões que
podem ocorrer durante as solicitações de acesso à rede.
O meio sem fio apresenta diversas características
peculiares que o difere bastante dos meios confinados

mais conhecidos (par trançado, cabo coaxial e fibra
ótica). Estas características devem ser analisadas para um
bom funcionamento da tecnologia e o protocolo da
camada de enlace deve ser robusto o suficiente para lidar
com todos os novos problemas.
Funções da camada MAC: prover garantia de acesso
justo e atribuição de prioridades.
Possuímos alguns processos de detecção de canal,
entre eles podemos encontrar os modos DCF (Distributed
Coordination Function) que coordena de forma
distribuida permitindo acesso com contenção, PCF (Point
Coordination Function), que coordena de forma
centralizada permitindo acesso sem contenção e o HCF
(Hybrid Coordination Function), que inclui mecanismos
de QoS para facilitar a coordenação de acesso.
No modo DCF são usados dois métodos de detecção,
um é do canal físico e outro do canal virtual. No processo
de detecção de canal físico quando um dispositivo deseja
transmitir, antes é verificado o estado do canal. Se o canal
estiver livre, ele simplesmente começará a transmitir, mas
caso esteja ocupado a transmissão será adiada para um
momento oportuno. Em casos de colisões, será usado um
tempo aleatório para nova tentativa de transmissão.
Já para o processo de detecção do canal virtual, o
dispositivo que deseja transmitir, envia um pequeno
pacote chamado RTS (Request to Send) com informações
necessárias para estabelecer a transmissão (endereço,
tempo para transmissão da informação) e receberá de
volta um pacote chamado CTS (Clear to Send)
informando se o meio esta livre. Após a finalização da
transmissão das informações o receptor envia o ACK
(acknowledgment), confirmando o recebimento das
informações. Caso outros dispositivos detectem pacotes
RTS e CTS que não são endereçados a eles, no momento
de inicial da sua transmissão, será calculado um tempo
denominado NAV (Network Allocation Vector), que
indicara o tempo de ocupação daquele canal que será
utilizado pela rede, portanto será o tempo de espera para
que se possa tentar um novo acesso.
Na figura abaixo podemos ver um exemplo de
controle de trafego através de RTS e CTS:

Fig. 4. Exemplo do controle de tráfego.

D . Camada Física
A camada física é responsável pela transmissão
dos quadros por um canal de comunicação. O padrão
802.11-2007 define as técnicas de transmissão para as
redes. Foram definidas três técnicas no padrão original, o
IEEE 802.11-1997, sendo o infravermelho, FHSS
(Frequency Hopping Spread Spectrum) e DSSS (Direct
Sequence Spread Spectrum) e nos padrões posteriores
surgiram outras técnicas como: OFDM (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing), HR-DSSS (High Rate
Direct Seuqence Spread Spectrum) e MIMO (Multiple
Imput-Multiple Output).
TABELA I
Camada Física

E. Técnica HR-DSSS
O HR-DSSS é uma extensão da técnica DSSS, porem
para obter taxas superiores a 2 Mbps, será necessário a
utilização de outro tipo de codificação. Portando, ao invés
de utilizar a codificação de Barker, utiliza-se a técnica
CCK (Complementary Code Keying). CCK utiliza
sequências de tamanhos menores que as de Barker, que
resulta em um menor espalhamento, proporcionando um
aumento nas taxas de transmissão que, por outro lado,
ficam mais susceptíveis as degradações do canal. Para um
CCK com 8 bits a taxa de transmissão poderá chegar até
5.5 Mbps e para CCK com 4 bits a taxa pode chegar a 11
Mbps.
F. Técnica OFDM
Esta técnica utiliza várias frequências ao mesmo tempo
dentro da banda UNII (Unlicensed National Information
Infrastructure) de 5 Ghz, sendo que das 52 frequencias
disponíveis nesta banda, 48 são utilizadas para
transmissão de dados e 4 são para sincronismo. Estas
várias frequências, que são consideradas subcanais ou
sub-portadoras de um mesmo canal, são utilizadas para
transportar uma informação única, sendo que cada uma
delas terá uma modulação independente e que serão
ortogonais entre si. Desta forma, proporciona melhor
eficiência na utilização do espectro, aumento da taxa de
transmissão de dados e robustez nos desvanecimentos
seletivos.
As modulações BPSK, QPSK, 16 QAM e 64
QAM proporcionam taxas diferenciadas de transmissão
de dados utilizando a técnica OFDM que pode alcançar
até 54 Mbps.

G. WEP/ WPA/ WPA2

O protocolo WEP ( Wired Equivalent Privacy) foi
elaborado pelo IEEE para atender as seguintes
necessidades: Segurança e confiabilidade nas informações
trocadas, garantia na autenticação dos dispositivos Wi-Fi
validos na rede e integridade dos dados transmitidos.
A credibilidade do protocolo WEP foi arruinada
depois das descobertas de falhas nos mecanismos de
segurança e então após isso foi criado o WPA.
O protocolo WPA (Wi-Fi Protected Access) também
foi elaborado pelo IEEE, com o objetivo de aumentar o
nível de segurança da rede WLAN e que corrige alguns
erros existentes no WEP. O WPA, também chamado de
TKIP ( Temporal Key Integrity Protocol), permite a
realização da criptografia e gerencia da autenticação de
cada usuário. O WPA foi uma solução paliativa para
melhorar a segurança WEP.
O protocolo WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) trata
das novas implementações que foram inseridas na nova
versão que veio substituir o WPA . Mesmos o WPA
corrigindo alguns erros do WP, ele apresentou muita
instabilidade no seu desempenho.
A principal mudança entre o WPA2 e o WPA esta no
método criptografado utilizado. Enquanto o WPA utiliza
o TKIP com o RC4, sendo este ultimo herança do WEP, o
WPA2 utiliza o AES (Advanced Encyptation Standart)
em conjunto com o TKIP com uma chave de tamanho
maior do que as versões anteriores, que o torna mais
seguro. Para este caso, houve a necessidade de alteração
do hardware, portanto novos dispositivos tiveram que ser
lançados no mercado.
H. Tecnologia Wi-Fi/ Banda de Operação
TABELA II
Comparação das bandas de operação entre os padrões a,b e g.

I.

Em termos sistêmicos a banda de 5 Ghz garante
maior canalização do que a banda de 2.4 GHz, que é
utilizada pelos padrões 802.11b e o 802.11g, que permite
a ter mais APs em uma mesma localidade sem
comprometimento de desempenho.
A principal característica deste padrão é poder
oferecer taxas maiores de transmissão de dados que pode
alcançar até 54 Mbps. Valores ofertados são: 6 / 9 / 12 /
18 / 24 / 36 / 48 / 54 Mbps, sendo mandatória as taxas de
6 / 12 / 24 Mbps.
Outra vantagem dentro dessa banda é o uso da
técnica conhecida como OFDM que em conjunto com as
modulações BPSK, QPSK, 16 QAM ou 64 QAM
proporcionam melhoria na eficiência espectral,
aumentando a taxa de transmissão de dados e robustez
nos canas com desvanecimento seletivo.
Uma das desvantagens para este padrão foi o uso
do protocolo de segurança WEP, que foi considerado um
protocolo não confiável, sendo que hoje pode fazer
atualizações para o WPA.
J. Padrão IEEE 802.11b
Esse padrão trata da primeira versão atualizada do
padrão original e que foi adotado em larga escala, sendo o
responsável pela massificação da rede Wi-Fi no passado.
A principal vantagem dessa versão foi a
possibilidade de aumentar a taxa de transmissão até 11
Mbps na mesma banda do padrão original de 2.4 GHz e
utilizando as mesmas técnicas de transmissão existentes,
como o DSSS. Para este padrão, a técnica FHSS foi
desconsiderada por não atender as normas da FCC,
quando se referem às taxas superiores a 2 Mbps. Sendo
assim, como explicada anteriormente, a implementação
da codificação CCK sobre a técnica DSSS proporcionam
taxas superiores a 2 Mbps, que foram: 5.5 e 11 Mbps.
A área de cobertura para este padrão pode alcançar
50 metros em ambientes internos e 400 metros em
ambientes abertos sem obstáculos. As condições de
cobertura podem ser afetadas com a convivência com
telefones sem fio, microondas e outros eletrônicos que
operam na mesma banda de 2.4 Ghz, que acabam sendo
consideradas como interferência externa para o sistema
Wi-Fi.

Padrão IEEE 802.11a

O padrão 802.11a opera na banda de frequência de 5
GHz. Nesta banda as interferências externas são menos
atuantes quando comparadas com as da banda utilizada
no padrão original 802.11 (2,4 GHz), que é uma
vantagem. Porem, no que tange ao tamanho da cobertura
torna-se desvantajoso por ser bem menor do que em 2.4
GHz, devido às características de propagação. Em
ambientes internos (ex: residência e escritórios) o alcance
pode chegar a 10 metros. Já em ambientes abertos, sem
obstáculos, pode chegar a 100 metros.

K. Padrão IEEE 802.11g
O padrão 802.11g é considerado como o sucessor do
802.11b, pois é possível alcançar taxas de transmissão
bem superiores ao que é proposto pelo padrão 802.11b,
mesmo trabalhando com a mesma banda de 2.4 GHz. O
padrão 802.11g pode alcançar taxas de transmissão de até
54 Mbps, que equivale a taxa proposta pelo padrão
802.11a, porém o padrão 802.11g continua sendo o mais
atrativo, pois possui maior abrangência de cobertura.
Além do mais possui compatibilidade com o 802.11b, ao
contrário do 802.11ª, que não apresenta compatibilidade

com nenhum dos padrões anteriores, até a publicação do
padrão 802.11n que é compatível com todos.
A técnica de transmissão utilizada é a mesma no
802.11a, o OFDM, mas caso a comunicação seja
estabelecida com um dispositivo 802.11b, a técnica de
transmissão é ajustada para o DSSS.

correspondendo a um dibit, como por exemplo 45o, 135o,
225o e 315o. A figura abaixo ilustra em um diagrama de
fase e quadratura (IQ) os 4 possíveis símbolos gerados
pela modulação QPSK usando 2 bits por símbolo.

L. Modulação BPSK
O sinal BPSK opera em banda-passante, também
conhecido como passa-faixa, é aquela em que o espectro
do sinal modulado se concentra em torno de uma
frequência portadora, fc.
Na figura abaixo podemos observar a constelação de
um sinal BPSK:

Fig. 6. Constelação de uma modulação QPSK.

O sinal QPSK também opera em banda-passante,
também conhecido como passa-faixa, é aquela em que o
espectro do sinal modulado se concentra em torno de uma
frequência portadora, fc.
A probabilidade de erro de símbolo da
modulação QPSK, é calculado da seguinte forma:
Fig. 5. Constelação de uma modulação BPSK.

Segue abaixo a equação para se encontrar a
probabilidade de erro de símbolo:
(3)
A probabilidade de erro de bit desta modulação ,
é calculado da seguinte forma:
(1)

Segue abaixo a equação para se encontrar a eficiência
espectral da modulação BPSK:

(2)

(4)
Assim como fizemos na análise da modulação
BPSK, se definirmos que a banda a ser ocupada pelo sinal
modulado QPSK como sendo a banda do lobo principal
do espectro do sinal, então B = 2/T. Assim, a eficiência
espectral será:

M. Modulação QPSK
A modulação QPSK é uma técnica de modulação
derivada do PSK, porém neste caso, são utilizados
parâmetros de fase e quadratura da onda portadora para
modular o sinal de informação. Como agora são
utilizados dois parâmetros, existem mais tipos possíveis
de símbolos nesta constelação, o que permite que sejam
transmitidos mais bits por símbolo. Por exemplo, se
quisermos transmitir 2 bits por símbolo, ao invés de 1 bit
por símbolo como no caso PSK acima, neste caso, como
teremos 4 tipos de símbolos possíveis, a portadora pode
assumir 4 valores de fase diferentes, cada um deles

(5)

N. Modulações M-QAM
As modulações da família M-QAM podem ser
agrupadas em duas categorias: aquelas com constelação
quadrada e aquelas com constelação não-quadrada. Em
ambos os casos os termos “quadrada” e “não-quadrada”
estão associados à geometria das constelações, como
veremos adiante. Mas em nosso caso será que estudemos

apenas as constelações quadradas, já que as modulações
que estamos estudando são 16-QAM e 64-QAM, uma
com M=16 e outra com M=64 o valor de M nas duas
modulações são pares, fazendo com que elas sejam
quadradas em sua constelação.
Na equação abaixo podemos verificar a
probabilidade de erro de símbolo para uma constelação
M-QAM:

A modulação 64-QAM é uma modulação que
transmite 6 bits por símbolo. Na figura a seguir podemos
observar a constelação de uma modulação 64-QAM:

(6)
A energia média por símbolo pode ser calculada
através da fórmula abaixo:

(7)
A probabilidade de erro de bit dependerá do
mapeamento símbolo bit. Se utilizarmos o mapeamento
Gray, para altos valores de Eb/N0 teremos a
aproximação:

BER ؆ Pe/log2M

(8)

O. Modulação 16-QAM
A modulação 16-QAM é uma modulação que
transmite 4 bits por símbolo. Na figura abaixo podemos
observar a constelação de uma modulação 16-QAM:

Fig. 8. Constelação de uma modulação 64-QAM.

Q. BPSK x QPSK
Como podemos observar as modulações BPSK e
QPSK possuem a mesma probabilidade de erro de bit
(BER). E com isso podemos concluir que se igualarmos a
BER de cada uma das modulações chegaremos a
conclusão que iremos gastar a mesma quantidade de
Energia para transmitir um bit, e isto nos implica que
iremos gastar também a mesma Potencia, já que energia e
potencia são diretamente proporcionais nessas
modulações.
A constelação BPSK possui maior eficiência de
potencia, pois levara uma menor probabilidade de erro de
símbolo a uma dada potencia de transmissão.
Se aumentarmos a potencia de transmissão na
modulação QPSK aumentaremos também a distancia
euclidiana entre os símbolos, assim diminuindo a
probabilidade de erro de símbolo.
III.

Conclusão

Através desse estudo, constelações e dos gráficos a
seguir podemos concluir que:

Fig. 7. Constelação de uma modulação 16-QAM.

P. Modulação 64-QAM

Fig. 8. Comparação da BER entre as modulações.
TABELA III
Comparação entre as modulações

Fig.9. Comparação da Pe entre as modulações
.

A modulação 16-QAM é uma modulação que
transmite 4 bits por símbolo gerando assim uma
transmissão mais rápida comparada à uma modulação
BPSK ou a uma QPSK.
A modulação 64-QAM é uma modulação que
transmite 6 bits por símbolo gerando assim uma
transmissão mais rápida comparada à uma modulação
BPSK, QPSK e até mesmo se comparada com a 16QAM, pois ela transmite dois bits a mais por símbolo do
que a 16-QAM.
Olhando pelo lado de velocidade de transmissão seria
muito mais vantajoso se usar uma modulação 64-QAM,
mas se observarmos e compararmos as constelações das
modulações BPSK, QPSK, 16-QAM e 64-QAM vamos
conseguir perceber com clareza que os símbolos da
Modulação 16-QAM é muito mais próximo do que se
comparado com as modulações em fase BPSK e QPSK.
Percebemos com mais clareza ainda o quanto mais
próximos são os símbolos transmitidos pela modulação
64-QAM.
Podemos concluir que através das constelações das
modulações BPSK, QPSK, 16-QAM e 64-QAM que as
modulações QAM tem maior probabilidade de erro de
símbolo e bit já que seus símbolos estão mais pertos na
constelação, já que essas probabilidades de erro são
calculadas a partir do principio da máxima
verossimilhança. Podemos ver facilmente através da
constelação de cada modulação, qual é aquela que tem os
símbolos mais pertos.
Podemos notar que nas constelações BPSK, QPSK e
16-QAM ocorre o mapeamento Gray. Isto faz com que os
símbolos na constelação tenham a diferença de apenas um
bit de um símbolo para o outro, desde que seja os símbolo
mais próximos. No caso da modulação 64-QAM onde não
ocorre o mapeamento Gray, basta ser feito o Mapa de
Karnaugh para esta modulação.
A principal vantagem de usarmos modulações QAM
ao invés de modulações PSK, é que nas modulações
QAM conseguimos transmitir muito mais rápido, devido
que cada símbolo nas modulações QAM transportam um
numero maior de bits por símbolo. Que é o que consta na
tabela abaixo:

Cada uma das modulações BPSK, QPSK, 16-QAM e
64-QAM possui o seu lado bom e seu lado ruim, então
aqui vamos falar um pouco sobre o que seria melhor e em
qual caso cada uma delas se aplicaria melhor.
Primeiramente vamos falar em uma transmissão
rápida e não necessariamente correta. Com uma
modulação 64-QAM conseguimos ter uma transmissão
muito mais rápida do que se comparado a qualquer uma
das outras modulações, pois como já comentado e
provado nos relatórios passados a modulação 64-QAM é
aquela que transmite mais bits por símbolo, tornando a
comunicação mais rápida. Embora a modulação 64-QAM
seja a mais rápida ela tem seu lado negativo, pois na
recepção devido as interferências e ruídos do meio de
transmissão ela pode não conseguir fazer uma boa
detecção já que na recepção os símbolos são recebidas e
comparados com os mais próximos para que eles possam
decidir por uma transmissão correta, e no caso da
modulação 64-QAM devido ao grande numero de
símbolos como vimos nas figuras acima ela na recepção
pode não conseguir fazer a decisão através da máxima
verossimilhança. Porem a modulação 64-QAM pode
servir com uma ótima eficiência desde que aumentamos a
potencia de transmissão dos símbolos. Se aumentarmos a
potencia de transmissão cada vez mais, cada vez mais os
símbolos ficarão mais distantes o que ficara mais fácil de
fazer uma boa recepção de seus símbolos, mas isso
também tem seu lado negativo, já que a potencia é uma
grandeza diretamente ligada a energia, então se
aumentarmos muito a potencia de transmissão estaremos
aumentando também muito a energia, o que não é bom,
pois estaríamos gastando muito mais com o consumo de
energia para a transmissão. Por isso a modulação tem que
ser bem estudada pois dependendo do caso compense
mais usar uma modulação QPSK que transmite 3 vezes
menos bits por símbolo do que uma modulação 64-QAM
mas que entregue tudo de maneira confiável e sem erros
como exigido pelo usuário.
Se desejarmos fazer uma transmissão de curta
distancia podemos sim utilizar uma modulação 64-QAM
ou 16-QAM, pois em um pequeno espaço de transmissão
as interferências e ruídos são bem menores, o que ficaria
mais fácil de fazer uma detecção na recepção. Agora se o
que queremos é garantir para o cliente uma conexão que
não haja erros, ou pacotes sendo perdidos pela rede,
devemos usar uma modulação que possui seus símbolos
mais espaçados, porque assim estaríamos garantindo que
o receptor conseguiria fazer o critério da máxima
verossimilhança apesar dos ruídos presente no meio,
embora teremos uma conexão mais lenta, então toda
modulação tem seu lado positivo e negativo, por isso
devemos colocar na balança qual a nossa maior

necessidade para que isso seja atendido de uma forma
mais competente.
Observando os dois gráficos apresentados sobre
a probabilidade de erro de símbolo e de probabilidade de
erro de bit, em ambos, quanto maior a relação Eb/No
melhor a transmissão, já que quanto maior for essa
relação maior será a relação sinal ruído, ou seja, maior vai
ser a energia do sinal comparada a energia do ruído
gaussiano.
APÊNDICE I
O programa em Matlab apresentado a seguir tem
como objetivo gerar os gráficos de comparação da BER e
Pe entre as modulações, Fig. 8 e Fig. 9.
%% BPSK BER
x=[0:0.1:10000];
xdb=10*log10(x);
A1=0.5
B1=1
BER1=A1*erfc(sqrt(B1*x));
semilogy(xdb,BER1,'r');
hold on
%% QPSK BER
A2=0.5
B2=1
BER2=A2*erfc(sqrt(B2*x));
semilogy(xdb,BER2,'g-.');
hold on
%%
%%16-QAM BER
A3=0.375
B3=0.4
BER3=A3*erfc(sqrt(B3*x));
semilogy(xdb,BER3,'k');
hold on
%%
%%64-QAM BER
A4=0.29
B4=1/7
BER4=A4*erfc(sqrt(B4*x));
semilogy(xdb,BER4,'b');
hold on
%% Plot BER
axis([0 40 0 0.8])
legend('BPSK','QPSK','16-QAM','64-QAM')
xlabel('Eb/No')
grid
ylabel('BER')
title('Comparação entre as modulações IEEE 802.11a
BER')
figure
%% BPSK Pe
x=[0:0.1:10000];
xdb=10*log10(x);
A1=0.5
B1=1
BER1=A1*erfc(sqrt(B1*x));
semilogy(xdb,BER1,'r');
hold on
%% QPSK Pe
A2=1
B2=1

BER2=A2*erfc(sqrt(B2*x));
semilogy(xdb,BER2,'g-.');
hold on
%%
%%16-QAM Pe
A3=1.5
B3=0.4
BER3=A3*erfc(sqrt(B3*x));
semilogy(xdb,BER3,'k');
hold on
%%
%%64-QAM Pe
A4=1.75
B4=1/7
BER4=A4*erfc(sqrt(B4*x));
semilogy(xdb,BER4,'b');
hold on
%% Plot Pe
axis([0 40 0 0.8])
legend('BPSK','QPSK','16-QAM','64-QAM')
xlabel('Eb/No')
grid
ylabel('BER')
title('Comparação entre as modulações IEEE 802.11a Pe')
REFERÊNCIAS
[1] Doyle, Linda E. Essentials of Cognitive Radio. Cambridge
University Press. 2009.
[2] Huang, Yuqing, Wang, Jiao & Jiang, Hong. Modeling of Learning
Inference and Decision- Making Engine in Cognitive Radio. Second
International Conference on Networks Security,
Wireless
Communications and Trusted Computing. April 24-25, 2010. Wuhan,
China.
[3] IEEE 802.11 Working Group, IEEE Std 802.11. Wireless LAN
Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY)
Specifications of IEEE 802.11.
[4] Resende, Luis E.A.. Wireless LAN e o Padrão IEEE 802.11.
Departamento de Engenharia Elétrica / CETUC / PUC-Rio.
[5] IEEE 802.11 WIRELESS LOCAL AREA NETWORK
http://www.ieee802.org/11/.
[6] S. Cheng (Ed.), “Foundation of Cognitive Radio
Systems”. Croatia: Intech Inc. 2012.
[7] Prange, Cristian R.; Rochol, Juergen. Redes Locais sem Fio e o
Padrão IEEE 802.11: Uma Análise Crítica. Instituto de Informática da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
[8] J. Geier. Wireless LAN - Implementing High Performance in IEEE
802.11 Networks.
[9] Y. Zeng, et al., “A Review on Spectrum Sensing for
Cognitive Radio: Challenges and Solutions”, EURASIP
Journal on Advances in Signal Processing, vol. 2010.
[10] Key Technology Issues for IEEE802.11ac Next Gen. WLAN,
28/06/2010, http://www.google.com.br/#hl=pt
[11] Wi-Fi Direct-Enabled Digital Televisions Will Approach 80
Million
by
2015,
02/06/2011,
http://www.instat.com/press.asp?ID=3153&sku=IN1104983MI
[12] Wi-Fi Alliance, http://www.wi-fi.org/

