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1.  Análise site survey utilizando  o software Ubiquiti. 
 

Utilizando o software, foi possível definir o enlace entre as instituições           
conforme a Figura 1 demonstra. O círculo envolvido pela coloração verde           
representa o IFSC - São José e o círculo em vermelho o IFSC - Palhoça. 
 

 
Figura 1 - Vista geográfica do enlace. 

 
O equipamento escolhido para a construção da rede foi o Ubiquiti LiteBeam            

5AC gen2, suas especificações são: Potência de saída igual a 25 dBm, ângulo             
de elevação de 12°, sua faixa de frequência de operação é de 5 GHZ e seu                
ganho de 23 dBi. O canal de operação escolhido dentro da faixa de 5 GHz foi o                 
canal 40 com frequência de 5200MHz [1]. Fazendo pesquisas em sites de            
vendas, foi possível encontrar um valor médio de custo de aproximadamente R$            
399 [2].  

A Figura 2 representa o link estabelecido entre os locais pelo ponto de vista              
dos obstáculos existentes no caminho, onde novamente o círculo em verde           
representa o IFSC - São José e o círculo em vermelho o IFSC - Palhoça. Nesta                
imagem é possível observar a linha de visada direta entre as estações (linha em              
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azul), o raio ideal da zona de Fresnel (linha contínua em amarelo) e o raio               
mínimo, que corresponde a 60% do raio ideal (linha pontilhada em amarelo).  

O software também forneceu a taxa de transmissão na rede que ficou em             
cerca de 109 Mbps com 90% do sinal recebido pelos aparelhos, o que             
corresponde aproximadamente a 20% dos 80 Mbps requeridos na experiência.          
Outro ponto importante a ser analisado na construção da rede e que a figura 2               
demonstra, é a altura que os equipamentos devem ficar para conseguirem uma            
boa visada direta.  

Neste caso, o dispositivo que ficará no câmpus São José deverá se encontrar             
a 36 metros do solo e o que estará no câmpus Palhoça a 20 metros. Porém, nas                 
duas instituições existe uma estrutura de caixa d'água com altura de 19 metros             
em SJ e 20 metros em Palhoça, desta forma será necessário apenas uma             
antena de 17 metros no IFSC-SJ e, no IFSC-Palhoça devesse apenas fixar o             
dispositivo no topo da estrutura, pois assim teremos uma comunicação com           
todos os requisitos desejados. 
 
 

 
 

Figura 2 - Visada direta e zona de Fresnel. 
 
 

Para a construção da antena, encontramos no site Mercado Livre [3] um            
anúncio de módulos metálicos com 2 metros de comprimento no valor de R$             
235 cada. Assim, seria necessário desembolsar R$ 2115 para a compra da            
estrutura que formará a antena. Desta forma, toda a rede configurada ficaria            
com um custo de R$ 2913 (9 x R$ 235 + 2 x R$ 399). 
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Após da utilização do software foi necessário realizar alguns cálculos teóricos           
para comparar com os resultados obtidos. A equação 1 fornece o raio ideal da              
zona de Fresnel, região onde o sinal trabalhará com um bom desempenho.            
Nela, a variável D representa a distância entre os dois pontos onde estão             
localizados os equipamentos que se comunicarão, que no caso vale 6,01 Km e             
a variável F, diz respeito à frequência de operação utilizada, que foi escolhida             
em 5200MHz.  

E para fins protocolares, será calculada a distância mínima entre o cliente e a              
torre de onde está sendo fornecido o seu sinal, esta distância se dá pela              
equação 2. Os parâmetros utilizados nela são: Altura do AP (36 metros), altura             
do CPE (20 metros), ângulo de elevação (12°) e ângulo de inclinação (0°). 

 

eq. 1……………………………….  aio ideal [m] 8, 56  R =  6 × √ D[Km]
F [GHz]   

 
eq. 2………………………………. dmin [m] = Altura AP  − Altura CPE

tan(  − angulo incli.)2
angulo elev.  

 
 

Aplicando os valores nas equações chegamos a um raio ideal de 9,49            
metros, o qual ficou muito próximo do raio definido pelo software, que teve valor              
de 9,5 metros. E a distância mínima que um CPE deve estar do seu provedor é                
de 152 metros. As figuras 3 e 4 demonstram que o equipamento escolhido             
suporta o uso de VLAN (IEEE 802.1q), STP (IEEE 802.1d) e RSTP (IEEE             
802.1w). 
 

 
Figura 3 - Configuração de rede do equipamento. 
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Figura 4 - Configuração de interface do equipamento. 

 
 

2.   Análise site survey utilizando  o software Intelbras. 
 

Aplicando as mesmas características dos equipamentos anteriores, porém        
utilizando os equipamentos fornecidos pela Intelbrás, o que escolhemos para a           
construção da rede foi a WOM 5A-23, suas especificações são: Potência de            
saída igual a 25 dBm, sua faixa de frequência de operação é de 5,47 a 5,85                
GHz com um ganho de 23 dBi e ângulo de elevação de 9°[4]. A figura 5 retrata                 
as parâmetros finais dos equipamentos configurados e a figura 6 a visada direta             
e a zona de Fresnel do enlace. 

 
 

 
Figura 5 - Configurações do equipamento. 

 

 
Figura 6 - Visada direta e zona de Fresnel 
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O canal de operação escolhido dentro da faixa de 5 GHz foi o canal 100 com                
frequência de 5500 MHz [4]. Um ponto importante de análise é a taxa de              
transmissão atingida, assim tivemos que obter o nível do sinal recebido por Rx.             
Esta informação pode ser adquirida observando a figura 4, que mostra que o Rx              
recebe cerca de -52,13 dBm. A figura 7, retrata que com esse nível de sinal a                
taxa de transmissão fica acima dos 300 Mbps. 

Fazendo pesquisas em sites de vendas, foi possível encontrar um valor           
médio de custo de aproximadamente R$ 309 [5] para cada equipamento. Após a             
utilização do software Intelbrás foi necessário realizar alguns cálculos teóricos          
para comparar com os resultados obtidos. Utilizando a equação 1 para descobrir            
o raio ideal da Zona de Fresnel, com uma frequência de operação de 5,5GHz              
obtivemos um raio ideal de 9,31 metros. 
 

 
Figura 7 - Documento técnico WOM 5A-23. 

 
Como citado anteriormente na construção da antena utilizaremos 9 (nove)          

módulos com 2 metros de comprimento no valor de R$ 235 cada. Assim, seria              
necessário desembolsar R$ 2115 para a compra da estrutura que formará a            
antena. Desta forma, toda a rede configurada ficaria com um custo de R$ 2733              
(9 x R$ 235 + 2 x R$ 309). As figuras 8 e 9 demonstram [6] que o equipamento                   
escolhido suporta o uso de VLAN (IEEE 802.1q), STP (IEEE 802.1d) e RSTP             
(IEEE 802.1w). 

 

5 



 
Figura 8 - Configuração STP. 

 

 
                                     Figura 9 - Configuração Vlan. 

 
 

Por fim as tabelas abaixo fornecem os custos de cada enlace de            
acordo com os equipamentos dos diferentes fabricantes. A figura 10 mostra os            
módulos metálicos utilizados para a construção da torre. 

 
 
 

Equipamento Modelo Fabricante  Quantidade Custo 

Antena Wi-fi LiteBeam 5AV 
gen2 

Ubiquiti 2 R$ 399 

Torre Metálica - 9 R$ 235 

  Total: R$ 2913 
 

Tabela 1 - Orçamento Ubiquiti. 
 

Equipamento Modelo Fabricante  Quantidade Custo 

Antena Wi-fi WOM 5A-23 Intelbras 2 R$ 309 

Torre Metálica - 9 R$ 235 

  Total: R$ 2733 
 

Tabela 2 - Orçamento Intelbras. 
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Figura 10 - Módulo metálico para a construção da torre. 
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