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Abstract – O projeto consiste em um Sistema de Localização e 

Segurança, no qual capta informação de objetos identificados 

através de meios transmissores e receptores, sendo que os objetos 

ficam alocados em determinadas propriedades, podendo a 

localização ser em ambiente aberto ou fechado. De maneira geral 

um objeto é mapeado e rastreado quando houver necessidade. 
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I.  INTRODUÇÃO 

Em uma era de grandes avanços tecnológicos, resultando 
como a quarta revolução industrial a IoT (internet das coisas) 
[1], onde que as máquinas estão conectando a rede mundial de 
computadores de forma autônoma, fornecendo dados e se auto 
aperfeiçoando, fazem que novas aplicações tecnológicas em 
diferentes ramos e com ampla abrangência se criem. Porém o 
avanço tecnológico traz problemas nas decorrentes aplicações, 
como por exemplo a ocupação de espectro de frequência, 
segurança dos dados, big dates, entre outros. 

As diferentes aplicações que a IoT proporciona são 
crescentes a cada dia, como por exemplo quando se há uma 
necessidade de controle moderno urbano, criando uma espécie 
de cidade inteligente [2], onde as vagas de estacionamento são 
computadas para que o usuário a reserve e não perca tempo a 
procura. Outra aplicação em uma cidade inteligente é a respeito 
da iluminação pública, onde que uma regulagem da intensidade 
luminosa de acordo com um tráfego de pessoas e carros poderia 
reduzir cerca de 50% do consumo de energia elétrica [2]. Sendo 
assim, este tipo de aplicação e outros ocasionam interesses 
pessoais e empresariais, não só comutando para uma cidade 
inteligente, mas também para diferentes áreas. 

A tecnologia também pode ser implementada para a 
segurança de cargas, já que as mesmas em estoque ou em 
locomoção seguem sendo alvo de roubos ao longo de décadas, 
e a medida que se passa este tipo de situação é algo preocupante. 
Assim segue-se uma linha de aplicação da IoT para tal fato, 
onde que com pequenos sensores e comunicadores é possível 
favorecer uma localização robusta, permitindo que um dono 
patrimonial receba ou busque informações de seus bens 
identificados com a tecnologia implementada de acordo com a 
necessidade.  

Para uma tecnologia de comunicação e localização devemos 
implementar componentes que vão exercer papéis 
fundamentais, como as antenas, que de acordo com Balanis [6] 
uma antena exerce suma importância na comunicação, pois o 
seu ganho fornece uma comunicação mais direcional e efetiva, 
assim a distância de comunicação pode ser maior de acordo com 

a antena que se usa, sendo assim a descrevemos como elemento 
chave para a criação de um sistema de localização sem fio em 
união com controladores e moduladores dos sinais recebidos. 

O projeto em tese neste artigo, visa localizar objetos através 
de sensores e comunicadores, estabelecendo um aspecto 
cientifico na parte de eletromagnetismo, antenas, comunicações 
móveis, probabilidade e estatística, programação, entre outras 
áreas. 

II. COMPOSIÇÃO DO SISTEMA 

Iniciando como base ao sistema quatro componentes 
localizadoras em um ambiente fechado ou aberto, as quais são 
denominadas como CCAN (componente de canto) e são 
separadas entre si de forma retangular. A separação entre 
CCAN’s permite que um objeto com uma CLOC (componente 
de localização) seja localizado através das informações que o 
mesmo envia. Uma CP (central da propriedade) é incluída ao 
sistema para que as informações coletadas pelas CCAN’s 
possam ser armazenadas e enviadas para uma CE (central de 
ênfase) com o banco de dados e devido processamento, onde a 
mesma exibe de forma final a localização aproximada do 
dispositivo. 

O Sistema é constituído de vários componentes interligados 
e funcionando constantemente. De maneira geral, o seu 
funcionamento é necessário para localizar e relatar 
componentes alocadas em cargas armazenadas. O fluxograma 
do sistema de comunicação é demonstrado pela figura 1, onde 
se deve por uma comunicação da central da propriedade a 
central da empresa através de um método já existente de 
comunicação.  

 

 

 A Figura 2 exibe de forma diagramática o percurso da 
informação, desde a captação até a exibição final. 

 

 

III. ESTIMATIVA PONTUAL 

Dado duas antenas separadas de uma distância R, operando 
em uma frequência f, a relação de potência disponível na 

Figura 1 – Diagrama de comunicação do sistema. 

Figura 2 – Diagrama do sistema. 
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entrada da recepção Pr para a potência de saída da antena 
transmissora Pt é dada pela seguinte equação de Friis [3]. 

𝑃𝑟
𝑃𝑡

= 𝐺𝑡 . 𝐺𝑟 . (
4𝜋𝑅

𝜆
) 

Onde 𝐺𝑡 e 𝐺𝑟 são os ganhos das antenas transmissora e 
receptora em relação ao radiador isotrópico. O 
comprimento de onda é dado por 𝜆. 

 Se tratando de aplicação prática a equação de Friis [3] não 
tem a sua performance com resultados efetivos, pois a mesma 
define a aplicação em ambientes abertos e livres de quaisquer 
obstáculos, o que não se identifica em aspectos do projeto em 
sim. Sendo assim para uma inserção de possíveis fenômenos ou 
obstáculos, métodos probabilísticos e estocásticos foram 
inseridos pela comunidade cientifica ao aspecto de se reduzir 
possíveis diferenças no meio [3,4]. Assim a equação de Friis 
tornou-se a equação Log-Distance Patch Loss com a inserção 
de uma variável aleatória [4]. 

𝑃𝐿(𝑑𝐵) = 𝑃𝑡(𝑑𝐵𝑚) − Pr(𝑑𝐵𝑚) 

Pr(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃𝐿0 + 10𝛾𝑙𝑜𝑔10 (
𝑅

𝑅0

) + 𝑋𝑔 

Onde 𝑃𝐿0 é uma perda de percurso a uma distância R0 de 
referência, 𝛾 expoente da perda de percurso devido ao local de 
medição e 𝑋𝑔 variável aleatória resultante de uma pdf 

(Probability Density Function), das quais são dependentes do 
cenário de medição, buscando se otimizar aos efeitos de 
multipercurso. 

 Com a distância encontrada a estimativa pontual é 
embasada na teoria de Trilateração [5], onde um método 
algébrico resolve as equações do devido ponto em forma 
paralelepipedal. 

IV. RESULTADOS 

Parte 1: 

Os primeiros resultados buscados foram a distância máxima 

de comunicação entre CCAN e CLOC em ambientes aberto, 

com poucos obstáculos, água entre comunicadores, e muitos 

obstáculos. Para atender as especificações a meio prático,  

locais dos conforme ilustrados pela figura 3 mostram a linha de 

medição  entre os pontos determinados. As figuras e medições 

foram geradas através do satélite do google earth em 01 de 

novembro de 2016.  

Para se obter a distância máxima, variou-se a distância em 

um delta de 50 centimetros nos locais representados pelas 

figuras 3(a) e (b), e os valores encontrados, como tempo de 

resposta e potência recebida foram armazenados a um banco de 

dados, para que a análise probabilística associada ao cálculo da 

distância pela Log-Distance Patch Loss pudesse ser feita, e 

assim a distância máxima foi determinada quando o sinal 

deixou de ser capado. 

 

 
(a) 

  
(b) 

 
(c) 

Figure 3 - (a) representa um sitio no município de Campestre-MG / Brasil, com 
uma distância de comunicação sobre uma represa de aproximadamente 278 m; 

(b) Universidade Estadual de Campinas, próximo a faculdade de Engenharia 

Agrícola, com uma visada direta de aproximadamente 383 metros; (c) bairro 
Nova Campestre na cidade de Campestre-MG / Brasil, com uma visada com 

obstaculos e um raio de comunicação de 204 metros. 

 

A frequência central de operação do sistema é 2,4418 GHz, 

e todas as distâncias da Erro! Fonte de referência não 

encontrada. foram encontradas com uma submissão da 

potência de transmissao maxima +20 dBm e sensibilidade do 

receptor a – 101 dBm e com uma antena fabricada de 3,1 dBi 

[8]. Sendo assim a distância maxima de visada sem obstáculos 

encontrada através de uma CCAN e CLOC com uma antena 

externa de Ganho 3,1 dBi foi de 383 metros. Sem a inserção de 

uma antena, ou seja com apenas 1 dBi de ganho da antena das 

componentes, o alcance total foi cerca de 270 metros, pois foi o 

máximo do delta distância na Erro! Fonte de referência não 

encontrada.(b). 

 

Parte 2: 

A segunda parte dos resultados foram encontrados com a 

submissão do sistema (4 CCAN’s, 1 CLOC e 1 CP) a um 



2016 Brazilian Technology Symposium 

ISSN 2447-8326. V.1. © 2016 BTSYM 

 

ambiente fechado (armazém de café) e também a um ambiente 

aberto livre de obstáculos. 

De acordo com a equação (4) da Log-Distance Patch Loss 

[4] e uma análise de comparação ao banco de dados, 

determinamos a distância com a potência recebida por cada 

CCAN, e a partir delas obtivemos o ponto N [X Y Z]. A 

separação entre CCAN’s foi considerada em ambiente fechado 

de acordo com os pontos: CCAN1 = [-22,5; -15,5; 2,225]; 

CCAN1 = [22,5; -15,5; 2,225]; CCAN3 = [-22,5; 15,5; 2,225]; 

CCAN4 = [22,5; 15,5; 2,225]. Para efeitos de comparação 

foram considerados os mesmos pontos para o ambiente aberto. 

A tabela 1 mostram os valores reais e medidos para os 

diferentes meios de medição. 

 

Tabela 1 – Medidas e posições entre CCAN e CLOC em 

ambiente fechado e aberto 

AMBIENTE FECHADO 

 
CCAN 

dm 

(m) 

dt 

(m) 

dpm 

(m) 

dpt 

(m) 

dqm 

(m) 

dqt 

(m) 

de 

(m) 

1 28,05    27,32 1,34 1,56 42,06 44,04 0,82 

2 28,10 27,32 42,05 43,91 25,57 26,57 0,69 

3 28,13 27,32 28,00 29,92 37,00 37,62 0,57 

4 26,12 27,32 54,50 53,12 9,20 9,60 0,07 

AMBIENTE ABERTO 

 
CCAN 

dm 

(m) 

dt 

(m) 

dpm 

(m) 

dpt 

(m) 

dqm 

(m) 

dqt 

(m) 

de 

(m) 

1 27,10 27,32 1,44 1,56 44,26 44,04 0,54 

2 27,69 27,32 43,05 43,91 26,17 26,57 0,45 

3 26,95 27,32 29,00 29,92 37,33 37,62 0,50 

4 27,03 27,32 53,90 53,12 9,44 9,60 0,06 

 

Onde que os termos indicados por cada CCAN representam as 

coordenadas X, Y e Z, já dm e dt a distância medida e real em 

linha reta até a CLOC, e de a diferença média entre as distâncias 

medidas e as reais. Outros dois pontos p e q foram estipulados 

como ponto crítico (Np = [-21,4; -14,4; 2,225])) e qualquer (Nq 

= [14,7; 9,9; 2,225]). A distância real e mensurada podem ser 

visualizadas na tabela anterior e a representação pela figura 4. 

O algoritmo de trilaterateração [5] então demonstrou que o 

ponto N, ou o ponto de alocação da CLOC estimado é Ne = [0; 

0; 2,25], Npe = [-19,63; -12,62; 2,225] e Nqe = [14,92; 8,20; 

1,8755]. 

     A resolução para o ambiente aberto foi estipulada 

igualmente a do ambiente fechado, sendo a definição pontual 

para o ponto central  Nea = [-0,36; 0,13; 2,225], já o ponto critico 

Npea = [-20,57; -13,53; 2,225] e o ponto qualquer como Nqea = 

[14,61; 9,43; 2,125]. A figure 5 representa a demonstração 

estimada e real da localização CLOC para um ambiente aberto, 

sendo que a definição do ambiente aberto para tal experimento 

é de que ele está livre de obstáculos na comunicação entre 

CCAN’s, e a distância de obstáculos ao redor do sistema em 

teste é desprezível comparado ao raio máximo de comunicação 

entre uma CCAN e o ponto crítico. 

 

 

 
 

V. CONCLUSÃO 

 Neste artigo, com base na teoria de localização sem fio, 

propuzemos incluir um sistema com um processo autonomo de 

estimativa da localização por comunicação sem fio. Assim 

obtivemos resultados baseados em teorias estocásticas através 

de uma análise inicial submetida a um banco de dados. A 

proposta resultou em um sistema robusto e com eficiencia de 

localização, pois se tratando de distâncias grandes, pequenas 

diferenças no ponto estimado (em até 5%), não afetam o 

processamento, já que o sistema reconhece obstáculos pré-

determinados entre os comunicadores. 

 As antenas inseridas no sistema contribuem para tornar a 

comunicação mais eficiente, pois com o ganho considerável que 

as mesmas possuem, contribui para que uma distância maior ou 

uma quantidade maior de obstáculos sejam inseridos no 

sistema. 
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