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RESUMO 

 

 

 Este projeto visa ao estudo da rede de comunicação inter-veicular e pseudo-

rodovia baseado no projeto das VANETs (Vehicular Ad hoc NETwork) e tem como 

idéia o desenvolvimento de conforto e segurança para os motoristas tais como sensor 

anti-colisão e informações de tráfego urbano. O protocolo de comunicação escolhido foi 

o Americano DSRC ( Dedicated Short Range Communication) padrão 5.9GHz. Para 

isso nós estaremos simulando o tráfego dos veículos em duas rodovias com e sem 

semáforos. 

 

 

 Palavras chaves: eletrônica automotiva. VANET. DSRC (Dedicated Short 

Range Communication., V2V. V2I. 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 This Project has the main goal of the study of communication’s network Inter-

vehicle Services and Services of Road Side Units in according with VANETs’s Project 

and it has the idea about development of the comfort and safety in order to the drivers as 

collision avoidance sensor and informations about the traffic jams. The 

communication’s protocol has been showed is the DSRC standard 5.9GHz. In order to 

do it, we will simulate the vehicle’s traffic in two highways with and without 

traficclight. 

 

 

 Key words: automotive electronic. VANET. DSRC (Dedicated Short Range 

Communication., V2V. V2I. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação 

Devido à produção em larga escala dos microcontroladores e a crise do petróleo 

na década de 70 e o seu conseqüente barateamento, foi economicamente viável a 

implantação desses componentes no setor automobilístico. Foi assim que surgiu a 

eletrônica embarcada nos veículos e na qual este projeto visa trabalhar [1]. 

A partir de 1990, o setor de eletrônicos embarcados, especialmente o de 

software, tem aumentado em torno de 10% ao ano. Em 2006, o custo de um sistema 

eletrônico embarcado de um automóvel era de 25% do preço final dele, chegando a 

veículos de alta tecnologia em 35% do seu valor. Hoje, a indústria automobilística é a 

sexta maior economia do mundo produzindo cerca de 70 milhões de carros por ano e 

contribuindo com o crescimento do PIB mundial. Assim como em outras indústrias, 

significativas melhorias, como: desempenho, segurança, conforto, conveniência 

precisam de dispositivos eletrônicos e softwares. A indústria automobilística tem 

desenvolvido cada vez mais novas tecnologias. Atualmente já existem carros que 

possuem 70 microcontroladores com 500 MB de memória e todos esses dispositivos 

conectados em redes de comunicação automotivas tal como o Controller Area Network 

(CAN) que faz a transmissão de mensagens entre o software e os módulos a serem 

controlados como, por exemplo, o motor, os limpadores, as luzes, as portas, a 

suspensão, auxilia a interação entre motoristas e passageiros [10].  

A constante evolução das tecnologias de comunicação sem fio wireless abre 

novas possibilidades de desenvolvimento de projetos de apoio para aplicação em 

segurança veicular sob o aspecto de evitar acidente de veículos introduzindo sensores 

sem fio como o sensor anti-colisão [10]. 

O envio de mensagens entre veículos já aparece no cenário automobilístico 

como um novo setor tecnológico e é utilizada em alguns países para coletar informações 

da estrada e estabelecer uma comunicação entre dois veículos [2]. A partir desses dados, 

medidas de segurança tais como recepção de mensagens alertando a aproximação de um 

veículo de emergência e status (vermelho, amarelo ou verde) do semáforo podem ser 

desenvolvidas como este trabalho visa. 

Num futuro próximo será possível utilizar a comunicação de mensagens entre 

veículos e estrada para saber da situação do tráfego e evitar congestionamentos, utilizar 

sinal de anti-colisão, fornecer diagnósticos remotos ou até mesmo fornecer acesso de 



 

14 

 

navegação, entretenimento de áudio-vídeo, navegar na internet, enviar ou receber e-

mails, chamadas por voz, short messages service (SMSs) [2]. 

 

1.1.1 Infra-Estrutura Móvel no Brasil 

Devido às grandes competições esportivas, Copa do Mundo em 2014 e Jogos 

Olímpicos em 2016, O Brasil tem como missão suportar com eficácia e sobrecarga 

simultânea em seus sistemas de saúde, transporte, comunicação, segurança pública e 

turismo. O que impede o nosso país de ter maior investimento das operadoras de 

telefonia privada é o alto custo do espectro. Um estudo realizado por Francisco Soares, 

Diretor de Relações Governamentais da Qualcomm mostrou que em 2013, 89% dos 

assinantes de banda larga móvel serão da 3G e 2014 o tráfego de dados pode crescer 

4500 % gerando aproximadamente US$ 137 bilhões na receita dos operadores. O Brasil 

já está pensando na adoção da tecnologia 4G que é o conhecido LTE (Long Term 

Evolution) tendo em vista as grandes competições mundiais sediadas aqui. Essa 

tecnologia 4G é cerca de 10 vezes mais rápida que o 3G podendo chegar a 120 Mbps. 

Com a introdução dessa nova tecnologia, os protocolos como o DSRC que será 

estudado neste trabalho poderiam se beneficiar de investimentos em infra-estrutura que 

serão realizados no país até 2014 para serem inseridos no ambiente veicular. [32] 

1.2 Objetivo 

O objetivo principal deste projeto é estudar a comunicação inter-veicular e entre 

veículos e rodovias, estudar o protocolo de comunicação DSRC e simular um ambiente 

de movimentação veicular. 

1.3 Metodologia 

Este projeto fará uso de Estudo de Caso sobre arquiteturas de comunicação e 

sobre o projeto VANET (Vehicles Ad Hoc Network) e a demonstração de um simulador 

utilizando o DOS do Windows e plataforma de programação Java.  

1.4 Conteúdo e Organização 

O capítulo 2 discorrerá sobre uma revisão bibliográfica na qual mostrará o ponto 

inicial da idéia para a elaboração deste trabalho. O capítulo 3 mostrará detalhadamente o 

protocolo DSRC que fornece o intercambio de informações entre veículos-veículos e 

veículo-rodovia utilizado na comunicação sem fio. O capítulo 4 apresentará algumas 
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simulações de tráfego e comunicação de veículos através do simulador VanetMobiSim 

disponibilizado por Härri Jérôme; Fiore Marco; Prof. Filali Fethi; Prof. Bonnet Christi-

an disponível no site http://vanet.eurecom.fr/. 

Finalmente no capítulo 5 será a conclusão deste trabalho e a apresentação de 

propostas futuras. 

http://www.eurecom.fr/people/haerri.en.htm
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Com o surgimento de novas tecnologias de comunicação sem fio wireless, surge 

a possibilidade de se desenvolver novos projetos, que visam o apoio a segurança 

veicular. Tais projetos não se limitariam apenas em sistemas baseados em celulares, que 

efetuariam a comunicação sem fio para alertar autoridades sobre um determinado 

acidente, mais teriam o potencial para realizar a comunicação inter-veicular evitando-o 

[10]. 

A utilização de vários sensores e a comunicação sem fio estão amplamente 

ligadas em nossas vidas diárias, isso devido ao constante avanço da microeletrônica e de 

novas tecnologias sem fios wireless. O transporte veicular é um dos principais modos de 

transportes para milhões de pessoas em todo mundo, contudo acidentes no trânsito têm 

causado a morte de milhares de pessoas todos os anos no mundo. Além disso, uma 

pesquisa mostra que em vários lugares do mundo os motoristas ficam em média 2,5 

horas por dia dentro do veículo, ocasionado principalmente pelos sinais de trânsitos e 

longos congestionamentos [6]. 

O Brasil hoje ocupa a 5ª posição entre os países com maior número de mortes no 

trânsito. Segundo dados oficiais da OMS (Organização Mundial de Saúde), 35,1 mil 

pessoas morreram no trânsito em 2007, conforme nos mostra a figura 1, isso sem contar 

os mortos nos hospitais [4]. 

Figura 1 – Índice de mortes de trânsito no ano de 2007. (Extraída de [4]) 
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Especialistas dizem que o número continua crescendo nos países emergentes, 

isso devido ao aumento da renda da população que fez a frota de veículos crescerem, 

contudo, não houve investimentos em segurança [4]. 

Os Estados Unidos da América gastam mais dinheiro no tratamento de vítimas 

de acidentes de trânsito do que em qualquer outro tipo tratamento de doença e o mesmo 

ocorre na união européia que tem um gasto anual em tratamento de vitimas de trânsito 

por volta dos 160 bilhões de Euros. Por isso, Governos e Companhias Automotivas em 

vários lugares do mundo têm como meta principal diminuir o número de fatalidades no 

trânsito [6]. 

Sistemas de comunicação veicular que podem transmitir e receber informações 

de outros veículos aparecem com grande potencial para aumentar a segurança no 

transporte veicular, melhorar o fluxo de tráfego nas estradas congestionadas e 

principalmente diminuir o número de mortes e ferimentos ocasionados por colisões de 

veículos. Esse sistema se baseia na comunicação direta entre veículos, o que auxiliaria 

nas implantações de várias aplicações, como: prevenção de colisão, assistência em 

ultrapassagens, entre varias outras [6]. Os sistemas de comunicação veicular também 

podem ser complementados por infra-estrutura rodoviária, permitindo acesso a Internet 

e outras várias aplicações. Esses sistemas formam um caso especial de redes móveis (ad 

hoc) chamada de Vehicle Ad Hoc Network (VANETs) que será mais bem detalhada no 

decorrer deste trabalho [6]. 

2.1 Modulação de Sinais 

Em um sistema de transmissão de dados, seja ele analógico ou digital, com ou 

sem fio, é necessário uma forma de inserir as informações úteis em um sinal de rádio 

freqüência, ou seja, uma onda portadora, que será responsável pelo transporte da 

informação de um ponto ao outro. As técnicas de inserção de informação em um sinal 

são chamadas de modulação e permitem que uma determinada informação seja 

transportada através dos parâmetros de amplitude, freqüência ou fase da onda portadora 

[28]. 

2.1.1 Modulação em Fase PSK e QPSK 

O PSK (Phase Shift Keying) é uma forma de modulação, na qual as informações 

dos sinais digitais são embutidas no parâmetro de fase da onda portadora, onde o 

chaveamento é feito de modo a alterar a fase da portadora em um ou mais pontos do 
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período da senóide (entre 0 e 2π), mantendo-se constantes a amplitude e a freqüência da 

onda [28] [33].  

Na figura a seguir podemos observar um exemplo de chaveamento de uma onda 

portadora em PSK. A onda será chaveada nos pontos φ1=π=180° e φ2=2π=360° pelos 

bits 1 0 1. Podemos observar que a cada mudança do bit 1 para o bit 0, a fase da 

portadora sofre alteração em φ2=2π, ponto onde a senóide tem a fase interrompida e 

reinicia. Quando temos a alteração do bit de 0 para 1, a fase da portadora sofre uma 

alteração em φ2=π. O “G” da figura é o gerador da portadora senoidal. 

Figura 2 – Chaveamento PSK, bit a bit. (Extraída de [33]) 

Para locar os bits na posição angular correspondente à modulação da portadora é 

utilizado um diagrama espacial dos sinais ou constelação. Na figura acima a operação 

em duas fases é chamada de PSK-2φ ou BPSK (Binary Phase Shift Keying), com 

alteração da fase bit a bit, assim como está representado na figura a seguir, com apenas 

dois pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Diagrama espacial do BPSK. (Extraída de [33]) 
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A transmissão BPSK, bit a bit, foi considerada muito lenta, por isso o sistema 

evoluiu para o QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), também conhecido como PSK 

quaternário ou PSK-4 φ. O QPSK é caracterizado pela alteração da fase da portadora em 

quatro pontos do ciclo da senóide. Devido o chaveamento da portadora ser feito em dois 

bits por vez, são gerados quatro níveis ou quatro pontos na constelação: 2²=4. 

 

Figura 4 – Diagrama espacial do QPSK: a) com pontos sobre eixos auxiliares; b) com pontos sobre 

os eixos de referência, φ1 e φ 2. 

 

O chaveamento QPSK da portadora pode ocorrer na situação da figura acima no 

item a, ou seja, 45°, 135°, 225° ou 315°, mas também pode ocorrer em 90°, 180°, 270° 

ou 370° de acordo com o item b [33]. 

O PSK possui outros sistemas de chaveamento, como por exemplo, o PSK-8φ, 

com variações na fase em oito níveis (2³=8), e operações com tribits: 000, 001, 010, 

100, etc. Também temos o PSK-16φ, com variações na fase em dezesseis níveis 

(2^4=16) e operação com quadribits: 0000, 0001, 0100, 1000[33]. Os sistemas 

multiníveis são comumente múltiplos de 2 e tratados por Mário, onde M = 4, 8, 16, etc. 

Em função do esquema de detecção da fase da portadora, o sistema pode ser 

coerente ou diferencial, sendo que este possui um melhor desempenho sobre o PSK 

coerente. Assim o sistema evoluiu para o APK (Amplitude and Phase Keying), um 

modelo híbrido que utiliza as técnicas do ASK e PSK, onde utiliza o chaveamento em 

amplitude e fase. 
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O APK altera dois dos parâmetros da onda portadora, quatro níveis em 

amplitude e quatro níveis em fase e, quando colocamos em quadratura, conduzem ao 

sistema QAM, um dos mais utilizados nos dia de hoje e que será mais bem detalhado no 

tópico 2.1.4 [33].  

2.1.2 Modulação em Freqüência FSK 

A modulação FSK (Frequency Shift Keying) é bastante utilizada em sistemas de 

rádio, onde o chaveamento altera a freqüência da onda portadora, mantendo a mesma 

amplitude e a continuidade da fase. Assim, a onda portadora assume dois valores de 

freqüências, um para o bit 1 e outro para o bit 0. A figura a seguir nos mostra uma onda 

portadora senoidal de áudio chaveada em freqüência. O “G” da figura é o gerador da 

portadora senoidal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Chaveamento FSK. (Extraída de [33]) 

Em função da técnica aplicada ao circuito eletrônico de recepção, o FSK pode 

ser coerente ou não coerente, sendo o primeiro com maior eficiência que o segundo por 

possuir uma menor taxa de erros. A detecção coerente requer um sinal senoidal de 

referência perfeitamente casado em freqüência e fase com a onda portadora recebida, 

sendo que esta referência pode ser obtida pelo uso de um tom piloto transmitido ou do 

próprio sinal modulado. A detecção não coerente não requer referencia de fase. 

2.1.3 Modulação em Amplitude ASK 

O ASK (Amplitude Shift Keying) consiste em alterar a amplitude da onda 

portadora, com a fixação de dois níveis de amplitude, para representar o bit 1 e o bit 0, 

mantendo constante a freqüência e a continuidade da fase. O tipo mais simples do ASK 

é o chaveamento on-off – OKK (on-off keying), também conhecido como portadora de 
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interrupções, conforme é mostrado na figura a seguir, onde G é o gerador da portadora 

senoidal. 

A variante é o sistema com dois níveis de amplitude da portadora, que ocupa 

com energia o espaço correspondente ao bit 0 deixado vazio no sistema OOK. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Chaveamento ASK do tipo on-off (Extraída de [33]) 

Este tipo de chaveamento é muito perigoso, pois, o espaço vazio pode ser 

ocupado por ruído e ocasionar erros na recepção, ou seja, o bit 0 pode ser interpretado 

como 1. 

Na figura a seguir temos um exemplo da onda portadora chaveada em dois 

níveis de amplitude. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Portadora chaveada em dois níveis de amplitude. (Extraída de [33]) 

2.1.4 Modulação por amplitude em quadratura – QAM 

O QAM (Quadrature Amplitude Modulation) é um sistema otimizado de 

modulação que modifica duas características da portadora: amplitude e fase. Também é 

conhecido por modulação combinada de amplitude e fase: AMPSK. Opera por 

quadribit, sendo o primeiro bit (b1) modulado em amplitude e os demais (b2, b3 e b4) 
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em fase. Por existir também em diversos outros níveis, é tratado por M-QAM, sendo M 

um múltiplo de dois, como 16-QAM (16,32, 64, 128, 256, 512 QAM). 

Na figura a seguir temos um exemplo da constelação 16-QAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Diagrama espacial do 16-QAM. (Extraída de [33]) 

 

Podemos observar no diagrama espacial QAM a seguir (figura 9) que os 

módulos dos vetores representam os valores das amplitudes da onda portadora chaveada 

que são de 3 ou 5 Vpp sobre os eixos coordenados φ1 e φ2 (0°, 180° e 90°, 270°); √2 e 

3√2 sobre os eixos auxiliares φ3 e φ4 (45°, 225° e 135°, 315°). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Diagrama espacial QAM na forma vetorial. (Extraída de [33]) 



 

23 

 

A tabela do16-QAM está representada abaixo: 

 

Tabela 1 - 16-QAM. (Extraída de [33]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Sistemas de Comunicação Sem Fio “Wireless” 

Um número cada vez maior de usuários de redes de computadores tem optado 

por soluções baseadas em topologias sem fio (Wireless), ao invés de redes com 

cabeamento convencional, especialmente quando se trata de aplicações ou melhorias de 

uma rede já existente [28]. 

As redes sem fio da série IEEE 802.11 são os exemplos mais conhecidos para os 

padrões de redes sem fio, formando 04 (quatro) grandes grupos:  

1. WPAN (Wireless Personal Area Network); 

2. WLAN (Wireless Local Area Network); 

3. WMAN (Wireless Metropolitan Area Network); 

4. WWAN (Wireless Wide Area Network); 



 

24 

 

2.2.1 WPAN 

O WPAN tem um alcance de 10 a 100 metros e é aplicado para as tecnologias 

sem fio de pequeno alcance. É um padrão para redes locais definidas pelo IEEE 802.15, 

para o enquadramento de redes sem fio que utilizam dispositivos portáteis, como 

celulares que possuem a tecnologia Bluetooth [28]. 

2.2.2 WLAN 

O WLAN é utilizado para tecnologias sem fio destinadas a interligação de Redes 

Locais com um alcance entre 100 e 300 metros [28]. 

2.2.3 WMAN 

Neste grupo temos as tecnologias voltadas para redes de longa distancias em 

telecomunicação, atendendo aos serviços de voz e alguns serviços de rede [28]. 

2.2.4 WWAN  

O WWAN, diferente das redes WLAN que cobrem uma distancia de 100 a 300 

metros, abrange uma extensa área geográfica permitindo a comunicação de longa 

distancia [28].  

2.3 Redes Móveis Sem Fio  

As redes móveis sem fio são sistemas de comunicação onde seus nós móveis se 

comunicam por meio de enlaces de rádio. Existem dois tipos de classificação para este 

tipo de rede: Redes infra-estruturadas e as Redes ad hoc [26].  

2.3.1 Redes Infra-estruturadas 

As redes infra-estruturadas são caracterizadas pela presença de um terminal 

centralizador, chamado de ponto de acesso, que tem a função de centralizar certas 

funções da rede, como o roteamento e o controle de acesso ao meio [26]. 

2.3.2 Redes ad hoc 

As redes ad hoc têm como característica não possuir nenhum tipo de infra-

estrutura, o que permite a rápida construção dessa rede, mesmo em ambientes hostis ou 

em locais que seria muito difícil a prévia instalação de uma infra-estrutura [26]. 

Nas redes ad hoc, diferentemente das redes infra-estruturadas que utilizam o 

ponto de acesso, cada nó da rede se torna um roteador dinâmico e multi-saltos, sendo 

responsável por reencaminhar as mensagens de outros nós que desejam se comunicar 
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com um outro nó que esteja fora da área do seu alcance . Devido ao movimento 

aleatório dos nós da rede, os protocolos de roteamento das redes ad hoc devem ser 

adaptativos e capazes de encontrar rotas em um cenário de alta mudança de 

conectividade [26]. 

Figura 10 – Roteamento dinâmico pelo dispositivo móvel. (Extraída de [27].) 

Na figura 10 acima, podemos observar um exemplo de roteamento dinâmico de 

uma rede ad hoc, onde o dispositivo (a) tenta se comunicar com o dispositivo (c), mais 

não obtém sucesso, pois, o dispositivo (c) está fora de sua área de alcance. Porém o 

dispositivo (b) consegue se comunicar com os dispositivos (a) e (c). Portanto, basta o 

dispositivo (a) mandar o pacote de dados que deseja transmitir ao (b) que o enviará para 

o dispositivo (c). Assim o dispositivo (a) consegue fazer a transmissão de dados para o 

dispositivo (c) sem que os dois possuam uma ligação direta [27]. 

Este exemplo nos mostra a importância dos nós fazerem a função de roteadores, 

quando equipamentos especializados para esta função não estão acessíveis. O motivo 

dos nós de uma rede ad hoc serem chamados de roteadores dinâmicos se deve ao fato de 

que a cada movimento do dispositivo, ele pode encontrar novos nós pela rede. 

Tabela 2- Alcance dos nós. (Extraída de [27]) 

 

 

 

 

Tendo como exemplo a tabela 2 acima, se o nó A quiser transmitir um pacote de 

dados para o nó B, não será possível de imediato, pois, o mesmo está fora de sua área de 
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alcance. Neste caso o nó A pode transmitir os dados para o C, que depois transmitirá 

para o D, que finalmente transmitirá os dados para o nó B. Este fato é conhecido como 

muti-salto. [27] 

2.4 VANETs e MANET  

As redes sem fio compostas por veículos são conhecidas como redes ad hoc 

veiculares (Vehicular Ad hoc NETworks - VANETs). A rede recebe este nome devido 

ao fato de não existir elementos centralizadores em sua estrutura, pois, opera em modo 

ad hoc [11]. 

Os VANETs são formados por veículos automotores que possuem um 

dispositivo de comunicação sem fio embarcado, podendo fazer a comunicação entre si 

(vehicle to vehicle comunication –V2V), ou com equipamentos fixos posicionados aos 

acostamentos das estradas e/ou rodovias (vehicle to infrastructure comunication – V2I) 

[6] [11]. 

Os VANETs podem aumentar a segurança, a eficiência e o conforto durante as 

viagens dos motoristas e permitir uma ampla variedade de aplicações, como: evitar a 

colisão entre veículos, traçar uma rota mais dinâmica do percurso do motorista e 

monitorar em tempo real as condições de tráfego nas estradas e rodovias. O VANET é 

um caso especial de MANET (Mobile Ad hoc Network), que são redes sem fios 

(wireless), multi-saltos, descentralizadas e auto-organizadas sem uma infra-estrutura 

[6].  

Em um sistema MANET, em geral, todos os nós são pares iguais, ou seja, são 

formados por nós semelhantes que ao utilizarem informações em um sistema de 

comunicação, dois ou mais nós se tornam aptos a transmitir informações sem a 

necessidade de um ponto central de coordenação, conforme mostrado na figura 11 a 

seguir, na qual sua estrutura é totalmente descentralizada. Como foi descrito 

anteriormente, um sistema VANET é um caso especial de MANET, na qual todos os 

seus nós são formados por veículos, conforme se observa na figura 12 [11] [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Exemplo de uma rede móvel ad hoc. (Extraída de [22])  



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Exemplo de uma rede móvel veicular ad hoc. (Extraída de [22]) 

2.5 Transmissor e Receptor Carro-Rodovia  

O OBU (OnBoard Unit), é um módulo de recepção e transmissão de dados 

instalado no veículo, na qual, é utilizado para fazer a comunicação de veículos entre si 

(V2V) e entre infra-estrutura (V2I).  

Para realizar a comunicação V2I, a fim de obter informações da pista, os 

veículos fazem a comunicação através de dispositivos instalados nos acostamentos das 

estradas e rodovias, chamados de RSUs (Road Side Units), que são unidades eletrônicas 

que dão a informação do tráfego, aviso de cruzamento férreo na estrada, entre outros. 

Estes dispositivos utilizam uma rede de infra-estrutura que podem funcionar como 

roteador de mensagens e até mesmo conectar o veículo a internet. A figura 13 abaixo 

nos mostra um veículo equipado com um módulo OBU e um módulo RSU instalado à 

margem da rua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Módulo OBU no veículo e dispositivo RSU no acostamento da rodovia.(Extraída de 

[23]) 
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A figura 13 nos mostra a arquitetura dos módulos de transmissão e recepção 

OBU e RSU. Na figura podemos observar uma central de gerenciamento de tráfego 

onde temos o gerenciamento das atividades de ITS e seu servidor, que, entre outros 

serviços seria responsável por disponibilizar o acesso a internet aos usuários da rede. O 

item 3 é a cabine do módulo RSU. O item 4 é a antena RSU responsável por fazer a 

transmissão e recepção de dados com os veículos, gerando assim a comunicação V2I 

além de permitir que os veículo se conectem pela internet. A antena RSU fica instalada 

nos acostamentos das rodovias e estradas. Depois a figura nos mostra o módulo OBU 

instalado no veículo. O item 5 é a antena OBU responsável por transmitir e receber 

dados da infra-estrutura ou de outros veículos. O item 6 é o módulo OBU, responsável 

por gerenciar a transmissão e recepção de mensagens. O item 7 é o computador de 

bordo do veículo e o item 8 é um display responsável pela interface do sistema com o 

motorista. Através deste display serão mostradas aos motoristas informações de 

aproximação de veículos que possam gerar um acidente, aproximação de veículos de 

segurança, informações sobre as condições de tráfego entre vários outros serviços.  

2.6 Transmissão de Redes Sem Fio  

Existem muitos protocolos de comunicação sem fio, porém há dois de curta fre-

qüência que são mais usados: o GPRS/UMTS utilizado na Europa e o DSRC, usado nos 

Estados Unidos da América, foco de estudo deste trabalho que será mais bem detalhado 

posteriormente. Ambos utilizam 5.9GHz de freqüência e um esquema de modulação 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). O padrão IEEE 802.11e define 

o mecanismo de qualidade de serviço na atual tecnologia WLAN. Esse conceito pode 

ser usado para melhorar a disseminação do VANET no mercado. A tecnologia WLAN 

pode ser usada para comunicação entre carros, porém não pode ser usada em veículos 

com mais de 500 nós na rede e em alguns casos específicos [3]. 

2.6.1 GPRS 

A tecnologia GSM (Global System for Mobile Communication) é o padrão da 

europa para comunicação móvel desenvolvido pelo ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute). A transmissão de dados utilizando comutação 

por pacotes é possível em GSM através da utilização da tecnologia GPRS [36]. 

O GPRS é um serviço baseado em comutação de pacotes para comunicação sem 

fio, onde as mensagens são divididas em pacotes, e transmitidas até as estações móveis 
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GSM e transformadas em quadros compatíveis com as redes IP [35]. O GPRS permite 

que o usuário envie e receba dados sem a necessidade de reserva de recursos [36].  

No GPRS os usuários ficam conectados constantemente, e não pagam por tem-

po, e sim pelos dados transmitidos. É possível atingir taxas de transmissão de até 171,2 

kb/s, porém esta taxa só é possível no GPRS utilizando todos os 8 slots de tempo de 

frame GSM, isto corresponde a quase três vezes a velocidade do modem discado co-

mum de 56 kb/s [35]. 

2.6.2 OFDM 

O OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) vem ganhando muita 

popularidade nas comunidades de comunicação sem fio devido a sua alta eficiência es-

pectral, capacidade inerente para combater o enfraquecimento a vários trajetos (multi-

path) e ao seu simples projeto de transceiver [10]. Em um sistema convencional de 

transmissão, os dados são enviados através de uma única portadora em seqüência, onde 

o seu espectro ocupa toda a faixa de freqüência disponível. Já na técnica OFDM, temos 

a transmissão de dados em paralelo em diversas subportadoras através da modulação 

QAM ou PSK e taxa de transmissão por subportadora, tão baixas quanto o número delas 

empregadas [13]. 

2.7 Serviços Inter-veiculares  

Este tipo de comunicação pode ser usado para alertar ao motorista sobre perigo 

de colisão, aviso de aproximação de carros de resgate, aviso de derrapagem na pista, 

carros parados na pista, entre várias outras possibilidades. Dentro do veículo há vários 

sensores e módulos recebendo e transmitindo informações entre os participantes da rede 

[3]. 

Figura 14 - Cenário de uma rede veicular reproduzida do Car-to-Car consortium (http://www.car-

to-car.org/). 

http://www.car-to-car.org/
http://www.car-to-car.org/
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A figura 14 nos mostra um cenário de comunicação inter-veicular, onde a partir 

de dois ou mais veículos que estão dentro de uma faixa de comunicação de rádio, 

conectam-se automaticamente e criam uma rede ad hoc, obtendo-se assim informações 

sobre a posição, velocidade e direção dos outros veículos na pista. Através desta troca 

de dados é possível fornecer aos motoristas avisos e informações sobre os demais 

veículos participantes desta rede, informando assim riscos de colisão, auxilio durante a 

troca de faixas, veículos quebrados que estão parados na pista, entre várias outras 

situações que possam criar um acidente na pista. 

Como a faixa de comunicação sem fio LAN é limitada a algumas centenas de 

metros, cada veículo participante da rede torna-se também um roteador dinâmico, 

permitindo através da técnica de multi-saltos, o envio de mensagens aos outros veículos 

presentes na pista, mesmo estando fora de sua área de alcance. Neste caso as mensagens 

são enviadas para veículos intermediários até que a informação chegue ao veículo de 

destino. 

A figura 14 nos ilustra estes cenários, onde as linhas amarelas representam a 

comunicação entre os veículos da pista. Observamos nesta figura que um dos carros 

acaba derrapando em uma curva da rodovia, devido a algum resíduo presente na pista. 

Neste caso o veículo diminuirá sua velocidade ou irá parar, porém através da 

comunicação inter-veicular o carro que está atrás, preste a entrar na curva, receberá a 

informação do veículo parado ou com uma baixa velocidade, fato este que lhe dará 

tempo de reação para diminuir sua velocidade e evitará um acidente. Outro detalhe 

interessante nesta situação são os triângulos vermelhos presentes na figura. Eles 

indicam os veículos que estão recebendo a informação do carro que derrapou na pista, 

assim não apenas o veículo que vem logo atrás dele receberá a informação do ocorrido, 

mais sim, todos os demais veículos que estiverem próximos desta curva também a 

receberão [34]. 

Através da comunicação veicular temos um amplo cenário de possibilidades 

para aplicação desta tecnologia e iremos detalhar alguns deles a seguir. 

2.7.1 Cenário de Comunicação Motocicleta-Veículo 

Acidentes envolvendo motocicletas têm sido uma constante em vários países no 

mundo, sendo este tipo de acidente ocasionado principalmente por falha humana. 

Maiorias dos acidentes que envolvem motocicletas são ocasionados pela falta de 

percepção dos motoristas de veículos, que não conseguem enxergar a proximidade de 
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uma motocicleta devido a uma obstrução no caminho ou as altas velocidades com que 

elas se aproximam [34]. 

 

Figura 15 – Cenário de comunicação Motocilceta-Veículo. (Extraída de [34]). 

Na figura acima temos uma típica situação que ocorre em uma cidade, onde, um 

caminhão acaba obstruindo a visão do motorista do veículo azul que está em um 

cruzamento e não consegue perceber a aproximação da motocicleta que está na avenida 

principal. O mesmo ocorre com a motocicleta que não consegue ter a percepção do 

veículo entrando na avenida principal devido ao caminhão ao seu lado. 

Através da comunicação entre a motocicleta e o veículo, o motorista do veículo 

receberá a informação da aproximação da motocicleta quando chegar ao cruzamento. A 

motocicleta também possui seu módulo de transmissão e recepção de dados e também é 

alertada sobre a aproximação do veículo. Desta maneira ambos terão tempo de reação 

para diminuir suas velocidades e evitar um possível acidente. 

A empresa Honda desenvolveu um sistema de interface para aplicações de 

comunicação inter-veiculares chamado HMI. Este sistema é responsável por gerar a 

interface do sistema de comunicação inter-veicular para os motociclistas [34]. 

Figura 16 – Sistema HMI desenvolvido pela empresa Honda. A) Sistema HMI instalado na 

motocicleta. B) Leds que indicam a aproximação de veículos. C) Capacete com equipamento sonoro 

via Bluetooth 
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A figura 16 nos mostra o sistema HMI desenvolvido pela empresa Honda para 

testes de comunicação inter-veiculares.  

A figura 16 a, nos mostra o equipamento de interface para o motorista que 

contém um display gráfico para visualização da pista e possíveis avisos de outros 

veículos e um visor de leds.  

A figura 16 b, nos mostra o visor de leds aceso. Este visor de leds fica na altura 

da visão do motorista e é um método simples para alertar o motorista sobre a 

aproximação de um veículo sem que o motociclista tire a visão da pista. Este visor 

possui um conjunto de três leds à sua direita, três leds à sua esquerda e três leds 

centralizados. Assim que a motocicleta recebe a informação de aproximação de um 

veículo que possa ocasionar um eventual acidente, o visor de leds acende indicando se o 

veículo está à sua direita, esquerda ou à sua frente. Por exemplo, se utilizarmos a figura 

15, assim que a motocicleta recebesse a informação da aproximação do veículo que está 

no cruzamento ao seu lado direito, os três leds posicionados à direita do visor seriam 

acessos, alertando assim de maneira simples e eficiente o motociclista. 

A figura 16 c é um capacete que emite um aviso sonoro ao motociclista sobre a 

aproximação de um veículo. Esse sistema é interligado ao modulo de comunicação 

inter-veicular da motocicleta através da tecnologia sem fio Bluetooth e assim que a 

aproximação de um veículo é detectada um aviso sonoro é disparado para alertar o 

motorista. Esse é um sistema que visa aumentar a eficiência na segurança, já que além 

visor de leds o motociclista também receberia um aviso sonoro. Ainda utilizando a 

figura 15 como exemplo, quando o sistema a bordo da motocicleta recebesse a 

informação da aproximação do veículo que está no cruzamento ao seu lado direito, seria 

emitido a seguinte mensagem sonora: “Beep-Beep, vehicle from the right!”, que seria 

um aviso sonoro com um beep, seguido pela mensagem de veículo à direita [34]. 

2.7.2 Cenário de Comunicação Veículo de Emergência-Carro 

Quando se trata de situações que podem afetar a vida das pessoas, cada minuto e 

cada segundo é crucial. Ao ouvir o som de sirenes de um veículo de emergência, como 

o de uma ambulância ou de uma viatura da polícia, os motoristas são obrigados abrir 

passagem para eles e quase sempre estão dispostos a assim fazer. 

Porém apenas o som da sirene nem sempre é o suficiente para os motoristas 

saberem a localização exata do veículo de emergência, não obtendo assim uma 

orientação precoce e precisa o suficiente para permitir uma reação adequada, o que pode 
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ocasionar um atraso para o veículo de emergência e prejudicar o atendimento 

emergencial a alguma pessoa. 

 

Figura 17 – Cenário de comunicação Veículo de Emergência com Carro. (Extraída de [34]). 

 

A figura acima ilustra uma situação de uma ambulância com a sirene ligada e os 

veículos abrindo passagem para ela. Através da comunicação do veículo de emergência 

com os demais carros na pista é possível identificar a proximidade da ambulância e 

abrir o caminho para ela. Através deste tipo de comunicação os veículos presentes na 

pista recebem a informação da presença da ambulância mesmo ainda quando ela não 

está visível e o som da sirene ainda não está audível. Na figura 17 temos a ambulância 

com a sirene ligada e enviando a mensagem para os demais veículos presentes na pista. 

O carro de cor azul, mesmo ainda estando distante da ambulância recebe a informação 

de sua proximidade e passa para a pista ao lado, deixando assim o caminho aberto para 

ela. 

 

2.7.3 Cenário de Comunicação de Acidente para os demais carros 

Se um veículo que acaba de sofrer um acidente, como uma batida e através do 

sinal de emergência do pisca-pisca, sensor de colisão ou sistema de diagnose consegue 

inserir essa informação dentro de suas mensagens para a rede, torna-se possível avisar 

os demais veículos sobre o incidente. 
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Figura 18 – Cenário de comunicação entre carro envolvido em acidente com os demais carros 

 

A figura 18 ilustra essa situação, onde o carro de cor vermelha colide com um 

poste de iluminação e consegue inserir este dado em suas mensagens que estão sendo 

enviadas para a rede. Através deste tipo de comunicação, os demais veículos na pista 

são informados sobre o ocorrido. Acidentes são perigosos para qualquer pessoa 

envolvida, bem como para os veículos que se aproximam. Isso vale principalmente se a 

linha de visão para o incidente está obstruída. Por isso a informação sobre o acidente 

para os demais veículos da rede reduz significativamente o perigo de novos acidentes. 

Na figura 18 também podemos observar que o carro de cor azul está com a visão 

obstruída pelo os outros veículos que estão à sua frente. Através da comunicação sobre 

o acidente que chega pela rede de comunicação da pista o motorista é alertado sobre o 

incidente, evitando assim o perigo de se envolver em um eventual acidente.  

 

2.7.4 Cenário de Comunicação de Infra-estrutura para Carro 

Locais de construções e as áreas de trabalhos temporários para manutenção de 

pistas e equipamentos em seus acostamentos, podem vir a se tornar potenciais pontos de 

acidentes entre veículos. Por isso gerar uma comunicação entre esses postos de serviços 

com os demais veículos na rede pode diminuir os riscos de eventuais acidentes. 
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Figura 19 – Cenário de Comunicação de Infra-estrutura com os veículos da pista. (Extraída de [34]) 

Na figura acima temos uma situação onde está ocorrendo uma obra no lado 

direito da pista. Uma unidade posicionada ao lado da pista fornece informações sobre a 

zona de construção, através da transmissão de mensagens aos veículos nas 

proximidades do local perigoso. Essas mensagens contêm informações detalhadas sobre 

a zona de construção, o que permite alertar o condutor sobre o local perigoso e informar 

sobre a localização e a duração da obra rodoviária. 

2.7.5 Comunicação Carro-Carro para alertar condições de trafego. 

Neste cenário podemos conseguir a informação sobre as condições de trafego 

das estradas e rodovias através da comunicação inter-veicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 20 – cenário de comunicação carro-carro para informações de trafego da estrada. (Extraída 

de [34]) 
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A figura 20 ilustra esta situação, onde nós temos uma estrada com dois sentidos 

e duas figuras em destaque mostrando a comunicação entre os veículos. Em um dos 

sentidos da estrada começa a se gerar um congestionamento devido a uma carreta de 

caminhão tombada na pista. A imagem em destaque no canto superior da figura mostra 

a comunicação de um veículo que está parado na pista próximo ao caminhão tombado 

com outro veiculo que está no sentido oposto da estrada. 

Após receber a informação do veículo parado no outro sentido da pista, o 

veículo continua seguindo e começa a repassar esta informação aos veículos que estão a 

sua frente. A imagem em destaque no canto inferior da figura mostra a transmissão de 

mensagens para um veículo que novamente está no sentido oposto da estrada, porém 

ainda encontra-se longe do local do acidente onde se começa a formar um 

congestionamento. Através desta comunicação, o condutor poderá ser informado sobre 

o incidente e o inicio do congestionamento que se encontra mais a frente de seu 

caminho e terá a possibilidade de buscar novas alternativas de pistas para continuar seu 

percurso. 
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3 Protocolo DSRC 

Em dezembro de 1999 o órgão americano FCC (Federal Communications 

Commision) alocou uma banda de 75MHz para o seu país [11]  na faixa de 5.9 GHz 

para o DSRC (Dedicated Short Range Communications) baseado na aplicação de siste-

mas de transporte inteligente (ITS) [10]. O objetivo do ITS  (Intelligent Transportation 

Systems) em grande parte concentra-se em incrementar aplicações de segurança pública 

que podem salvar vidas e melhorar o fluxo de tráfego. Para uma adoção mais rápida das 

tecnologias e aplicações do DSRC os serviços privados também estão sendo permitidos 

a fim de repartir os custos de implantação e incentivar o desenvolvimento e a implanta-

ção do protocolo [6]. 

 No Japão e na Europa foi adotada uma faixa de freqüência de 5.8GHz. Essa fre-

qüência é dividida várias vezes em canais que não se sobrepõem para facilitar a separa-

ção dos provedores de serviço de rede para tê-los operando em diferentes canais [5]. Em 

2003 foi aprovada a norma ASTM-DSRC para operações do DSRC [10].  

Esta norma foi baseada na camada física (PHY- Phisical Layer) da norma IEEE 

802.11a e na camada MAC (Medium Acess Control) da norma 802.11 e foi publicada 

como ASTM E2213-03 [10]. A partir de 2004, a FCC (Federal Communication Com-

mission) determinou as seguintes características de especificação do DSRC a fim de ter 

melhores resultados nas transmissões de mensagens, podendo enviar dados até 500 nós. 

São elas : 

 

- 7 canais de 10MHz cada, um canal de controle e canais de serviço; 

- Modulação QPSK OFDM, 16 e 64 QAM; 

- Todas as mensagens de segurança devem ser enviadas no canal de controle; 

- Taxa de dados de 6 a 27 Mbps com 3 Mbps de “consideração” e pode alcançar até 54 

Mbps  quando dois canais são combinados para formar um canal de 20 MHz; 

- Transmissão com alcance até 1000 m [7]. 
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Figura 21 – Camada ISO/OSI. (Extraída de [28]) 

 

A ISO (lnternational Organization for Standardization) criou 7 camadas da OSI 

(Open System Interconnect) com o objetivo de criar padrões de conectividade para 

interligar sistemas de computadores locais e remotos [28]. O DSRC possui duas 

camadas (física e a MAC que pertence à camada de enlace de dados). 

Atualmente, a norma ASTM E2213-03 está sendo migrada para o padrão IEEE 

802.11 onde está em fase de revisão pelo recém-formado grupo de estudo WAVE [10]. 

 

A tabela 3 mostra a comparação entre o antigo DSRC e o atual. Basicamente 

houve melhoria na freqüência que passou de 915 MHz a 5.9 GHz, isso ajudou a reduzir 

interferências nos canais, pois freqüências acima de 2.4 GHz sofrem menos dessas, 

houve melhoria na cobertura que passou de 30 m a 1 km, na taxa de transmissão que foi 

de 500 Kbps a 6/27 Mbps obtendo taxas de transmissão de dados muito mais rápidas, no 

parâmetro de aplicações, houve melhoria na parte dos veículos poderem se comunicar 

com outros veículos, visto que no antigo protocolo isso era impossível. Também houve 

a ampliação de canais no atual protocolo afim de evitar o sobrecarregamento nos 

provedores [9]. 
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Tabela 3 - Comparação entre DSRC 915 MHz e o 5.9GHz. (Extraído de [9]) 

 Antigo DSRC Atual DSRC 

Freqüência 915 MHz 5.9GHz 

Cobertura <30m 1 Km 

Taxa de Transmissão 500Kbps 6 a 27Mbps 

Aplicações 

 

Entre veículo- rodovia Comunicação entre 

veículo-veículo e pseudo-

rodovia 

Canais Único canal não 

licensiado 

7 canais licensiados 

 

A figura 22 a seguir nos mostra a banda de espectro do protocolo DSRC, que es-

tá estruturada em 07 (sete) canais, cada um com uma largura de banda de 10MHz. A 

freqüência de 5850 MHz na parte inicial de cor vermelha serve para separar a banda de 

Wi-FI/Wimax da banda do DSRC. O Canal 172 de cor verde é um canal de uso reserva-

do para aplicação especial. Os 4 canais de cor amarela são canais de serviços que estão 

disponíveis tanto para aplicações que envolvam maior confiabilidade de transmissão de 

dados quanto para aplicações que não as envolvam. O Canal de Controle de cor marrom 

fica restrito apenas para comunicação de sistemas que exigem maior confiabilidade. E o 

último canal 184 de cor azul é para uso reservado para aplicação especial. [6] 

 

Figura 22 – Banda de espectro do protocolo DSRC. (Extraída de [6]) 

 

Na figura 23 se tem a montagem da antena de GPRS(a), da antena de DSRC(c) e 

de um módulo (b). 
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Figura 23– Equipamentos VANET. (Extraída de [5]) 

 

Na figura acima há na ilustração “a” e “b” um computador PC 104. Esse 

computador foi relançado em 1992 pelo Consórcio PC 104. Ele possui 104 pinos na sua 

placa e possui uma placa-mãe, um conversor analógico – digital e portas de entrada e 

saída digitais além dos periféricos como receptor GPS conforme figura “a”, 

controladores IEEE 802.11 e controladores USB. Este produto existe comercialmente, 

porém o projeto VANET ainda se encontra em fase de teste. Na figura “a”, a antena 

GPS tem como função receber os dados de posição de cada nó e enviar ao modem 

GPRS o qual envia ao módulo DSRC do semáforo (figura “c”) e esse por sua vez envia 

os dados aos veículos da rodovia. 

3.1 WAVE 

Nas aplicações de segurança veicular não são toleradas conexões longas que 

possuam atrasos antes da comunicação com outros veículos que se encontram na estrada 

[6]. 

A norma IEEE 802.11p, se refere ao Acesso sem fio para o Ambiente Veicular - 

WAVE (Wireless Acess for the Vehicular Environment) e foi desenvolvida pra tentar 

resolver este problema. O protocolo WAVE é um modo de operação usado pela IEEE 

802.11 para operar na banda do DSRC [9]. 
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O padrão WAVE pode ser usado tanto para comunicação de segurança quanto 

para aplicações que não envolvam segurança às redes dos veículos utilizando conceitos 

de múltiplos canais [11] e possui 05 (cinco) documentos baseados no padrão IEEE 

1609, no qual segundo [11] cada um descreve parâmetros para a comunicação tal como 

o seguinte: 

 1609.0 descreve a arquitetura e os serviços necessários ao WAVE. 

 1609.1 descreve o gerenciamento de recursos. 

 1609.2 descreve os serviços de segurança para aplicações e mensagens. 

 1602.3 descreve os serviços de rede. 

 1609.4 descreve a operação em múltiplos canais e as extensões para o 

802.11p 

Basicamente a tecnologia de radio do WAVE é um ajuste do IEEE 802.11a para 

uma operação com baixo overhead (ultrapassar a capacidade de armazenamento de 

memória).  

3.2 DSRC PHY 

A camada física DSRC PHY usa o esquema de modulação OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing). O DSRC possui 64 subportadoras, porém, desse total 

utiliza apenas 52 subportadoras [10]. 

A figura 24 nos mostra a estrutura do frame de dados da camada física do DSRC 

PHY, onde temos A1-A10, que possuem 10 formações idênticas de curta duração, sen-

do que cada um possui 16 amostras de comprimento. Um subconjunto desses símbolos 

é usado para detecção de pacote de dados, controle de ganho automático (AGC) e vários 

esquemas de combinação diversos [10]. 

Figura 24 – Formato do Frame DSRC PHY. (Extraída de [10]) 

Temos também dois símbolos de longa duração idênticos que são o C1-C2, no 

qual são usados para estimativa de um canal, freqüência fina e estimativa do tempo do 
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símbolo. C1 e C2 possuem 64 amostras cada e 32 amostras de CP1, que é um prefixo 

cíclico para proteção contra a interferência de inter-símbolos (ISI) de símbolos de curta 

duração, totalizando um total de 160 amostras [10]. 

O primeiro símbolo de dados de OFDM é a cabeça da camada física que é mo-

dulada em BPSK (Binary Phase Shift Keying) e especifica o esquema de modulação 

utilizado nos símbolos OFDM que se segue. O símbolo OFDM consiste de 64 amostras 

e 16 amostras de CP que é pré-anexada para cada símbolo OFDM para combater o ISI 

[10]. 

Alguns dos parâmetros das chaves de camada física usados no DSRC são lista-

dos na tabela 4 [10]. 

Tabela 4 – Parâmetros da chave da Camada Física DSRC. (Extraída de [10]) 

Além do fato do DSRC possuir metade de largura de banda da IEEE 802.11a (10 

MHz) e algumas diferenças.  

3.3 Método Longitudinal Hopping e Transversal Hopping 

Na figura seguinte, há a ilustração do sistema de comunicação entre carros na 

qual a comunicação é estabelecida a partir do veículo de trás para o da frente e assim 

por diante. Esse tipo de método é chamado de longitudinal hopping (vetor preto) 

mostrado na figura abaixo devido ao fato da mensagem ser transmitida sempre paralela 

ao destino de direção. O veículo pode transferir a mensagem ao veículo de direção 

oposta e este veículo vai guardando as mensagens e pode eventualmente retransmitir as 

mensagens para o veículo original utilizando um segundo pulo. Esse método é chamado 

de transversal hopping ou store and forward (vetor cinza) de acordo com a figura 25. 

Há também a comunicação de rodovia-carro (vetor branco) da figura 25 abaixo. 
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Figura 25 – Método Longitudinal e Longitudinal Hopping (Extraída de [5]) 

O DSRC necessita de uma confiabilidade alta na transmissão de mensagens e 

por isso quando há perda de sinal ou o veículo está se movimentando acima de 192 

km/h ou está a uma distância maior que 1000 metros um do outro, há o uso do longitu-

dinal hopping através das OnBoard Units (OBUs), que são os módulos de transmissão 

do protocolo dentro do veículo, para a Roadside Unit (RSU), que são os módulos de 

recepção/transmissão na rodovia, fazendo assim a informação sempre chegar ao moto-

rista [10]. O atraso de transmissão e recepção varia de acordo com a distância entre os 

nós, a freqüência utilizada, a taxa de transmissão; geralmente fica em torno de 20~40 

ns. 

3.4 Espectro de Doppler 

 

O efeito Doppler é a percepção diferente de uma determinada freqüência que es-

tá sendo gerada por uma fonte. Este efeito acontece devido ao movimento relativo entre 

o transmissor e receptor. Quanto maior for a velocidade do receptor, maior será o desvio 

da freqüência percebido. Pode-se obter o valor de desvio de Doppler em função da ve-

locidade de movimento através de uma abordagem relativística ou por simples geome-

tria, que levam ao resultado da seguinte expressão: 

 

Equação 1 - Espectro de Doppler 
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Na qual fD é o desvio Doppler, v é a velocidade do móvel e cos ө é o ângulo 

entre a direção do movimento e a direção de propagação da onda eletromagnética. [29] 

Entretanto, em uma situação real o sinal é recebido por multipercursos e cada 

um sinal sofrerá diferentes desvios Doppler e como resultado tem-se um espectro Dop-

pler. Esse espectro é formado a partir da variação aleatória de freqüência percebida em 

cada multipercurso que dá origem ao fenômeno conhecido como Ruído FM aleatório. 

Esse fenômeno é o responsável por erro de bit e mesmo com o aumento de potência não 

há como reduzi-lo. [29]  

 

3.5 Fator k de Rician 

O fator de Rician é definido como o raio da potência do sinal formado com a 

componente dominante de acordo com a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

Figura 26–Diagrama Fasor do Sinal de Rician (Extraída de [30]) 

 

3.6 Modelo de Canal 

Os dispositivos DSRC são projetados para operar na freqüência de 5.9GHz em 

alta velocidade com range de 1000 metros. Estudos intensos para medições de canal de 

banda-estreita foram conduzidos no ambiente de comunicação via celular, contudo, de-

vido às diferenças entre alcance de comunicação, freqüência da portadora e sinal da 

banda larga, os resultados não podem ser utilizados diretamente em caracterização do 

canal do DSRC. Alguns canais de medições de banda larga foram retirados do IEEE 

802.11. Os parâmetros de canais derivados dessas medições são diferentes do canal do 
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protocolo apresentando neste trabalho em termos de atraso da propagação e característi-

cas do espectro Doppler. 

O modelamento do canal envolve dois importantes aspectos: perda de percurso 

em grande escala e enfraquecimento da pequena escala. O formato usado para determi-

nar a potência do sinal recebido de uma determinada distância do transmissor (a aplica-

ção do DSRC poderia também usar o modelo de perda de percurso para derivar a dis-

tância relativa entre o transmissor e o receptor). Por sua vez, o enfraquecimento da pe-

quena escala geralmente envolve o modelamento de perda de vários trajetos, perfil da 

potência de atraso e o espectro Doppler. 

Um experimento de comunicação V2V(Vehicle to Vehicle) foi feito por [12] uti-

lizando um canal de 900MHz e 12 metros de separação entre o transmissor e o receptor, 

a média da raiz quadrada (RMS) do atraso da propagação ficou em torno de 20ns e o 

fator K de Rician é também computado, apesar da estatística de enfraquecimento da 

potência não seguir estritamente o modelo de Rician. Medições de perda de percurso e 

atraso de propagação na comunicação V2V foi descrita por [14]. Neste experimento, 

dois veículos fixos de 10 a 30 metros de separação moveram-se juntos dentro e fora de 

um túnel e tiveram uma média no atraso de propagação entre 10ns a 40ns. 

 

3.7 Efeito de Sombreamento 

O efeito sombra refere-se à flutuação da potência média local pela potência da 

área local, ou seja, a potência de recepção varia de 10 a 100 metros devido à larga 

escala de reflexão. Devido a limitadas distâncias de transmissão (micro celular) 

envolvendo os veículos e a rodovia geralmente existirá um atalho na trajetória (LOS) 

entre transmissão e recepção [14]. 

Este efeito ocorre geralmente quando ocorre obstruções naturais (relevo e 

vegetação) e a construções como casa e edifícios que fazem o veículo ficar em uma área 

de sombra eletromagnética. Quando há obstrução do sinal, esse chega ao seu destino 

através de difração e espelhamento e a amplitude do sinal assim recebido segue uma 

função de densidade de probabilidade (fdp) Normal (ou log-normal, em dB) ou 

Gaussiana. [31] 
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Figura 27 - Cenário de Multipercurso (Extraída de [31]) 

 

3.8 DSRC Transmissor 

A transmissão do DSRC funciona de acordo com a figura 28 abaixo. Inicia-se 

com a entrada de bits no Bit Streams o qual é o primeiro a usar uma seqüência de bits 

randômica pré- definidas , então os dados de bits são codificados usando um estado 64 

com 1/2 de taxa de codificação convolucional.[16]  Os dados são enviados para o 

decodificador FEC  que realiza a sua função de decodificador utilizando o Algoritmo de 

Viterbi [16]. Viterbi é um algoritmo de programação dinâmica para encontrar a 

seqüência mais correta de estados desconhecidos que resulta na seqüência de eventos. 

 

 

 
Figura 28 - Diagrama de Blocos do Processamento da Transmissão do DSRC. (Extraído de [10]) 
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Após a decodificação dos dados, eles são enviados para o bloco de interleaver 

que tem por função embaralhar os símbolos (dados) a fim de remover a seqüência de 

erros seguidos (salvas) provindos dos ruídos que vem nos dados dos canais. A técnica 

utilizada é Additive White Gaussian Noise(AWGN). Essa técnica é um modelo de canal 

na qual a perda é somente para a comunicação um acréscimo linear de ruído de banda 

com densidade espectral constante e uma distribuição gaussiana de amplitude. [10] 

Depois do embaralhamento dos símbolos, esses são reagrupados pelo decodificador e 

mapeados dentro do Symbol Mapping de acordo com os diferentes esquemas de 

modulações.[10] Depois os dados são enviados para a inversa rápida transformada de 

Forrier (IFFT), a qual desempenha a função de modular esses dados, portanto os 

símbolos são transportados pelas sub-portadoras ortogonais.[10] 

O Guard Interval(GI) é inserido para combater o ISI que é a interferência entre 

os símbolos [10] apresentado pelo canal e curto e longas instruções são inseridas no 

início do pacote. Neste estágio, tudo está pronto para iniciar a transmissão. 

3.9 DSRC Receiver 

Quando o sinal é recebido em grande quantidade de energia RF, o Packet 

Detection inicia o processamento dos dados [10]. A detecção do pacote de dados é 

transportado usando o método de correlação de atrasos [19]. Depois os dados são 

enviados ao Timing & Frequency Estimation que por sua vez encontra o ponto de início 

da operação do FFT seguindo os dados recebidos em OFDM. Devido às várias 

trajetórias (multi-path), barulho e interferência, o estimador de tempo é por si só uma 

variável aleatória próximo do seu significado verdadeiro [10]. Depois tem uma remoção 

do Guard Interval[10], após essa remoção o sinal é corrigido pelo offset da freqüência 

estimada e transformada para o domínio da freqüência utilizando o FFT. O bloco 

Chanel Estimation é feito pela média do ganho complexo do canal computado de cada 

sub-portadora usando duas longas seqüências training[10]. No protocolo DSRC, os 

veículos podem se mover muito rapidamente e o canal pode mudar durante a 

transferência do pacote de dados. Assim, o bloco Phase Tracking de erros pode causar o 

processamento de alto esquemas de modulação que agravaria um desempenho ruim no 

sistema. Contudo, para evitar esse possível problema, um novo projeto piloto é proposto 

e validado em [20]. Após isso, o sinal recebido é mapeado dentro de simples bits e 

deinterleaved. Finalmente, essas simples informações de bits são enviadas ao 

decodificador de Viterbi [16][10]. É feita uma checagem CRC (Checagem de 

redundância Cíclica), que é a verificação de bit para ver se está ok ou não, no 
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decodificador de bits para determinar se existe bit de erro no pacote de dados ou não 

[10]. 

 

Figura 29 - Diagrama de Blocos do Processamento da Recepção do DSRC. (Extraído de [10]) 

Na figura 30 abaixo, há um exemplo meramente ilustrativo implantado nos 

Estados Unidos da América de um carro recebendo dados via e-mail.Percebe-se que há 

um poste na rodovia com um módulo RSU transmitindo as informações via DSRC ao 

veículo. 

Figura 30 – Acesso Geral de Internet. (Extraído de [8]) 
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Figura 31 – Veículo de Emergência. (Extraído de [9]) 

A figura acima mostra um veículo de emergência na qual a sirene está conectada 

ao barramento de dados (bus data) do veículo e quando acionada, por meio de uma 

antena na sirene, ela envia a informação para os módulos da rodovia que comunicam 

com os carros avisando a necessidade da abertura de passagem entre os carros na 

rodovia utilizando o DSRC. 
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4 SIMULAÇÕES 

4.1 VanetMobiSim 1.1 

O VanetMobiSim1.1 é um software de simulação de um sistema VANET, que 

simula nós correndo na rede, na qual os carros e os módulos de estrada são 

representados neles.  

Este é um simulador prático com o simples intuito de facilitar a utilização do 

ambiente de movimentação dos veículos, bem como suas variáveis. O Simulador utiliza 

plataforma JAVA, sendo assim facilmente portado entre os sistemas operacionais 

diversos, utiliza arquivos XML para ser programado, e para funcionar como um 

executável. 

4.1.1 A Escolha do Simulador 

É desejável uma simulação confiável, porém nem sempre é a realidade. No 

modo prático existem infinitas adversidades, sendo impossível prever fielmente através 

de um simulador[15]. 

Optamos por utilizar o simulador, devido às disponibilidades financeiras e de 

tempo atribuídas, devido ao custo muito alto de um sistema protótipo de VANET, se 

tornando inviável. O simulador apesar de não possuir 100% de confiabilidade, ele 

satisfaz nossas expectativas em relação às conclusões do projeto. 

4.2 JAVA 

O JAVA surgiu na década de 90, é uma linguagem de programação orientada a 

objetos, foi desenvolvida por uma equipe de programadores chefiada por James 

Gosling, na empresa SunMicrosystems. A Linguagem Java é compilada para um 

“bytecode”, que é executado por uma máquina virtual, diferente das outras linguagens 

de programações que rodam de um código nativo. Na plataforma a linguagem de 

programação convencional é a JAVA, mas existem outras também que podem ser 

utilizadas, como a linguagem C++ por exemplo. Utiliza os compiladores GCV e 

JAVAC, possui fortes influências da linguagem Objective-C, C++ e Smalltalk, e 

influenciou as linguagens C#, J# e Jython. Ele é muito caracterizado por ser portável, 

possui independência de plataformas; possui recursos de rede – extensas bibliotecas de 

rotinas que facilitam a cooperação com protocolos TCP/IP, como o HTTP e FTP; 

Segurança: pode executar programas com restrições de execução. Utiliza sintaxe similar 

a Linguagem C/C++; Facilidades de internacionalização: suporta nativamente caracteres 
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Unicode; Simplicidade na especificação: tanto da linguagem como do ambiente; É 

distribuído com um vasto conjunto de bibliotecas; Possui facilidades para criação de 

programas distribuídos e multitarefa (múltiplas linhas de execução num mesmo 

programa); Desalocação de memória automática por processo de coletor de lixo; Carga 

Dinâmica de Código: Programas em JAVA são formados por uma coleção de classes 

armazenadas independentemente e que podem ser carregadas no momento de 

utilização[17]. 

4.3 XML 

O Padrão XML foi definido em 1996, ele é um padrão aberto e independente de 

plataformas, e não é uma linguagem de programação. Ele é uma evolução do HTML, 

visando melhorias no desempenho de suas limitações. O principal objetivo do XML é 

fornecer aos desenvolvedores da Web a possibilidade de criar seus próprios marcadores 

e atributos, à medida que estes forem necessários, em outras palavras, qualquer 

comunidade de desenvolvedor pode criar suas marcações especificas que atendam aos 

propósitos de descrição de seus dados[25]. 

Os comandos de marcação de XML estruturam o documento dividindo em 

partes identificáveis: Conteúdo, Significado e Apresentação. Desta forma podem ser 

indexados com maior precisão que as páginas planas escritas em HTML. Sendo assim 

oferece maior flexibilidade de pesquisa. Scripts ou programas podem fazer uso desses 

comandos de marcação sofisticado. Todas essas versatilidades possibilitam embutir 

semântica em documentos Web, tornando o significado de seu conteúdo melhor 

compreendido tanto para seres humanos como para computadores. Apesar do 

documento XML ser bem parecido com um HTML, pois possui tags para marcar as 

informações, o XML cria uma estrutura que demonstra claramente o significado das 

informações. A estrutura lógica interna de documento XML assume forma hierárquica 

onde cada nó dessa hierarquia é endereçável[25]. 

No XML permite a criação de tags, sendo necessário que se especifiquem regras 

para elaboração de documentos. Essas regras são definidas atualmente através do XML 

Schema ou o DTD (Document Type Definition). O XML Schema e o DTD oferecem 

meios para verificar se um determinado documento XML contém somente os elementos 

e atributos que estão de acordo com a família de documentos a que pertence. Eles 

definem tags que são válidas e suas estruturas hierárquicas, além de tipos, formatos e 

regras de validade de conteúdo de cada tag[25]. 
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4.4 Simulação no VanetMobiSim 1.1 

Inicialmente criamos uma pasta “teste”, onde acrescentamos o VanetMobiSim 

1.1.jar juntamente dos marcadores em XML [21] os quais foram adaptados pelo grupo a 

fim de chegarmos ao nosso objetivo inicial do trabalho. Os marcadores adaptados 

nomeamos de “NFCS.xml” (Sem Troca de Faixa e Com Semáforo), “NFNS.xml” (Sem 

Troca de Faixa e Sem Semáforo), “CTFCS.xml” (Com Troca de Faixa e Com 

Semáforo) e “ CTFNS.xml” (Com Troca de Faixa e Sem Semáforo). Rodamos eles 

através do DOS, localizando a pasta “teste” e digitando o comando Java –jar 

VanetMobiSim1.1.jar [NFNS.xml] , [NFCS.xml],  [CTFCS.xml] ou [CTFNS.xml].   

Utilizamos a versão 1.1 do XML. 

Todos os dados de tempo de simulação, velocidade, tamanho da área das 

rodovias são programados antes da simulação, sendo dados então conhecidos, e 

imutáveis durante a simulação. A velocidade é definida em ponto mínimo e ponto 

máximo no arquivo, utilizamos a velocidade mínima de 0,5 m/s e a velocidade máxima 

de 6 m/s, afim de possuir uma velocidade média de até 6 m/s nos experimentos   

Através da Simulação foi identificada a posição de cada nó em divisões de 

milésimos de Segundo, que foi gerado pelo simulador no formato de um arquivo TXT, 

no qual é nomeado de “NS_TRACE.txt”. 

Este recurso nos é fornecido através do acréscimo da linha “<extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.mobisim.extensions.NSOutput" 

output="ns_trace.txt"/>” no arquivo de marcação XML. O Simulador nos fornece 

apenas a localização do nó pelo tempo (X, Y, Z e t). 

O Intuito da utilização deste simulador foi a de mostrar como se comportaria os 

nós em um ambiente veicular e suas diversas variáveis, e junto a isto intuiríamos 

baseados no protocolo DSRC como seria a comunicação no VanetMobiSim 1.1. 

4.4.1 Parâmetros da Simulação utilizando “NFNS.xml” (Sem Troca de Faixa e Sem 

Semáforo) 

O simulador em plataforma JAVA, rodando através de marcação XML, neste 

onde se chama “NFNS.xml”, onde é feita toda a programação da simulação, como por 

exemplo acrescentar Semáforos, acrescentar nós (veículos), números de faixas por 

linha, velocidade. No caso do “NFNS.xml” ele não está utilizando semáforos, e sendo 

usado apenas 3 nós (veículos). Fizemos uma simulação baseada num centro de uma 

cidade pequena sem semáforos. O nosso campo de simulação possui 1000 metros em X 
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e 1000 metros em Y, o número de gráficos aleatórios (seed) gerado pelo sistema é um. 

Possui uma faixa de mesmo fluxo nas avenidas, o tempo de simulação utilizado foi de 

15 segundos, em uma velocidade média de 6 m/s. A seguir demonstraremos uma 

imagem da simulação realizada: 

Figura 32 - Centro de uma cidade sem semáforo 

 

Na figura 32 acima, há 3 nós, Nó# 0,Nó# 1 e Nó# 2. Esses nós estão percorrendo 

avenidas de uma cidade amostral a qual representa uma simulação de um sistema 

VANET, em um ambiente veicular, no qual previmos embasado no protocolo DSRC 

uma comunicação de C2C entre Nó#0 e Nó#1 e depois uma transmissão do Nó# 2 para 

Nó# 0 e Nó# 1 estabelecendo-se assim no primeiro caso uma comunicação do tipo 

longitudinal hopping e no segundo caso transversal hopping, sendo indicadas na 

imagem pelas setas vermelhas. Nesta imagem todas as linhas se encontram na cor preta, 

que significa que é de apenas uma faixa, e que não possui semáforos nas intersecções 

das rodovias. 

Simularemos agora com as mesmas condições anteriores, porém agora com 30 

nós, notamos que o simulador se comporta de forma lenta com números grandes de nós, 

talvez devido as configurações baixa de um computador para rodá-las, ou insuficiência 
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do simulador, logo para maior precisão é melhor utilizar números baixos de nós. Para 

nossos resultados utilizamos 3 nós. Mostraremos a seguir a imagem da simulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – NFNS com 30 nós 

 Na figura 33 mostramos uma simulação com os mesmos parâmetros da anterior, 

com o acréscimo de nós, totalizando 30 nós. Nestes pode-se notar que os nós quando 

próximo um ao outro, seguem numa velocidade constante, única, e com certa distancia 

de segurança entre um e outro. Isto é resultado de um sistema VANET, no qual não se 

tem travamento total de trânsito, sempre possui fluxo, independente do número de nós, 

devido às vantagens oferecidas por este sistema. 
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4.4.2 Parâmetros da Simulação utilizando “NFCS.xml” (Sem Troca de Faixa e 

Com Semáforo) 

Neste tipo de simulação, há um semáforo inteligente com um módulo de 

comunicação o qual comunica com os veículos o estado do semáforo (verde ou 

vermelho), visto que o nó saberá quando o semáforo mudará de fase e desse modo ele 

evitará ter de frear bruscamente na mudança de fase do semáforo caso não houvesse 

esse sistema. 

Os parâmetros foram estabelecidos no centro de uma cidade com 3 nós se 

movimentando com velocidade de 6 m/s e duas intersecções com semáforos inteligentes 

gerenciando a transmissão de dados para os veículos. As avenidas possuem 2 faixas 

para transição dos automóveis e o mapa gerado possui dimensões de 1000 metros em x 

e 1000 metros em y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Avenidas com Semáforo Inteligente 

A figura 34 acima representa uma avenida com semáforos inteligentes, e os nós 

percorrendo por eles. O nó #0 recebe as informações do semáforo, que indica quando 

ele estará se fechando, e em quanto tempo, o mesmo acontece entre o nó #2 e o segundo 

semáforo, representados pela seta vermelha. A cor de linha preta na imagem representa 

uma avenida sem troca de faixa, e a cor vermelha e verde representa a sinalização dos 

semáforos. 
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4.4.3 Parâmetros da Simulação utilizando “CTFCS.xml” (Com Troca de Faixa e 

Com Semáforo) 

Este tipo de simulação é semelhante aos anteriores, a única diferença é que nesta 

simulação, os veículos possuem aviso de mudança de faixa da rodovia. O número de 

faixas utilizadas foram duas com os nós percorrendo a rodovia em velocidade média de 

6 m/s. 

 

 

Figura 35 - Veículos Com Trocas de Faixa e Com Semáforo Inteligente 

 

 A Figura 35 representa uma avenida com duas faixas e com sinalização de troca 

de faixa, juntamente com os semáforos inteligentes, que comunicam os nós. Os nós 

conforme as proximidades se comunicam entre si e com os semáforos, como dito 

anteriormente. A cor azul representa que existem duas faixas, e que ocorre troca de 

faixa. O nó de cor rosa significa que ele se localiza em outra faixa, logo ele comunica 

dizendo aos outro nós que se aproxima que ele está na outra faixa. 
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4.4.4 Parâmetros da Simulação utilizando “CTFNS.xml” (Com Troca de Faixa e 

Sem Semáforo) 

Nesta simulação, os automóveis não estão utilizando semáforos inteligentes, 

porém eles estão comunicando entre eles quando ocorre a troca de faixa da rodovia. 

Também trafegam a velocidade média de 6 m/s. 

 

Figura 36 - Veículos Com Trocas de Faixa e Sem Semáforo Inteligente 

 

 A figura 36 nos mostra uma simulação em uma avenida com troca de faixa e 

sem semáforos inteligentes, no qual os nós se comunicam entre si para indicar sua 

posição e a faixa em que está. A linha azul significa duas faixas, com possibilidade de 

troca de faixa, a cor rosa significa nó em outra faixa. 

 

 

4.5. Resultados 

Através do log gerado pelo simulador, nosso grupo fez um estudo de distância 

percorrida nos eixos “x”, “y” e “z” pelo tempo, com uma divisão temporal de 1000 ms. 

 

Tabela 5 – Distância total percorrida por nó em NFNS 
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A tabela 5 nos mostra o percurso total por nó, em metros, em direção X, Y e Z, 

simulados em um ambiente sem semáforos e sem troca de faixas. 
 

Tabela 6– Distância total percorrida por nó em NFCS 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 6 nos mostra o percurso total por nó, em metros, em direção X, Y e Z, 

simulados em um ambiente com semáforos e sem troca de faixas. 

 
Tabela 7– Distância total percorrida por nó em CTFNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 7 nos mostra o percurso total por nó, em metros, em direção X, Y e Z, 

simulados em um ambiente sem semáforos e com troca de faixas. 

 
Tabela 8– Distância total percorrida por nó em CTFCS 
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A tabela 8 nos mostra o percurso total por nó, em metros, em direção X, Y e Z, 

simulados em um ambiente com semáforos e com troca de faixas. 
 

4.5.1 NFCS x NFNS 

 

Tabela 9– Comparação entre NFCS e NFNS 

 

NFCS X (m) Y (m) Z (m) 

Nó #0 3864,08 3823,59 27,21 

Nó #1 3866,51 3866,51 24,01 

Nó #2 3855,65 5106,26 28,32 

NFNS    

Nó #0 4534,49 2819,03 33,15 

Nó #1 3767,87 4056,16 27,16 

Nó #2 4023,46 4668,69 20,37 

 

Comparando-se NFCS com NFNS concluímos que os veículos que trafegam 

numa rodovia com semáforo percorrem em geral menos do que os que percorrem uma 

rodovia sem semáforo. Apesar de percorrer menos, tem-se constantemente comunicação 

entre os nós mantendo-os sempre em segurança por causa do controle de velocidade do 

nó à frente. Evitam-se assim acidentes, e congestionamento, pois os veículos prevendo 

as condições dos outros a sua volta, possui a capacidade de trafegar com mais segurança 

e precisão nas diversas variáveis de um ambiente veicular. Neste sentido se encontra a 

vantagem de se utilizar um sistema veicular com comunicação entre eles com o 

protocolo DSRC. 
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4.5.2 CTFCS x CTFNS 

 

Tabela 10– Comparação entre CTFCS e CTFNS 

 

CTFCS X (m) Y (m) Z (m) 

Nó #0 4434,34 3474,29 23,07 

Nó #1 4619,67 3293,79 25,17 

Nó #2 3356,85 3878,79 31,07 

CTFNS    

Nó #0 4682,87 4848,85 18,59 

Nó #1 2663,84 3686,56 29,68 

Nó #2 2785,55 5648,65 18,19 

 

Comparando-se CTFCS com CTFNS obtemos que em geral o CTFNS 

apresentou ter percorrido mais do que o CTFCS. 

Esses resultados já eram esperados, pois com sensores anti-colisão em cada nó e 

com o semáforo comunicando com cada nó, os veículos permanecem com velocidade 

em estado de segurança, pois todos recebem informações de velocidades permitidas em 

cada trecho da rodovia e devem respeitá-la. 

 

4.5.3 CTFCS x NFCS 

Tabela 11 – Comparação entre CTFCS e NFCS 

 

CTFCS X (m) Y (m) Z (m) 

Nó #0 4434,34 3474,29 23,07 

Nó #1 4619,67 3293,79 25,17 

Nó #2 3356,85 3878,79 31,07 

NFCS    

Nó #0 3864,08 3823,59 27,21 

Nó #1 3866,51 3866,51 24,01 

Nó #2 3855,65 5106,26 28,32 
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A tabela 11 nos mostra o comparativo entre o CTFCS e NFCS, naturalmente o 

CTFCS terá percorrido mais que o NFCS, pelo acréscimo de troca de faixa. Neste caso, 

com a comunicação, os veículos sabem em qual faixa se encontra o outro, ajudando 

também na segurança no ambiente veicular, sendo uma vantagem acrescida por este 

sistema utilizando o protocolo DSRC. 

 

4.5.4 CTFNS x NFNS 

 

Tabela 12– Comparação entre CTFNS e NFNS 

 

CTFNS X (m) Y (m) Z (m) 

Nó #0 4682,87 4848,85 18,59 

Nó #1 2663,84 3686,56 29,68 

Nó #2 2785,55 5648,65 18,19 

NFNS    

Nó #0 4534,49 2819,03 33,15 

Nó #1 3767,87 4056,16 27,16 

Nó #2 4023,46 4668,69 20,37 

 

A tabela 12 nos mostra, assim como esperado também o CTFNS percorrendo um 

pouco mais que o NFNS, devido à troca de faixa, assim como dito anteriormente 
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5 CONCLUSÕES 

Vimos que os veículos que utilizaram a tecnologia VANET tiveram desempenho 

melhor em relação ao controle de tráfego e diminuição de acidentes, pois todos os nós 

estavam se comunicando entre si e mantendo sempre uma distância de segurança um ou 

do outro, além de obedecerem adequadamente o status do semáforo, contudo eles 

levaram mais tempo para percorrer uma rodovia do que os nós que estavam sem os 

módulos OBUs no veículo. Isso deu-se porque o software está em fase de projeto ainda. 

Com a inovação da tecnologia cada vez mais, a idéia de implantar um sistema de 

comunicação carro com carro e carro com rodovia torna-se um estudo de viabilidade, 

pois permite uma interação maior dos usuários com o carro trazendo como benefícios 

conforto e principalmente a segurança, além de introduzir novas ferramentas nos 

automóveis. Nosso grupo vê muitos benefícios como a substituição de outdoors por 

mensagens eletrônicas de publicidade sendo transmitida para os veículos, 

gerenciamento de tráfego pelas companhias de trânsito, diminuição de acidentes nas 

rodovias, controle on-line de emissões de gases poluentes, controle de imposto pagos 

dos veículos pelos donos desses, entre outros fatores, trazidos pela tecnologia do 

VANET, contudo também, há a dificuldade na logística de implantação, visto que o 

Brasil é imenso e carece de profissionais e possui uma infra-estrutura mal-distribuída. O 

investimento seria muito alto, e pelo que vimos, faltam muitos profissionais para poder 

fazer a manutenção. Apesar desses problemas, ainda sim acreditamos que seja vantajoso 

a utilização desses serviços. Usamos um simulador, pois para nosso estudo de caso ele 

seria mais adequado por não precisar investir em hardware e mostrar o que se espera 

caso seja construído um protótipo. Entretanto, ele assim como todo simulador não é 

100% confiável, pois na prática pode haver fatores externos como interferência 

eletromagnética, clima, sombreamento que podem ocasionar problemas de operação no 

sistema. 

5.1 Propostas Futuras 

Acreditamos que esse trabalho possa servir como base para que empresas, 

estudantes, pesquisadores, entre outros, dê continuidade com o desenvolvimento do 

DSRC para comunicação com os veículos. Vimos, que apesar de vários problemas na 

implantação desse projeto aqui, um meio de reduzir o custo de implantação seria utilizar 

as empresas de telefonia, já que essas possuem uma infra-estrutura no Brasil, para servir 

como central de controle de informações e aproveitando que já em 2012 as montadoras 

terão de produzir carros de série com rastreadores, facilitaria o processo de implantação 
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ANEXOS 

Anexo A – Arquivo XML NFNS 

<?xml version="1.0" ?>  

- <!--  
 Carros no centro da cidade usando o SpaceGraph e o MOBIL.  

  -->  

- <universe> 

  <dimx>1000.0</dimx>  

  <dimy>1000.0</dimy>  

  <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.mobisim.extensions.NSOutput" 

output="ns_trace.txt" />  
  <seed>1</seed>  

- <!--  
 numero de mapas gerados pelo sistema 

  -->  

  <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.mobisim.simulations.TimeSimulati

on" param="15000.0" />  
- <extension name="SpatialModel" 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.spatialmodel.core.SpatialModel" 

min_x="0" max_x="1000" min_y="0" max_y="1000"> 
  <max_traffic_lights>0</max_traffic_lights>  

  <reflect_directions>true</reflect_directions>  

  <number_lane full="false" max="2" dir="true">0</number_lane>  

  </extension> 

  <extension name="TrafficLight" 

class="eurecom.spatialmodel.extensions.TrafficLight" step="1000000" />  

- <extension class="eurecom.spacegraph.SpaceGraph" cluster="true"> 

- <clusters density="0.000001"> 

- <cluster id="suburban"> 

  <density>0.000005</density>  

  <ratio>1.0</ratio>  

  <speed>6</speed>  

  </cluster> 

  </clusters> 

  </extension> 

  <extension name="PosGen" 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.tripmodel.generators.RandomInitia

lPositionGenerator" />  
- <extension name="TripGen" 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.tripmodel.generators.RandomTripG

enerator"> 

  <reflect_directions>true</reflect_directions>  

  <minstay>2.0</minstay>  

  <maxstay>30.0</maxstay>  

  </extension> 

- <nodegroup n="3"> 

- <extension class="polito.uomm.IDM_LC" initposgenerator="PosGen" 

tripgenerator="TripGen"> 
  <minspeed>0.5</minspeed>  

- <!--  
 velocidade dada em m/s. x*3.6=km/h 

../../../Meus%20documentos/TCC/Relatorio%20Simulador/TNTrocadeFaixaNSemaforo/NFNS.xml.xml
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  -->  

  <maxspeed>6</maxspeed>  

- <!--  
 velocidade dada em m/s. 

  -->  

  <step>0.1</step>  

  <b>0.5</b>  

  </extension> 

  </nodegroup> 

- <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.mobisimadd.extensions.GUI"> 
  <width>1280</width>  

  <height>1000</height>  

  <step>10</step>  

  </extension> 

  <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.spatialmodel.extensions.DumpSpat

ialModel" output="dumped_graph_double_mult_all.fig" />  
  </universe> 

 

../../../Meus%20documentos/TCC/Relatorio%20Simulador/TNTrocadeFaixaNSemaforo/NFNS.xml.xml
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Anexo B – Arquivo XML de NFCS 

<?xml version="1.0" ?>  

- <!--  
 Carros no centro da cidade usando o SpaceGraph e o MOBIL.  

  -->  

- <universe> 

  <dimx>1000.0</dimx>  

  <dimy>1000.0</dimy>  

  <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.mobisim.extensions.NSOutput" 

output="ns_trace.txt" />  
  <seed>1</seed>  

- <!--  
 numero de mapas gerados pelo sistema 

  -->  

  <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.mobisim.simulations.TimeSimulati

on" param="15000.0" />  

- <extension name="SpatialModel" 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.spatialmodel.core.SpatialModel" 

min_x="0" max_x="1000" min_y="0" max_y="1000"> 
  <max_traffic_lights>2</max_traffic_lights>  

  <reflect_directions>true</reflect_directions>  

  <number_lane full="false" max="2" dir="true">0</number_lane>  

  </extension> 

  <extension name="TrafficLight" 

class="eurecom.spatialmodel.extensions.TrafficLight" step="1000000" />  
- <extension class="eurecom.spacegraph.SpaceGraph" cluster="true"> 

- <clusters density="0.000001"> 

- <cluster id="suburban"> 

  <density>0.000005</density>  

  <ratio>1.0</ratio>  

  <speed>6</speed>  

  </cluster> 

  </clusters> 

  </extension> 

  <extension name="PosGen" 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.tripmodel.generators.RandomInitia

lPositionGenerator" />  
- <extension name="TripGen" 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.tripmodel.generators.RandomTripG

enerator"> 
  <reflect_directions>true</reflect_directions>  

  <minstay>2.0</minstay>  

  <maxstay>30.0</maxstay>  

  </extension> 

- <nodegroup n="3"> 

- <extension class="polito.uomm.IDM_LC" initposgenerator="PosGen" 

tripgenerator="TripGen"> 

  <minspeed>0.5</minspeed>  

- <!--  
 velocidade dada em m/s. x*3.6=km/h 

  -->  

  <maxspeed>6</maxspeed>  
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- <!--  
 velocidade dada em m/s. 

  -->  

  <step>0.1</step>  

  <b>0.5</b>  

  </extension> 

  </nodegroup> 

<extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.mobisimadd.extensions.GUI"> 

  <width>1280</width>  

  <height>1000</height>  

  <step>10</step>  

  </extension> 

  <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.spatialmodel.extensions.DumpSpat

ialModel" output="dumped_graph_double_mult_all.fig" />  
  </universe> 
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Anexo C – Arquivo XML de CTFNS 

<?xml version="1.0" ?>  

- <!--  
 Carros no centro da cidade usando o SpaceGraph e o MOBIL.  

  -->  

- <universe> 

  <dimx>1000.0</dimx>  

  <dimy>1000.0</dimy>  

  <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.mobisim.extensions.NSOutput" 

output="ns_trace.txt" />  
  <seed>1</seed>  

- <!--  
 numero de mapas gerados pelo sistema 

  -->  

  <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.mobisim.simulations.TimeSimulati

on" param="15000.0" />  

- <extension name="SpatialModel" 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.spatialmodel.core.SpatialModel" 

min_x="0" max_x="1000" min_y="0" max_y="1000"> 
  <max_traffic_lights>0</max_traffic_lights>  

  <reflect_directions>true</reflect_directions>  

  <number_lane full="false" max="2" dir="true">2</number_lane>  

  </extension> 

  <extension name="TrafficLight" 

class="eurecom.spatialmodel.extensions.TrafficLight" step="1000000" />  
- <extension class="eurecom.spacegraph.SpaceGraph" cluster="true"> 

- <clusters density="0.000001"> 

- <cluster id="suburban"> 

  <density>0.000005</density>  

  <ratio>1.0</ratio>  

  <speed>6</speed>  

  </cluster> 

  </clusters> 

  </extension> 

  <extension name="PosGen" 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.tripmodel.generators.RandomInitia

lPositionGenerator" />  
- <extension name="TripGen" 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.tripmodel.generators.RandomTripG

enerator"> 
  <reflect_directions>true</reflect_directions>  

  <minstay>2.0</minstay>  

  <maxstay>30.0</maxstay>  

  </extension> 

- <nodegroup n="3"> 

- <extension class="polito.uomm.IDM_LC" initposgenerator="PosGen" 

tripgenerator="TripGen"> 

  <minspeed>0.5</minspeed>  

- <!--  
 velocidade dada em m/s. x*3.6=km/h 

  -->  

  <maxspeed>6</maxspeed>  
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- <!--  
 velocidade dada em m/s. 

  -->  

  <step>0.1</step>  

  <b>0.5</b>  

  </extension> 

  </nodegroup> 

- <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.mobisimadd.extensions.GUI"> 
  <width>1280</width>  

  <height>1000</height>  

  <step>10</step>  

  </extension> 

  <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.spatialmodel.extensions.DumpSpat

ialModel" output="dumped_graph_double_mult_all.fig" />  
  </universe> 

../../../Meus%20documentos/TCC/Relatorio%20Simulador/TCTrocadeFaixaNSemaforo/CTFNS.xml
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Anexo D – Arquivo XML de CTFCS 

<?xml version="1.0" ?>  

- <!--  
 Carros no centro da cidade usando o SpaceGraph e o MOBIL.  

  -->  

- <universe> 

  <dimx>1000.0</dimx>  

  <dimy>1000.0</dimy>  

  <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.mobisim.extensions.NSOutput" 

output="ns_trace.txt" />  
  <seed>1</seed>  

- <!--  
 numero de mapas gerados pelo sistema 

  -->  

  <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.mobisim.simulations.TimeSimulati

on" param="15000.0" />  
- <extension name="SpatialModel" 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.spatialmodel.core.SpatialModel" 

min_x="0" max_x="1000" min_y="0" max_y="1000"> 
  <max_traffic_lights>2</max_traffic_lights>  

  <reflect_directions>true</reflect_directions>  

  <number_lane full="false" max="2" dir="true">2</number_lane>  

  </extension> 

  <extension name="TrafficLight" 

class="eurecom.spatialmodel.extensions.TrafficLight" step="1000000" />  

- <extension class="eurecom.spacegraph.SpaceGraph" cluster="true"> 

- <clusters density="0.000001"> 

- <cluster id="suburban"> 

  <density>0.000005</density>  

  <ratio>1.0</ratio>  

  <speed>6</speed>  

  </cluster> 

  </clusters> 

  </extension> 

  <extension name="PosGen" 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.tripmodel.generators.RandomInitia

lPositionGenerator" />  
- <extension name="TripGen" 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.tripmodel.generators.RandomTripG

enerator"> 

  <reflect_directions>true</reflect_directions>  

  <minstay>2.0</minstay>  

  <maxstay>30.0</maxstay>  

  </extension> 

- <nodegroup n="3"> 

- <extension class="polito.uomm.IDM_LC" initposgenerator="PosGen" 

tripgenerator="TripGen"> 

  <minspeed>0.5</minspeed>  

- <!--  
 velocidade dada em m/s. x*3.6=km/h 

../../../Meus%20documentos/TCC/Relatorio%20Simulador/TCTrocadeFaixaCSemaforo/CTFCS.xml
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  -->  

  <maxspeed>6</maxspeed>  

- <!--  
 velocidade dada em m/s. 

  -->  

  <step>0.1</step>  

  <b>0.5</b>  

  </extension> 

  </nodegroup> 

- <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.mobisimadd.extensions.GUI"> 
  <width>1280</width>  

  <height>1000</height>  

  <step>10</step>  

  </extension> 

  <extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.spatialmodel.extensions.DumpSpat

ialModel" output="dumped_graph_double_mult_all.fig" />  
  </universe> 

../../../Meus%20documentos/TCC/Relatorio%20Simulador/TCTrocadeFaixaCSemaforo/CTFCS.xml
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Anexo E - Tutorial de Instalação do VanetMobiSim 1.1 

 
Passo 1 – Criar uma pasta teste no Desktop, ou no local desejado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 2 – Adicionar o arquivo VanetMobiSim-1.1.jar e o arquivo NFCS.xml, ou o 

arquivo .xml desejado na pasta: 
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Passo 3 – Abrir o MS-DOS do seu computador: 
 

 

 

Passo 4 – Encontrar a pasta teste no seu computador pelo DOS: 
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Passo 5 – Digitar os comandos para extrair a pasta em Java através do comando “Java – 

jar VanetMobiSim-1.1.jar” , e o Marcador XML “NFCS.xml”: 

 

 

Passo 6 – Tecle “ENTER” com os comandos digitados anteriormente e ocorrerá a 

simulação através de uma janela assim como na imagem a seguir: 

 

 

 



 

77 

 

  

Passo 7 – Se acrescentarmos a seguinte linha no arquivo XML como na imagem a 

seguir, ele gerará o Log em TXT com resultados de posição pelo tempo de cada nó: 

“<extension class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.mobisim.extensions.NSOutput" 

output="ns_trace.txt"/>” 

 

 

Passo 8 – O log será gerado na própria pasta teste, através do “ns_trace.txt” como na 

imagem: 

 

Passo 9 – Através da linha seguinte é possível alterar o tamanho do espaço simulado, 

alterando o “Max” e “Min” de “X” e “Y”: 

“<extension name="SpatialModel" 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.spatialmodel.core.SpatialModel" min_x="0" 

max_x="1000" min_y="0" max_y="1000">”  
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Passo 10 – É possível alterar o número de semáforos, ou até retirá-los através da linha 

“<max_traffic_lights>2</max_traffic_lights>”, e é possível alterar o número de faixas 

nas rodovias através da linha “<number_lane full="false" max="2" 

dir="true">0</number_lane>”: 

 

 

 

Passo 11 – Através da linha “<nodegroup n="3">” é possível determinar o número de 

nós (veículos) desejados: 

 

 

 

Passo 12 – Através da linha “<minspeed>0.5</minspeed>  <!-- velocidade dada em 

m/s. x*3.6=km/h--> <maxspeed>6</maxspeed> <!-- velocidade dada em m/s.-->” é 

possível determinar a velocidade máxima e mínima desejada, que os nós percorram: 
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Passo 13 – Através da linha seguinte é possível obter a imagem da rodovia simulada em 

um arquivo fig: 

 “<extension 

class="de.uni_stuttgart.informatik.canu.spatialmodel.extensions.DumpSpatialModel" 

output="dumped_graph_double_mult_all.fig"/>”: 

 

Passo 14 – O arquivo em fig, é gerado na pasta teste : 
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Anexo F –  Log NFCS 

 

Tempo(ms) X Y 

Nó 0      

0,0 724,563 949,185 

1000,0 425,870 434,743 

2000,0 354,520 666,911 

3000,0 367,152 738,839 

4000,0 607,723 478,810 

5000,0 945,596 434,178 

6000,0 371,534 508,940 

7000,0 353,119 740,402 

8000,0 170,132 308,245 

9000,0 353,929 697,911 

10000,0 697,152 490,664 

11000,0 351,722 813,695 

12015,6 684,839 477,294 

13000,0 431,733 435,706 

14000,0 366,666 764,316 

14996,3 970,430 428,845 

      

Tempo(ms)     

Nó 1      

0,0 330,369 243,570 

1000,0 227,769 342,269 

2000,0 363,576 926,375 

3000,0 363,201 451,628 

4000,0 248,122 354,285 

5000,0 718,692 734,637 

6000,0 371,381 516,980 

7000,0 419,198 433,647 

8000,0 844,916 257,689 

9000,0 253,170 357,265 

10000,0 719,391 492,367 

11000,0 733,773 992,536 

12000,0 614,965 480,000 

13000,0 730,885 668,393 

14000,0 755,497 489,322 

14999,9 213,071 349,850 

      

Tempo(ms)     

      

Nó 2      

0,0 0,006 215,942 
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1000,0 730,603 658,105 

2000,0 646,394 470,977 

3000,0 688,807 264,731 

4000,0 350,131 897,152 

5000,0 618,770 466,438 

6000,0 232,463 216,841 

7000,0 721,816 848,802 

8000,0 352,544 770,598 

9000,0 246,500 353,327 

10000,0 128,216 299,758 

11000,0 351,561 822,133 

12004,7 684,837 477,293 

13000,0 720,993 818,701 

14000,0 747,510 490,780 

14999,9 444,948 250,335 
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Anexo G –  Log NFNS 

 

Tempo(ms) X Y 

 371,916 488, 939 

Nó 0  360,513 470,472 

0,0 449,361 445,279 

1000,0 724,479 946,092 

2000,0 215,472 663,513 

3000,0 615,969 746,598 

4000,0 368,716 458,135 

5000,0 564,692 457,552 

6000,0 354,531 666,341 

7000,0 995,040 429,519 

8000,0 240,452 349,757 

9000,0 357,469 512,244 

10000,0 352,253 785,838 

11000,0 898,791 458,549 

12015,6 531,420 452,086 

13000,0 366,429 776,724 

14000,0     

14996,3     

      

Tempo(ms) 371,916 488,934 

Nó 1  359,405 478,244 

0,0 363,141 944,121 

1000,0 249,391 449,887 

2000,0 723,690 917,272 

3000,0 353,661 711,982 

4000,0 792,590 467,037 

5000,0 363,612 924,514 

6000,0 351,435 828,743 

7000,0 350,549 875,223 

8000,0 618,234 480,537 

9000,0 353,428 724,231 

10000,0 979,084 439,770 

11000,0 727,393 540,809 

12000,0 295,624 382,327 

13000,0 366,592 767,977 

14000,0     

14999,9     

      

Tempo(ms) 363,252 943,339 

  361,632 462,631 
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Nó 2  732,409 724,101 

0,0 288,034 394,103 

1000,0 350,740 957,347 

2000,0 625,867 467,604 

3000,0 724,072 487,547 

4000,0 364,097 899,091 

5000,0 139,386 290,094 

6000,0 935,006 263,007 

7000,0 539,265 467,562 

8000,0 353,583 716,062 

9000,0 493,685 236,955 

10000,0 902,478 443,438 

11000,0 688,207 478,547 

12004,7 733,959 780,743 

13000,0 371,916 488,939 

14000,0 360,513 470,472 

14999,9 449,361 445,279 
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Anexo H –  Log CTFCS 

Tempo(ms) X Y 

 Nó # 0     

0.0 732,956 999,994 

1000.0 313,601 409,196 

2000.0 566,189 471,986 

3000.0 370,649 555,401 

4000.0 353,281 981,805 

5000.0 713,466 487,941 

6000.0 980,790 429,129 

7000.0 852,383 468,515 

8000.0 122,023 296,102 

9000.0 359,522 426,582 

10000.0 372,362 434,366 

11000.0 112,292 274,100 

12000.0 678,637 476,274 

13000.0 604,619 478,300 

14000.0 624,561 481,577 

14999.9 465,011 441,174 

      

NÓ# 1:     

     

      

0.0 682,559 491,106 

1000.0 730,662 660,278 

2000.0 808,055 463,716 

3000.0 352,674 763,782 

4000.0 969,986 443,260 

5000.0 368,807 652,022 

6000.0 733,447 762,043 

7000.0 613,234 479,716 

8000.0 718,026 498,896 

9000.0 744,263 477,782 

10000.0 282,098 374,341 

11000.0 138,301 305,712 

12000.0 617,234 480,373 

13000.0 649,830 471,541 

14000.0 350,603 872,387 

14999.9 455,744 453,839 

      

NÓ# 2:     
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0.0 738,558 948,814 

1000.0 719,119 750,223 

2000.0 712,615 487,625 

3000.0 506,168 462,124 

4000.0 365,405 830,485 

5000.0 355,527 614,087 

6000.0 734,277 792,362 

7000.0 366,687 763,207 

8000.0 417,759 433,410 

9000.0 859,687 466,947 

10000.0 517,571 449,810 

11000.0 505,895 447,892 

12000.0 736,933 889,404 

13000.0 683,689 491,073 

14000.0 533,619 239,312 

14987.2 325,841 416,422 
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Anexo I –  Log CTFNS 

 

Tempo(ms) X Y 

 Nó# 0     

0.0 970,436 428,845 

1000.0 369,763 431,886 

2000.0 189,813 231,815 

3000.0 353,309 730,473 

4000.0 547,210 454,680 

5000.0 719,483 763,535 

6000.0 578,949 459,895 

7000.0 353,257 733,179 

8000.0 840,934 456,655 

9000.0 353,986 988,591 

10000.0 731,819 702,541 

11000.0 724,253 937,847 

12000.0 450,173 452,924 

13000.0 351,343 833,566 

14000.0 353,561 717,229 

14999.9 654,334 472,281 

      

NÓ# 1:     

     

      

0.0 713,399 541,186 

1000.0 713,491 540,345 

2000.0 737,691 956,737 

3000.0 369,334 624,357 

4000.0 450,982 438,869 

5000.0 359,057 426,193 

6000.0 355,080 637,566 

7000.0 371,193 526,869 

8000.0 270,231 383,594 

9000.0 716,592 657,888 

10000.0 735,656 842,739 

11000.0 730,586 657,476 

12000.0 363,901 909,353 

13000.0 570,260 472,655 

14000.0 354,860 649,075 

14999.9 359,090 426,221 

      

NÓ#2:     
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0,0 349,256 943,061 

1000,0 353,060 743,521 

2000,0 574,310 473,320 

3000,0 576,011 459,412 

4000,0 364,389 883,735 

5000,0 369,253 433,210 

6000,0 630,568 482,564 

7003,0 349,256 943,065 

8014,9 400,165 444,707 

9000,0 353,086 979,926 

10000,0 163,749 320,734 

11000,0 722,883 887,778 

12000,0 718,970 744,777 

13000,0 732,593 483,426 

14000,0 671,570 475,113 

14999,9 146,159 310,351 
 


