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Resumo 
 

 

          As redes VANET (Veicular Ad Hoc Networks) são uma especificação de 

rede que se utiliza de comunicação sem fio na forma ad-hoc entre veículos e 

infraestruturas presentes ao longo de estradas/vias. Esta rede tem como 

propósito prover a infraestrutura necessária para a operação de aplicações 

voltadas para segurança de trânsito, eficiência de tráfego e entretenimento. Visto 

o ambiente onde essas redes existem e sua topologia, realizar testes em campo 

torna-se complexo e oneroso, assim o uso de softwares de simulação de redes 

veiculares se torna uma solução de baixo custo e essencial para o 

desenvolvimento desta área, permitindo o estudo das redes ad hoc veiculares 

em diversos ambientes e cenários. Nesse contexto, Este trabalho tem como 

objetivos o estudo das redes veiculares e protocolos que embasam sua 

implementação, o estudo dos softwares de simulação de redes veiculares e  

simulação utilizando um dos softwares apresentados analisando os dados 

obtidos.  

 

Palavras-chave: VANET; Redes Veiculares; Softwares de Simulação; Ad Hoc. 
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Abstract 
 

 

       VANET (Vehicular Ad Hoc Network) networks are a network specification that 

utilizes ad-hoc wireless communication between vehicles and infrastructures along 

roadsides. This network aims to provide the necessary infrastructure for the operation 

of applications focused on traffic safety, traffic efficiency and entertainment. Because 

of the environment where these networks exist and their topology, field testing 

becomes complex and costly, so the use of network simulation software becomes a 

low-cost solution and is therefore essential for the development of this area, allowing 

the study of vehicular ad hoc networks in different environments and scenarios. The 

objective of this work is the study of the vehicular networks and protocols that support 

their implementation, of simulation software of vehicular networks and perform a 

simulation using one of the software presented analyzing the data obtained. 

 

Keywords: VANET; Vehicle Networks; Simulation Software; Ad hoc. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

 Aproximadamente, 1,35 milhões de pessoas morrem todos os anos em 

resultado de acidentes veiculares, e entre 20 a 50 milhões ficam feridas em acidentes 

ao redor do mundo [1]. À frente de todo esse problema, os estudos das redes 

veiculares ad - hoc poderiam reduzir esse número e promover mais segurança no 

trânsito. No cenário atual, muito tem sido feito para reduzir esses números com 

dispositivos desenvolvidos para prover mais segurança, como freios ABS, cinto de 

segurança e Air Bags. As VANETs (Vehicular Ad Hoc Networks) ainda não são 

aplicadas a fim de possibilitar trocas de mensagens sobre as condições de tráfego de 

veículos, tais como alertas de possíveis acidentes e qualquer outro tipo de mensagem 

(como aplicações de entretenimento). Devem atender certas características, tais 

como: a mobilidade dos veículos nas ruas, estradas e avenidas, mudanças de 

trajetórias, velocidade e, principalmente, o curto tempo de contato entre os nós na 

comunicação. Para que a maioria dessas características possam ser atendidas, é 

necessário que a rede possua um alto nível de confiança, garantindo a comunicação 

entre os veículos e evitando, assim, possíveis colisões. Dentre as principais 

características deste tipo de rede temos a latência e a área de cobertura. A primeira é 

particularmente importante devido ao fato que os veículos precisam do envio de dados 

e estabelecimento das conexões em tempo muito pequenos, da ordem de até 100 ms. 

A segunda é autoexplicativa já que diz respeito à distância máxima em que os veículos 

podem se comunicar. 

A topologia da rede veicular pode variar de acordo com a estrutura do ambiente, 

sendo a principal é do tipo ad-hoc. A seguir, será apresentado um breve resumo de 

suas três principais categorias [2]:  

 

● Comunicações entre veículos (V2V): A comunicação entre veículos, são 

comunicações ad hoc envolvendo 2 ou mais veículos. Nessa comunicação V2V 

não existe nenhum coordenador ou dispositivo externo para realizar a troca de 

informações. Os veículos são equipados com um dispositivo chamado On 

Board Unit (OBU) ou On Board Equipment (OBE), responsável por realizar 

estas comunicações. Esse tipo de comunicação V2V é ilustrado na figura 1: 
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Figura 1: Comunicações entre dois veículos (V2V). 

 

● Comunicação entre veículos e dispositivos de infraestrutura (V2I): Neste tipo, a 

comunicação é realizada entre um veículo e um dispositivo de infraestrutura 

externo. Este dispositivo é chamado de Roadside Equipment (RSE) ou 

Roadside Unit (RSU). Esse dispositivo fica fixo, principalmente próximo às 

estradas, com área de cobertura de rede limitada aos próprios dispositivos e 

funciona como centralizador de todo o tráfego da rede, atuando como nó 

intermediário. Uma grande vantagem é a possibilidade de comunicação com 

outras redes, como a internet por exemplo. A conectividade da rede, entretanto, 

só apresenta um bom desenvolvimento com um grande número de dispositivos 

de infraestrutura implantados e isso pode aumentar o custo de implantação. 

Esse tipo de comunicação V2I é ilustrado na figura 2: 



16 
 

         

          Figura 2: Comunicação entre veículos e dispositivos de infraestrutura (V2I). 

 

● Comunicações híbridas (V2X): Este tipo de comunicação envolve dois ou mais 

veículos e dispositivos de infraestrutura, por isso é denominado como uma 

comunicação híbrida. Numa rede V2X é necessária uma infraestrutura básica 

que é utilizada para estender a conectividade e prover alguns serviços. 

 

Numa visão geral, os veículos são os principais componentes da rede veicular, 

e são chamados de nós nessa configuração. O processo de comunicação, como 

mostrado na figura 3, pode ser realizado de forma colaborativa entre os veículos, 

gerando um “salto” de comunicação ou “múltiplos saltos” entre os nós. Dessa forma, 

os veículos intermediários auxiliam na comunicação passando as informações a 

outros veículos que estão dentro da área de cobertura do sinal de comunicação sem 

fio [3]. Toda essa troca de informação através de saltos múltiplos possui limitações de 

alcance na sua propagação dos dados e também está sujeita às degradações do sinal 

em função do tempo. Uma maneira de se aumentar essa cobertura seria a utilização 

de pontos nas estradas e ruas com unidades de infraestrutura nos acostamentos, que 

são chamadas de RSU (Road Side Units). 
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     Figura 3: (a) Comunicação em um único salto. (b)Comunicação em múltiplos saltos. 

 

 

1.1. Justificativa/Motivações 
 
 As aplicações que provêm segurança no trânsito buscam realizar a 

comunicação de acidente e outros eventos que possam afetar os motoristas e 

passageiros. A análise destas redes é de suma importância para que seja possível 

entender as características, comportamentos e problemas da rede. Dessa forma, 

otimizando aplicações e melhorando o desempenho dessas comunicações, pode-se 

diminuir as fatalidades. Muitos estudos e pesquisas estão sendo realizadas para 

garantir a segurança com a utilização de VANETs, que é a principal motivação para a 

pesquisa, o desenvolvimento e a implementação de redes veiculares. 

 As redes WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) têm como 

objetivo aprimorar a segurança e o tráfego nas rodovias e ruas. Com a coleta de 

informações geradas pelos próprios automóveis, é possível determinar limites de 

velocidades mais adequados podendo evitar acidentes [4]. Estudos mostram que um 

decréscimo tão baixo quanto 5 km/h na velocidade média pode reduzir em até 25% o 

número de mortes causadas pelo trânsito [5]. Sabendo da importância de obter bons 

resultados e avanços com essa tecnologia, a análise do tráfego, densidade de 

veículos, e variabilidade do sinal de comunicação é fundamental. Tais análises 

poderão promover, em breve, a utilização e popularização das VANETs, no dia a dia 

das pessoas no trânsito. 

Recentemente, a utilização de aplicativos para monitoramento de tráfego são 

muito comuns. Muitos desses, por exemplo, possuem algoritmos que buscam o 

caminho mais rápido para o motorista realizar o seu trajeto. As redes veiculares podem 
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ser utilizadas para coleta de informações em tempo real, como fluxo de tráfego, 

ocorrência de acidentes e congestionamentos, ajudando a descongestionar o tráfego 

já caótico das cidades. Dessa forma, a utilização das VANETs nesse caso, agregam 

com maior confiabilidade, robustez e automação dos sistemas de controle do tráfego 

[6]. 

Os experimentos práticos utilizando as VANETs são escassos, portanto, é de 

grande importância validar simulações e que elas sejam exploradas e estudadas pelos 

pesquisadores desta área [7]. De acordo com as nossas pesquisas, os trabalhos que 

abordam medições reais estão em menor número, se comparados com as simulações 

em software. Um desses fatores, por exemplo, é o desenvolvimento de driver e 

software para os equipamentos e a alta complexidade para disponibilizar tais 

experimentos. Outro ponto que também justifica o baixo número de medições reais é 

o alto custo destes equipamentos que suportam o padrão IEEE 802.11p, pois ainda é 

pouco difundido no mercado. 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo Geral 

O objetivo principal deste trabalho é realizar um estudo sobre os simuladores 

de redes ad hoc veiculares, e identificar as vantagens, desvantagens de cada 

simulador abordado. 

1.2.2. Objetivo Específico 

Simular uma rede VANET capaz de operar no padrão IEEE 802.11p, avaliando 

o desempenho em certas características de tráfego. Com as simulações, serão 

avaliados alguns fatores do simulador, como suas principais características e o que 

podemos obter de resultado, de forma que seja possível a escolha de um simulador 

de acordo com os resultados que se deseja obter. 

 

 



19 
 

1.3. Estado da arte 

A integração das tecnologias de comunicação em função dos veículos 

começou anos atrás com ligações pelo carro e acesso à internet baseado nas 

tecnologias do celular utilizando adaptadores bluetooth [8]. Já a comunicação entre 

veículos usando uma rede VANET é relativamente nova. A comunicação V2V e V2I 

vem sendo testada em alguns projetos pelo mundo. 

A primeira pesquisa de comunicação veicular foi conduzida pela JSK 

(Association of Electronic Technology for Automobile Traffic and Driving) no Japão, no 

início de 1980[9]. Mais recentemente, desde 2000 alguns projetos e organizações 

estão trabalhando no suporte à segurança via comunicação veicular. Entre os anos 

de 2000 a 2003, o projeto FleetNet [10] suportado por 3 universidades na Alemanha, 

teve como objetivo desenvolver uma plataforma de comunicação V2V. A aposta 

principal para alcançar seu objetivo é avaliar o desempenho para vários tipos de rede 

sem fio, quando utilizadas para informar avisos de emergência, avisos de desvios 

entre outras informações. Outro projeto mais antigo é o IST European Project 

CarTALK2000[11], que foi projetado como um sistema assistente de direção baseado 

em comunicação veicular, é o principal objetivo era desenvolver esse assistente de 

direção com uma rede ad hoc via rádio. 

Nos dias atuais existem alguns projetos, que estão em desenvolvimento, sendo 

a maioria deles na Europa, como o SafeSpot, Now e CVIS. 

 

● SafeSpot[12]: Esse projeto é referenciado como veículos inteligentes em vias 

inteligentes e tem o objetivo de impedir acidentes com o desenvolvimento de 

um assistente que consiga detectar possíveis acidentes. Dessa forma, seria um 

sistema cooperativo inteligente para sistemas de comunicações entre veículos 

(V2V) e comunicação entre veículos e dispositivos de infraestrutura (V2I) 

baseado numa tecnologia WLAN (802.11p). 

● NoW (Network-on-Wheels)[13]: Projeto de origem Alemã, o NoW é um 

sucessor do Fleetnet- Internet on the Road, também com funcionamento nos 

sistemas V2V e V2I, e baseado na tecnologia WLAN. O principal objetivo do 

projeto NoW é o desenvolvimento de um sistema de comunicação que integra 
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aplicações para fins de segurança e, também, para aplicações de 

entretenimento. 

● CVIS (Cooperative Vehicle Infrastructure Systems) [14]: O projeto Cooperative 

Vehicle Infrastructure Systems visa desenvolver um sistema de comunicação 

capaz de usar uma ampla variedade de tecnologias sem fio, incluindo internet 

móvel, WLAN (Wireless Local Area Networks), tecnologia de micro-ondas com 

curto alcance e infravermelho. 

 

1.4. Organização do trabalho 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: os conceitos sobre os 

sistemas utilizados nas redes veiculares, principais características, comportamento e 

alguns fatores que envolvem comunicação entre veículos que está apresentado no 

capítulo 2. O capítulo 3 apresenta os simuladores mais relevantes e suas principais 

características, assim como a configuração de cada um deles. No capítulo 4, são 

apresentadas uma breve descrição dos testes e dos resultados. Já no capítulo 5, 

realizamos as simulações e apresentamos os resultados obtidos. Por fim, no capítulo 

6, são colocadas as considerações finais deste trabalho. 
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Capítulo 2 - Sistema WAVE/DSRC 
 

2.1. VANETs 

As VANETs, Vehicular Ad-Hoc Networks, são redes de comunicação sem fio 

entre veículos (V2V) ou entre veículos e infraestruturas (V2I) de beira de 

estradas/vias, estas que também são conhecidas como Roadside Units (RSU) e, que 

se comunicam de forma Ad-Hoc. Usando-se de uma analogia simples, as redes 

VANETs são a iteração veicular das redes locais sem fio (WLAN), tecnologia que 

permite que computadores se conectem na internet e entre si através de ondas de 

rádio, no caso das redes veiculares, como já se faz entender, os terminais são os 

próprios veículos.   

As VANETs foram criadas aplicando os mesmos princípios das MANETs 

(Mobile Ad-Hoc Networks), portanto, alguns desafios encontrados na implementação 

foram muito semelhantes [15]. A aplicação das VANET´s é muito ampla no quesito 

segurança e no tratamento de eventos de congestionamento, acidentes e também na 

função de auxiliar o motorista nos quesitos de quantidade e qualidade das 

informações que podem estar disponíveis no controle de bordo. 

O surgimento de uma rede sem fio que permite a comunicação direta entre 

veículos e dos mesmos com as infraestruturas de beira de estrada tem o potencial de 

mudar o paradigma de segurança veicular e podendo extrapolar-se para uma 

revolução na segurança do trânsito, com a possibilidade de aplicações que podem ser 

criadas usufruindo-se dessa nova estrutura de comunicação. As possibilidades de 

aplicações vão além do âmbito da segurança, visto que as redes VANETs têm 

capacidade de contribuir imensamente com o aumento de eficiência de tráfego e com 

a melhoria dos serviços comerciais e de entretenimento, que podem ser oferecidos 

dentro de um veículo.  

O grupo de aplicações de segurança tem como destaque aplicações para aviso 

de perigo na via (buracos, curva perigosa), aviso de problemas eventuais na via (óleo, 

gelo, vazamento de água e esgoto), aviso de parada brusca de veículos que em outro 

caso não seriam notados por estarem fora do alcance de visão do motorista, alerta de 

colisão na via e mais aplicações com funções correlatas às citadas [16]. 
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O grupo de aplicações com foco em eficiência do tráfego explora soluções que 

possam, como exemplo, informar aos motoristas sobre congestionamentos como 

também, ser fonte de maior informação para as centrais que monitoram e cuidam do 

trânsito e das vias, permitindo implementações como a variação automatizada e 

dinâmica das velocidades das vias e pagamentos automáticos em situações de 

pedágios e estacionamentos.   

Já o grupo de aplicações com foco no entretenimento pode oferecer serviços 

como o acesso à internet, streaming de mídias de áudio e vídeo como também acesso 

a informações atualizadas no console do veículo sobre serviços disponíveis nas 

redondezas (restaurantes, shoppings, estacionamentos, etc.). 

         Apesar dos veículos hoje já gerarem grande quantidade de informação ela ainda 

fica contida a apenas um veículo. A proposta de uma rede veicular busca justamente 

aumentar o compartilhamento de informação que cada veículo produz, e essa 

comunicação pode tanto ser feita de maneira direta entre os veículos, de um salto 

(one-hop) ou sendo retransmitida por outros veículos ou pelas  infraestruturas de beira 

de estrada/vias que pode estender a cobertura da rede, já que eles podem estar 

conectados a uma rede cabeada. Estas RSU podem ser usados como gateways com 

conexão à internet onde as informações que trafegam na rede podem ser 

armazenadas, processadas e transmitidas, aumentando assim a cobertura da rede na 

estrada toda ou na área metropolitana de uma cidade. 

          As aplicações para redes VANET também podem ser divididas em duas 

categorias, as voltadas e as não voltadas para segurança. No caso das aplicações de 

segurança, suas informações são geralmente transmitidas através de um beacon em 

broadcast. O beacon contém informações básicas como a velocidade e localização 

do veículo, além de informações mais específicas de acordo com a aplicação em 

questão, sendo transmitida com frequência média de 3 a 10 vezes por segundo. Como 

a transmissão é feita por broadcast, a intenção é que ela chegue aos veículos da 

vizinhança do ponto de transmissão, de forma a não ser preciso roteamento. A 

transmissão em broadcast com informações relacionadas à segurança, também 

podem ser transmitidas pelas RSU aos veículos em sua vizinhança. Já as aplicações 

não voltadas para a segurança, têm maior foco em transmitir arquivos maiores sem 

grande preocupação com a latência da transmissão e com uso de roteamento. 
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          As maiores diferenças entre as aplicações com e sem foco em segurança são 

a preocupação com a latência e com a segurança da informação, que são muito 

maiores com o primeiro grupo. Como os nós de uma rede VANET, os veículos, são 

móveis que podem chegar a grandes velocidades, o tempo entre a ocorrência de um 

evento e sua recepção por um veículo receptor é crucial e deve ser a menor possível 

para que ações de prevenção de acidentes e desastres de maneira eficiente possam 

ser tomadas. Normalmente, é expressado que um atraso de 100 ms é aceitável com 

atraso extra devido a ações relacionadas à segurança da informação da ordem de, no 

máximo, a 200 ms [16]. A diferença no tratamento da segurança da informação 

também se deve ao conteúdo mais sensível presente nas informações relacionadas a 

aplicações voltadas para a segurança. A operação correta dessas aplicações deve 

ser garantida mesmo em casos de ataques, visto que falhas ou informações erradas 

ou alteradas, podem ocasionar acidentes, assim, protocolos de criptografia que 

provém autenticação de mensagens fazem-se necessários [16]-[18].  

                                     

2.2. Padrão 802.11p  

Ao contrário das redes sem fio como Wi-Fi, que utilizam a faixa de frequência 

ISM (Industrial, Scientific and Medical), a faixa de comunicação das redes veiculares 

é de uso exclusivo para estas comunicações. A faixa utilizada pelo sistema de 

comunicação veicular é denominada como DSRC (Dedicated Short-Range 

Communications) [19]. 

A reserva dessa faixa de comunicação de curto alcance dedicada (DSRC) pode 

ser considerada uma das primeiras iniciativas de padronização de tecnologias, 

específicas para a comunicação veicular de curto alcance, seja entre veículos (V2V) 

ou veículo e infraestrutura (V2I). A alocação de 75 MHz de espectro na banda de 5,9 

GHz (5,850 - 5,925GHz) para este tipo de comunicação foi destinada nos Estados 

Unidos, em 1999, por iniciativa do FCC (Federal Communications Commission). Após 

o FCC, outras iniciativas semelhantes ocorreram ao redor do mundo. Na Europa e no 

Japão foi alocada a frequência de 5,8 GHz [21]. Em 2008, o ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute) alocou 30 MHz de espectro na banda de 5,9 

GHz [22], com o intuito de haver compatibilidade garantida com os Estados Unidos, 

mesmo que a alocação de banda não seja exatamente a mesma, elas são 
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suficientemente próximas para que seja possível o uso da mesma antena e 

transmissor/receptor de rádio. 

Entre 2002 e 2003, por influência da ITSA (Intelligent Transportation Society of 

America) o FCC adota novas políticas em relação ao licenciamento, regras de serviços 

e tecnologias aplicáveis à banda DSRC. Essas recomendações sugeriram a adoção 

de um padrão de arquitetura para as camadas física e de controle de acesso ao meio 

(MAC) a ser desenvolvido pela ASTM (American Society for Testing and Materials), 

baseando-se no protocolo IEEE 802.11 [21]. Em 2004, foi formado um grupo de 

trabalho da IEEE, grupo de trabalho p ou Task Group p do grupo de trabalho IEEE 

802.11. Esse grupo continuou com os esforços iniciados pela ASTM e desenvolveu 

uma emenda para o padrão IEEE 802.11, denominada de IEEE 802.11p. Esboços 

foram confeccionados entre 2005 e 2009 [23] até que, em 2010, a emenda foi 

aprovada e publicada, sobre o título “Amendment 6: Wireless Access in Vehicular 

Environments"  [24].  

 

2.2.1. Wireless Access in Vehicular Environment 

Na intenção de superar alguns desafios e atender requisitos para utilização de 

redes veiculares, foi definido o WAVE (Wireless Access in Vehicular Environment), um 

padrão que define uma arquitetura de comunicação veicular através de redes sem fio. 

Este padrão surge como uma emenda aprovada para o grupo IEEE 802.11, sendo 

também conhecido como 802.11p Wireless Access in Vehicular Environment (IEEE, 

2010) [25]. O padrão WAVE define uma arquitetura e um conjunto padronizado de 

serviços e interfaces que, juntos, tornam possível a comunicação sem fio entre 

veículos V2V e entre veículo e infraestrutura V2I.  

Um sistema WAVE é formado por entidades como OBUs e RSUs. Uma OBU é 

um componente embarcado nos veículos e que ficam ativos enquanto os veículos 

trafegam, tendo como função, por exemplo, realizar o roteamento entre os nós da 

rede, o controle de congestionamento e a transferência de mensagens confiáveis. Já 

os dispositivos de comunicação das infraestruturas fixas são denominados como 

RSUs que podem ser instaladas em postes, semáforos entre outros lugares, 

possibilitando a comunicação com outra RSU ou com os veículos [26]. 
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O WAVE também é regido, além do padrão 802.11p, por uma família de 

padrões para acesso sem fio em ambientes veiculares conhecido no IEEE 1609. O 

IEEE 1609 é formado por uma série de documentos que, somados ao padrão 802.11p, 

configuram nas especificações que dão forma à pilha de protocolos que forma a 

arquitetura WAVE, como pode ser vista na figura 4. 

 

                   Figura 4: Pilha de protocolos que formam a arquitetura WAVE. 

 

• Padrões utilizados: 

O padrão IEEE 802.11p, tem como funções dentro da arquitetura WAVE, 

definir as especificações das camadas de controle de acesso ao meio (MAC) e 

física (PHY) [27]. 

O padrão IEEE P1609.0 descreve a arquitetura WAVE. Define o 

funcionamento dos padrões e serviços utilizados na comunicação dos 

dispositivos, utilizando múltiplos canais DSRC em um ambiente de alta 

mobilidade. 

O padrão IEEE P1609.1 é quem controla a comunicação entre as duas 

unidades que auxiliam o fluxo de dados pela rede, também descreve os 

componentes básicos da arquitetura WAVE e das mensagens de comando. 
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Esse padrão também especifica os tipos de dispositivos que podem ser 

utilizados por uma unidade de bordo (On-Board Unit - OBU). 

O IEEE P1609.2 é responsável pela segurança para o gerenciamento 

de mensagens e das aplicações. Define um processamento de mensagens 

seguro e quando estes deverão ser realizados, tudo isso utilizando os métodos 

de segurança utilizados pelos sistemas WAVE e DSRC. 

O IEEE P1609.3 define serviços das camadas de rede e transporte 

através do plano de gerenciamento, onde são realizadas configurações, e 

plano de dados, onde são realizados os serviços de comunicação. O WAVE 

tem suporte a duas pilhas de protocolo: o IPV6(IP versão 6) e o WSMP (WAVE 

Short-Message Protocol). O motivo de ter duas pilhas de protocolo é a 

necessidade de sustentar comunicações de alta prioridade e sensíveis ao 

tempo, e aplicações não muito exigentes, como as transações que utilizam as 

transmissões TCP/UDP. 

O IEEE P1609.4, define a utilização de diversos canais da arquitetura, 

no caso são operações em múltiplos canais. 

O IEEE 1609.11 é o padrão que define os serviços e o formato das 

mensagens necessárias para os sistemas de pagamentos eletrônicos seguros. 

 

Na arquitetura do padrão analisado, existem dois tipos de rede: infraestruturada 

e Ad-Hoc. O primeiro tipo consiste de um simples Access Point (AP) que suporta um 

ou mais clientes sem fio que é denominado rede BSS (Basic Service Set).Já no 

segundo tipo, a rede IBSS (Independent Basic Service Set), onde não há ponto de 

acesso que conecta a rede a um sistema de distribuição. De forma resumida, as 

estações se conectam umas com às outras. Essa rede também é conhecida como 

uma rede sem fio Ad-hoc. 

Os padrões de tecnologia sem fio mais conhecidos, como as redes de celular 

(LTE, GSM) e as redes locais sem fio (WLAN a/b/g/n) podem ser utilizadas para prover 

serviços e informações para uma rede veicular, porém nenhum deles satisfaz às 

necessidades do serviço em sua totalidade. No caso das redes celulares, elas não 

são apropriadas para dados em tempo real nas comunicações V2V e V2I, devido à 
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latência da rede e às possíveis quedas de conexão. As redes sem fio, que utilizam a 

tecnologia Wi-Fi (Wireless Fidelity), tiveram seu protocolo descrito pelo padrão IEEE 

802.11, que define as características das camadas PHY e MAC para prover a 

conectividade sem fio para dispositivos fixos e móveis em uma rede local, mesmo 

grupo que definiu o protocolo para o padrão 802.11p. O principal elemento de uma 

WLAN é o protocolo de acesso ao meio, que é responsável por gerenciar as situações 

de congestionamento que podem ocorrer na rede. Embora elas pertençam ao mesmo 

grupo e existam algumas semelhanças nas tecnologias, as redes Wi-Fi e o padrão 

IEEE 802.11 original não foram projetados para comunicações veiculares e não 

atendem suas características dinâmicas de recepção. Estas podem ser utilizadas 

apenas na comunicação entre veículos e estações estáticas [28]. 

 Conforme falado anteriormente, as camadas PHY e MAC, são baseadas no 

802.11a para a camada física (PHY) e no padrão IEEE 802.11e para a camada de 

controle de acesso ao meio (MAC). Analisando as modificações realizadas na camada 

física (PHY), temos algumas alterações do padrão IEEE 802.11p para ajustar a 

camada física para operar nas redes veiculares. Uma dessas mudanças em relação 

ao padrão 802.11a no qual foi baseado, é a largura do canal, que diminui de 20 MHz 

para 10 MHz. A tabela 1 demonstra todos os parâmetros do padrão analisado 

comparado ao padrão do WIFI. A camada IEEE 802.11p PHY teve mudanças para 

compensar o atraso causado pelos ambientes veiculares. Em função da 

implementação, essa modificação é aplicada dobrando os parâmetros de 

temporização do OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) [29], que é uma 

técnica de modulação onde ocorre uma multiplexação por divisão de frequência para 

que seja possível encaminhar os sinais através de diferentes canais. A segunda 

modificação foi a faixa de operação, que foi alterada de 2,4 GHz para 5,9 GHz [29]. 

Parâmetro Wave Wi-Fi 
Faixa de Frequência 5,9 GHz 2,4/5 GHz 

Largura do Canal 10MHz 20MHz 
Taxas de Transmissão 

(Mbps) 
3,4,5,6,9,12,18,24 e 27 6,9,12,18,24,36,48 e 54 

Modulação BPSK, QPSK,16QAM e 
64QAM 

BPSK, QPSK,16QAM e 
64QAM 

Condição de Canal Taxa de codificação 
convolucional: 1/2, 2/3 e 3/4 

Taxa de codificação 
convolucional: 1/2, 2/3 e 3/4 

 

Tabela 1: Diferenças da camada física entre os padrões. 
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Na camada de controle de acesso ao meio (MAC), também ocorreram algumas 

modificações. O padrão 802.11p se baseia no padrão 802.11e em função da extensão 

do CSMA/CA, chamada Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) [30] .O EDCA 

introduz, além de muitas outras características, o conceito de gerenciamento com 

qualidade de serviço (QoS), utilizando os pacotes que podem ter diferentes categorias 

de acesso: Tráfego em segundo plano (background traffic), Tráfego de melhor esforço 

(best-effort traffic), Tráfego de voz e Tráfego de vídeo. Já para os ambientes 

veiculares, podemos ver na tabela 2 os tipos de mensagens relacionados às 

classificações de tráfego do EDCA. 

 
Prioridade (tráfego do EDCA) Tipos de Mensagem para VANET 

Prioridade 1 (Tráfego de Voz - 
(Classe de Acesso 3)) 

Notificação de acidentes, Mensagens de veículos de 
emergência (polícia, ambulâncias, bombeiros, etc). 

Prioridade 2 (Tráfego de Vídeo - 
(Classe de Acesso 2)) Mensagens de indicação de acidente iminente 

Prioridade 3 (Tráfego de Melhor 
Esforço (best effort) - (Classe de 
Acesso 1)) 

Mensagens de condições climáticas, condições das 
estradas e mensagens de alerta (ex: área escolar a 
frente, lombada a frente, etc.) 

Prioridade 4 (Tráfego de segundo 
plano (Background) - (Classe de 
Acesso 0)) 

Outras mensagens em geral 

 

Tabela 2: Tipos de mensagens em redes veiculares. 
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Capítulo 3 – Simuladores 
 

Neste capítulo, vamos realizar um estudo sobre alguns dos simuladores 

públicos VANET mais utilizados pelos pesquisadores. No nosso estudo, nós 

abordamos simuladores de código aberto e que atendam alguns critérios listados a 

seguir: 

• Compatibilidade com os padrões IEEE 802.11p e da família WAVE 1609. 

• Ser Open Source e/ou livre para uso acadêmico. 

• Boa quantidade de pesquisas e trabalhos científicos que utilizam o 

simulador. 

• Disponibilidade de documentação de auxílio no formato de manuais, 

vídeos, tutoriais, grupos de discussão e suporte dos fabricantes dos 

simuladores. 

• Não necessidade de grande poder computacional para executar as 

simulações com êxito. 

         Os simuladores VanetSim, Veins e ns-3 foram escolhidos pois atenderam os 

critérios mencionados.     

         

3.1. Simuladores de redes VANET  

A topologia das redes VANET´s e seu ambiente de propagação, tornam difícil 

a realização de testes em campo. A natureza de alta complexidade devido à 

necessidade de substancial quantidade de veículos, infraestrutura e cenários reais de 

trânsito tornam alto o custo destes estudos e, em alguns casos, proibitivos de serem 

postos em prática.  A existência de ferramentas de simulação permite, de maneira 

pouco onerosa, o estudo destas redes ad hoc veiculares em diversos ambientes e 

cenários. A sua natureza distribuída e ambiente complexo também tornam difícil a 

tomada de medidas de desempenho em medições reais [31]. 

Atualmente, existem poucas soluções que possibilitam um ambiente onde se 

possa realizar todas as etapas a serem consideradas na confecção de uma simulação 
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de uma rede VANET. Em geral, um simulador de Rede Ad Hoc Veicular é composto 

da combinação de um conjunto de outros simuladores, tais como simuladores de rede, 

tráfego, aplicação, ambiente, dentre outros, que são eventualmente utilizados para 

recriar testes específicos. Pode-se afirmar, entretanto, que os principais simuladores 

que viabilizam uma simulação VANET são os de rede e tráfego. Vale ressaltar que a 

realização de uma simulação desse tipo ainda não deixa de passar por percalços 

computacionais visto que, na sua maioria, os simuladores não foram concebidos tendo 

como função a simulação de VANETs.  

 

• Simuladores de Rede 

Um simulador de rede tem como objetivo principal a análise dos pacotes na sua 

fonte e nos destinos. Um simulador de rede consiste de modelos matemáticos 

capazes de representar o comportamento das relações entre elementos de uma rede. 

Alterando as relações entre esses elementos, é possível estudar redes de maneira 

inteiramente virtual desde que o modelo matemático traduza de forma fiel o 

comportamento segundo o conjunto de regras que consiste a rede em estudo. Os 

softwares de simulação de rede, que mais se destacam na quantidade base de 

conhecimento disponível e estudos em que são utilizados, são o Network Simulator 3, 

ns-3 e o Objective Modular Network Testbed in C++, OMNetT++, tornando-se dessa 

forma, os expoentes nessa categoria [32]. 

• Simuladores de Tráfego  

Os simuladores de tráfego possibilitam o aumento do nível de realidade nas 

simulações VANET. Eles geram os trajetos que serão utilizados como regra para os 

movimentos dos nós no sistema. 

O Manual do Usuário do Software Vsim RTI define um simulador de tráfego como 

sendo um software que modela os movimentos de usuários em um sistema de tráfego. 

Usuários podem significar carros, pedestres, trens, navios, aviões, etc. Os 

simuladores de tráfego podem ser separados em quatro tipos e se diferenciam de 

acordo com o escopo usado, variando em nível de detalhe na simulação: 
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• Modelos Microscópicos: Cada veículo é simulado, individualmente, tendo seus 

movimentos considerados individualmente. É o modelo comumente utilizado 

para as simulações de VANET. 

• Modelos Macroscópicos: Modela o fluxo de tráfego sem modelar os veículos 

individualmente. Em vez disso, o fluxo de tráfego é calculado usando modelos 

derivados de fluidos ou cinética de gases. Pois isso, a simulação é 

computacionalmente menos cara, então mais carros e maiores áreas podem 

ser simuladas. Um exemplo seria a predição de engarrafamentos. 

• Modelos Mesoscópicos: Intermediário ao macroscópico e ao microscópico, 

considerando os veículos, individualmente, mas seus movimentos de maneira 

coletiva. 

• Modelos Sub-microscópicos: Consideram parâmetros além dos já presentes no 

modelo microscópico, conferindo maior precisão aos comportamentos dos 

veículos pela maior quantidade de detalhes, entretanto, é o modelo mais 

exigente computacionalmente [33]. 

• Simuladores de Ambiente: Os simuladores de ambiente são aqueles que 

simulam eventos climáticos como chuvas, neblina, neve, etc. São relevantes 

nas simulações de redes VANET, visto que permitem o teste das comunicações 

veiculares em ambientes adversos para a transmissão de sinal [32]. 

 

3.2. Configurações de Simuladores VANET 

As combinações entre os simuladores que formam um simulador VANET 

possuem 3 configurações distintas [16], sendo estas: 

 

1. Simuladores isolados: Nessa configuração, não há interação entre os 

simuladores. Os traços de mobilidade dos veículos são gerados no simulador 

de tráfego e transferidas para o simulador de rede, como pode ser visto na 

figura 5. Apesar das dificuldades de compatibilidade, essa arquitetura foi muito 

usada em pesquisas, visto que traz a vantagem do desenvolvimento separado 

das simulações de tráfego e de rede.  
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Figura 5 : Simuladores Isolados. 

 

2. Simuladores integrados: Os simuladores de tráfego e rede estão presentes em 

um mesmo software, permitindo que haja a interação nos dois sentidos, 

bidirecional entre os simuladores durante a geração dos traços de mobilidade. 

Sua arquitetura pode ser vista na figura 6. A principal vantagem dessa 

arquitetura é a integração total entre os simuladores, eliminando os problemas 

de compatibilidade, entretanto, tais soluções costumam ainda ser modelos 

simplificados de mobilidade e de rede. Um exemplo é o VanetSim. 

 

 

Figura 6: Simuladores Integrados ou embutidos. 
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3. Simuladores Federados: São aqueles que possuem uma terceira entidade além 

dos simuladores de tráfego e de rede. Esse terceiro elemento é uma interface 

de comunicação bidirecional entre os dois simuladores, que funciona como a 

interface do usuário e que trata dos dados durante as simulações. Todo esse 

esquema pode ser visto na figura 7. De certa forma, os simuladores federados 

combinam as vantagens apresentadas pelos simuladores isolados e 

integrados, visto que, permitem o desenvolvimento independente das 

simulações de tráfego e de rede e, ao mesmo tempo, garantem integração 

entre os mesmos, entretanto, possuem desvantagens sendo a de latência a de 

maior destaque. Outro fator que pode ser considerado como desvantagem, por 

ser limitante à realização de pesquisas, é o fato de tal arquitetura demandar um 

maior poder computacional para processar os dois simuladores, 

simultaneamente. 

         

 

Figura 7: Simuladores Federados. 

 

3.2.1. VanetSim 

O VANETsim é um simulador de código aberto, com foco na análise dos 

conceitos de segurança numa rede VANET. Ele é concentrado na simulação da 

camada de aplicação para alcançar melhor desempenho. O Vanet Simulator 

(VANETSim), como ilustrado na figura 8, é um simulador de tráfego e rede 

desenvolvido na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e que se encontra 
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atualmente com o projeto encerrado, tendo como última versão a 1.3. O foco principal 

dessa solução é a análise de conceitos de segurança relacionados à rede VANET. 

Das características do VANETSim, podemos dizer que as principais são: O 

simulador consiste de cerca de 26.500 linhas de código java independentes de 

plataforma; possui editor de mapas; possibilita a importação de mapas do projeto 

OpenStreetMap; código fonte customizável para implementação de novas 

funcionalidades; também possui interface do tipo linha de comando, além da interface 

gráfica; contém implementações prontas para uso de conceitos de segurança da 

informação e proteção de privacidade (Silent Periods, Mix Zones,SLOW and Pro-Mix).  

O simulador contém 4 principais componentes: A interface gráfica (GUI), o criador 

de cenário, o núcleo de simulação e o mecanismo de pós-processamento (Post 

Processing Engine). 

 

 

• A interface gráfica (GUI) possibilita o uso dos editores gráficos dos mapas 

para criar e manipular as estradas. Os mapas podem ser criados ou importados 

do OpenStreetMap e são salvos em arquivos XML, que facilitam a 

interoperabilidade com outras ferramentas. A interface possibilita visualizar o 

processo de simulação das estradas e veículos. 

• No criador de cenário (Scenario Creator) é possível preparar, rapidamente, 

uma série de experimentos e cada um com parâmetros individuais. Os 

experimentos podem ser salvos em arquivos de cenário (XML) e divulgado por 

pesquisadores, posteriormente. 

• No núcleo de simulação (Simulation Cor) é realizada a simulação real, onde 

é acessado o mapa, a infraestrutura, os veículos e é também onde os conceitos 

de privacidade e segurança são relevantes para a simulação. 

• O último dos componentes é o pós-processamento (Post Processing 
Engine), onde os arquivos de log são criados durante a simulação e vale 

destacar que o tratamento dos dados é feito via software. Dessa forma, os 

arquivos são processados para criação de tabelas, gráficos e visualização dos 

resultados obtidos durante a simulação [34]. 
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Figura 8: Simulador VANETSim. 

As análises dos resultados da simulação provêm de diversos scripts para 

agregar os detalhes do log. Esses resultados podem ser vistos em gráficos com 

códigos gnuplot, possibilitando comparações visuais. É possível, também, obter 

resultados para determinar a eficácia esperada dos ataques à segurança e conceitos 

de privacidade implantados. Os eventos de segurança também são retornados ao 

mapa. Durante e após a simulação, todas as entidades podem ser inspecionadas 

dentro do mapa interativo para obter insights em nível local. 

 

3.2.2. Veins     

VEINS (Vehicles in Network Simulation) ilustrado na figura 9, é um framework 

Open Source de simulação de redes veiculares, as redes VANET. Ele foi desenvolvido 

para ser executado pelo simulador de eventos discretos de rede modular OMNet++ 

(Object-Oriented Modular Network Discret Event Simulator) enquanto interage com o 

simulador de tráfego rodoviário SUMO. 
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Figura 9: Framework Veins. 

 

Sendo um framework, uma estrutura composta de diferentes partes que, juntas, 

realizam a simulação, o Veins foi desenvolvido com o intuito de servir de base para se 

escrever códigos de simulação de aplicações para VANET. Embora possa ser 

utilizado sem modificações, com apenas a alteração de alguns parâmetros específicos 

ao caso estudado, ele foi desenvolvido para servir como um ambiente base para a 

execução de códigos escritos pelo usuário. Normalmente, o código escrito pelo 

usuário será uma aplicação a ser avaliada por meio de uma simulação. O framework 

se encarrega de tomar conta do resto, como a modelagem de todos os protocolos das 

camadas inferiores a da aplicação, cuidando das configurações da simulação e de 

todas as suas etapas, como também, da coleta de dados da mesma. 

Na figura 10, temos um diagrama da composição do framework Veins. Como 

já dito, a simulação no Veins ocorre com a execução simultânea de dois simuladores, 

o OMNet++ para a simulação de rede e o SUMO para a simulação de tráfego. Os 

simuladores são conectados bidirecionalmente através de um soquete TCP. O 

protocolo usado para esta comunicação foi padronizado como Traffic Control Interface 

(TraCI), permitindo uma simulação acoplada bidirecionalmente entre o tráfego 

rodoviário e o tráfego de rede. O movimento dos veículos na simulação do SUMO é 

correspondido como movimento de nós na simulação do OMNeT++ [35]. 
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Figura 10: Diagrama do Framework Veins. 

 

 Analisando os possíveis resultados a se obter com uma simulação no 

framework VEINS, temos a possibilidade de gerar gráficos pré-definidos para redes 

veiculares e, também, gerar estatísticas de aplicações simuladas. Com a integração 

entre Omnet++, SUMO e VEINS, conseguimos obter as distâncias percorridas por 

cada nó, algo que não é muito comum de se obter em outros simuladores. Além dos 

gráficos, o framework permite a criação de dados de forma vetorial, como a aceleração 

e desaceleração de cada veículo e também a taxa de perda de pacote. Além das 

estatísticas dos protocolos de roteamento, as redes VANETs precisam controlar a 

quantidade de mensagens de controle que são enviadas pelas redes, porque essa 

grande quantidade de mensagens pode sobrecarregar os mecanismos de roteamento 

e a comunicação de emergência. Dessa forma, também é possível obter resultados 

da quantidade de mensagens de broadcast que podem ser enviadas.  

3.2.2.1. Sumo 

O simulador de tráfego SUMO (Simulation of Urban Mobility) é um simulador 

de modelo microscópico, open source e de tráfego multimodal. Ele permite simular 

como uma determinada demanda de tráfego, formada por veículos individuais, se 

move através de uma determinada rede rodoviária.  
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Sumo é um simulador puramente do modelo microscópico sendo, assim, cada 

veículo modelado especificamente e individualmente Tem sua própria rota e se move 

de maneira independente dos outros veículos através da rede. O Simulador também 

tem compatibilidade com o protocolo TraCI discutido anteriormente quando falamos 

do Veins, permitindo que o SUMO seja controlado por simuladores de rede e tenha 

seus dados transportados para os mesmos. 

O simulador SUMO possui diversas formas e ferramentas para a criação e 

importação de mapas de vias. As redes podem ser criadas através do NETEDIT. É 

um editor de redes visual, podendo ser usado para criar redes do zero ou modificar 

redes existentes. Para a importação de mapas e redes, pode ser utilizada a ferramenta 

NETCONVERT, uma aplicação de linha de comando, e com ela é possível, por 

exemplo a importação de mapas do projeto OpenStreetMap, como pode ser visto na 

figura 11, que são arquivos XML, convertíveis pelo NETCONVERT [33]. 

 

 

                               Figura 11: Simulador SUMO. 

3.2.3. ns-3 

O ns-3 é a terceira iteração do Network Simulator, simulador de redes de evento 

discreto, open source, que começou a ser desenvolvido em 1995 na LBNL (Lawrence 

Berkeley National Laboratory) e foi chamado, na época, de LBNL Network Simulator. 

O Network Simulator baseia-se em outro simulador de rede surgido em 1989, o Real 
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network, simulator desenvolvido por S. Keshav. O desenvolvimento do ns-1 se deu 

com o apoio da DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) através do 

projeto VINT (Virtual InterNetwork Testbed), o VINT era um projeto de pesquisa 

financiado pela DARPA, com intenção de se criar um simulador de redes que permitiria 

o estudo de protocolos no contexto de protocolos de rede atuais e futuros. O VINT foi 

um projeto colaborativo que envolveu a USC/ISI (Information Sciences Institute of the 

University of South Carolina), a Xerox PARC (Xerox Palo Alto Research Center), a 

LBNL e a UC Berkeley (University of California, Berkeley) [36]. 

O ns-2 surgiu como uma revisão do ns-1. Começou a ser desenvolvido em 

1997, na mesma LBNL, e também através do projeto VINT financiado pela DARPA. 

Com o surgimento do ns-2, o desenvolvimento do ns-1 foi finalizado, assim como 

ocorreu com o próprio ns-2, que teve seu desenvolvimento terminado em 2010. 

O ns-3, como dito, é um software de código aberto, que começou a ser 

desenvolvido em 2006, foi lançado em 2008 com a versão ns-3.1 e, desde então, vem 

recebendo atualizações regulares estando atualmente na versão, 3.29. Foi decidido, 

por seus desenvolvedores, que o ns-3 não possuiria retro-compatibilidade com sua 

versão anterior e, assim, foi escrito do zero usando a linguagem C++, com interface 

Python disponível, os programas de simulação são executáveis C++ ou programas 

escritos em Python. O ns-3 possui algumas características que tornam o seu uso mais 

abrangente, pois ele já possui grande variedade de modelos existentes e possui um 

processo rigoroso de contribuição, revisão e manutenção de códigos. No ns-3, 

também podemos utilizar o NetAnim, que é o animador offline, podendo coletar um 

arquivo XML da simulação e utilizá-lo no NetAnim conforme a figura 12 demonstra [37] 

e [38]. 
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         Figura 12: NetAnim - animador offline do ns-3. 
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Capítulo 4 - Instalação e teste dos simuladores 
 

4.1. Instalação e preparação dos simuladores 

Os ambientes de simulação utilizados foram compostos por 2 notebooks, o 

primeiro um Dell, com processador Intel i7-4500U 1.80 GHz, 8.00 GB de memória 

RAM DDR3 e Sistema Operacional Windows 10 Home. O segundo, um Acer com 

processador Intel i5-4200U 1.60 GHz, 6.00 GB de memória RAM DDR3 e Sistema 

Operacional Windows 10 Home. Nos casos em que se fez necessária a instalação do 

Simulador no Sistema Operacional Linux, foi instalada uma máquina virtual, a Oracle 

VM VirtualBox e utilizado o Sistema Operacional Ubuntu 16.04.5. 

 

4.1.1. VanetSim 

A instalação do VanetSim é simples, sendo a mais fácil entre os simuladores 

testados. O pacote foi baixado diretamente do site do produto, sendo apenas 

necessário a execução do programa em Java VanetSimStarter.jar. O simulador é 

instantaneamente inicializado. A única pré-configuração que deve ser feita é garantir 

que a máquina possui o ambiente JRE (Java Runtime Environment) instalado. 

 

4.1.2. Veins    

O Simulador Veins pode rodar em sistemas operacionais Linux, Mac OS X e 

Windows. Devido aos extensos recursos de depuração que oferece, é mais adequado 

que o VEINS seja instalado em um sistema operacional Linux.  

Por motivo de ter uma maior capacidade computacional disponível para 

utilização do programa, foi decidido instalar o VEINS no Sistema Operacional 

Windows. A instalação foi feita seguindo os 3 passos descritos no tutorial do Software 

e destacados a seguir. 

1. Simulador de tráfego Sumo v 0.32.0: Fazer o download dos binários e 

descompactar o executável. 
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2. Simulador OMNet++ 5.3: Realizar o download do arquivo e descompactá-lo. 

Com o arquivo descompactado, executar o script mingwenv.cmd, que abre uma janela 

de linha de comando MinGW, simulando de maneira fiel um ambiente Linux. Com essa 

janela aberta, resta montar o OMNet++ com o comando ./configure seguido do 

comando make e o processo de construção do Software é iniciado e concluído.  

3. Framework VEINS v 4.7.1:  Realizar o download do arquivo, descompactá-

lo e importá-lo no workspace do OMNet++. Com o projeto importado, só é preciso que 

ele seja, por fim, montado [39]. 

 

4.1.3. ns-3  

O Simulador ns-3 pode rodar em sistemas operacionais Linux, MacOS Apple 

LLVM e FreeBSD. O ns-3 foi desenvolvido, principalmente, em plataformas 

GNU/Linux com os requisitos mínimos para executar as simulações básicas, 

compiladores gcc/g++ ou clang e um interpretador Python. Por estas razões, foi 

decidido utilizar o simulador no ambiente Linux. 

          Para o funcionamento do ns-3, alguns pacotes devem ser instalados em 

preparação do ambiente antes que a instalação do software seja feita. A seguir, 

seguem os pacotes que devem ser instalados pela linha de comando: 

  

1. Como requisito mínimo para o funcionamento do ns-3, a máquina deve conter 

os compiladores gcc e g++ e um interpretador Python, e devem ser baixados 

os pacotes utilizando o seguinte comando:  

apt-get install gcc g++ python 

  

     2.  Para podermos ter o visualizador gráfico NetAnim animator foi necessário obter 

as ferramentas de desenvolvimento qt5. Para obtê-las, utilizamos o seguinte 

comando: 

           apt-get install qt5-default 
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     3.  Para podermos utilizar o visualizador Pyviz, foi preciso obter o pacote de 

ferramentas para interfaces gráficas GTK+ 2, o GooCanvas, um widget de tela para o 

GTK+ 2 que utiliza a biblioteca gráfica cairo para desenhar e o GraphViz, software de 

visualização gráfica. Para baixar estes três programas foi utilizado o seguinte 

comando: 

   apt-get install python-pygraphviz python-kiwi python-pygoocanvas libgoocanvas-dev 

ipython 

 

        A versão baixada foi a ns-3.28 no formato tarball. Este formato contém alguma 

versão do software junto de componentes de terceiros necessários para suportar 

todas as características opcionais do ns-3. Neste caso, com o ambiente preparado e 

o arquivo baixado e extraído, nos restou realizar os seguintes passos com os 

comandos mostrados abaixo: 

 

1. Compilar o código:  

      cd ns-allinone-3.28 

      /build.py   

     2.   Configurar o simulador no modo debug:  

                cd ns-3.28  

                ./waf –d debug configure 

2. Habilitar os exemplos e testes:  

                ./waf --enable-tests --enable-examples configure 

     4.   Compilar novamente:   

               ./waf  [40]. 

 
 
 
 
 



44 
 

4.2. Teste dos simuladores 

 

4.2.1. VanetSim 

O teste do simulador VanetSim foi realizado com um dos cenários de exemplos 

disponíveis junto ao arquivo de instalação do software. O cenário usado para o teste 

foi o de Puebla, cidade Mexicana contendo 5000 veículos. A figura 13 mostra a 

interface gráfica do simulador com a simulação ocorrendo, os círculos azuis são os 

raios de comunicação dos veículos.  

 

 

Figura 13: Tela do simulador VANETSim. 

Como o VANETSim é um simulador voltado a pesquisas e simulações 

relacionadas à segurança e privacidade das informações que trafegam pelas redes 

VANET, pode ser visto na figura 13 as zonas mistas (círculos escuros). Nessas zonas, 

há a troca dos ID’s de identificação dos veículos. As trocas tem a função de dificultar 

a rastreabilidade da informação que é trocada entre os veículos com o intuito de 

garantir a segurança e privacidade da informação que trafega pela rede.  A tabela 3 

mostra os dados gerados pelo simulador em tempo real. São, portanto,  informações 

gerais do cenário simulado. Destaca-se o número de ID’s trocados nas zonas mistas. 
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Tempo atual 445,520 s 

Veículos ativos 4.937 

Velocidade média 26,27 km/h 

Distância média percorrida 2.637,24 m 

Tempo médio percorrido 365,33 s 

Média de veículos conhecidos 4.937 

Veículos WiFi 46,82 

Mensagens únicas criadas 22.223 

Mensagens encaminhadas com falha 5.821 

Total de ID’s trocados 2.275 
 

Tabela 3: Resultados teste VanetSim 

 

Em seguida, realizamos um segundo teste no simulador, porém agora com um 

cenário novo sendo criado. O mapa utilizado foi Manhattan em Nova Iorque, e os 

veículos tiveram como percurso a Avenue A de 1,77 km de comprimento. Em um 

primeiro momento foram utilizados 4 carros que partiram de um extremo da avenida e 

seguiam em linha reta até o final da mesma, com a presença de sinais de trânsito em 

todas todos os cruzamentos. Os carros retornam ao ponto inicial e recomeçam o 

percurso logo após o terem terminado. Também foram utilizadas duas RSU, uma foi 

inserida logo no início do trajeto e a segunda, perto do fim. Como pode ser visto na 

figura 14, também foram inseridas duas zonas mistas com o intuito de vermos a troca 

de pseudônimos ou IDs desses 4 veículos, à medida que passavam pelas áreas.  
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Figura 14: Teste do simulador VANETSim. 

 

4.2.2. Veins 

O teste do framework Veins também foi realizado com um cenário de 

demonstração disponível junto ao arquivo de instalação. A simulação consiste em 

cerca de 66 veículos, que partem do complexo universitário da cidade Alemã de 

Erlangen, com uma rota pré-determinada. 

No teste utilizado, existem alguns parâmetros pré-definidos. Um deles é a 

ocorrência de um acidente com duração de 50 segundos, que acontece após 75 

segundos de simulação com um dos nós da rede (um dos veículos). Este nó emite 

uma mensagem no modo broadcast para todos os outros veículos na rede, informando 

um identificador da via na qual ocorreu o acidente, pois a mesma agora se encontra 

bloqueada. Parâmetros como a quantidade de veículos também podem ser definidos 

anteriormente. Outros fatores também foram definidos e estão apresentados na tabela 

4, como a taxa de transmissão, taxa de bit, sensibilidade e tempo de execução. 

O programa TraciDemo11p.cc que roda em todos os nós sendo simulados no 

OMNet++ emite um comando para os veículos no SUMO, software onde a porção de 

simulação de tráfego é feita, para que realizem uma mudança na rota antes 

previamente definida, reagindo ao bloqueio que ocorreu devido ao acidente.  
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Executando o projeto no OMNet++, é apresentado uma tela mostrando os nós 

e as trocas de pacotes com a unidade de acostamento, conforme a figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Parâmetros da simulação Veins. 

 

 

Figura 15: Tela da simulação no OMNet++. 

 

 Na tabela 5 podemos ver uma amostra das informações obtidas para 6 nós dos 

66 existentes na simulação. O tempo de simulação representa o tempo que o nó 

iniciou a participação até o fim da execução, e a distância percorrida é o total que cada 

nó ou veículo trafegou no cenário apresentando. Obtivemos, também, a velocidade 

Tempo de execução  200 segundos 

Taxa de bit 6 Mbps 

Sensibilidade 89 dbm 

Potência de transmissão 20 mW 
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máxima que cada nó conseguiu alcançar e, para finalizar, uma das medidas mais 

importantes é o tempo de atraso na camada de acesso ao meio, que é o número 

acumulado, em segundos, que o canal está ocupado durante a simulação. 

 

Nó Tempo de 
simulação(s) 

Distância 
percorrida(m) 

Velocidade 
máxima(m/s) 

Tempo de 
atraso(s) 

0 199  1.937,298 13,998 0,005569 

1 196 1.917,166 13,995 0,005801 

2 193 1.888,867 13,997 0,005801 

3 190 1.861,358 13,999 0,005801 

4 187 1.833,226 13,999 0,005801 

5 184 1.804,957 13,999 0,005801 

 

Tabela 5: Resultado simulação Veins 

4.2.3. ns-3 
Os testes iniciais no simulador ns-3 foram realizados com os códigos de 

exemplo disponíveis para simulação. Os códigos que simulam uma rede veicular ficam 

num local específico para exemplos de uma rede WAVE. O primeiro exemplo utilizado 

foi o código em C++ chamado de wave-simple-80211p. Esse exemplo mostra, 

basicamente, a construção de uma rede utilizando o padrão 802.11p. Dois nós são 

utilizados e, por padrão, um deles envia um único pacote para o outro, podendo 

configurar o número de pacotes e o intervalo entre eles.  

 

        
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6: Parâmetros da simulação ns-3. 

Tamanho do pacote 1000 bytes 

Intervalo  1 segundo 

Número de pacotes 1 pacote 

Distância 5 metros 
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Para essa primeira simulação com o ns-3, definimos alguns parâmetros como 

apenas 1 pacote sendo enviado com 1000 bytes de tamanho e um intervalo de 1 

segundo. A distância de um carro para o outro foi definida em 5 metros, com todos 

esses parâmetros também apresentados na tabela 6. Após a simulação, obtivemos o 

resultado que o pacote foi recebido e com um atraso de 16 nanossegundos, conforme 

mostrado na figura 16.  

 

  

Figura 16: Tela de simulação do teste no ns-3. 

 

 A potência de transmissão utilizada foi a padrão do código de simulação, ela 

foi mantida por respeitar os limites definidos pelo padrão [24]. Na tabela 7, temos o 

resultado da simulação para a distância de 5 metros, onde tivemos uma potência de 

recepção, que possibilitou ser feita a recepção do pacote. No caso, a sensibilidade de 

recepção para essa simulação é menor do que obtida nesse exemplo. 

Tx Power 16,0206 dBm 

Rx Power -51,6262 dBm 

Distância 5 metros 

Tempo de atraso 16 ns 
          

Tabela 7: Resultado do teste de simulação no ns-3 
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Capítulo 5 - Simulação e Resultados 
 

Para realizar simulações que possam avaliar o comportamento do padrão IEEE 

802.11p em redes veiculares, alguns fatores foram avaliados para escolha de um 

simulador, onde iremos explorar mais os resultados. O simulador escolhido foi o ns-3, 

pois possui grande acervo de artigos publicados e está sempre recebendo 

aprimoramento constante. É, também, muito utilizado na comunidade acadêmica. 
 

5.1. Primeiro cenário de simulação 

Após o teste inicial no capítulo anterior, realizamos uma análise para o mesmo 

código que utiliza o modelo 802.11p\Wave para transmissão de mensagens entre dois 

nós. Essa simulação pode ser definida como V2I devido às alterações de mobilidade 

no código, que foram realizadas para apenas um dos nós, deixando o segundo nó 

parado. Foram feitas alterações no parâmetro de distância de um nó para o outro, com 

isso podemos observar as alterações nos atrasos da entrega do pacote e se ele irá 

chegar ao seu destino ou não em função do aumento da distância. Na tabela 11, 

colocamos uma amostra dos resultados obtidos numa variação de 2 metros, de forma 

que conseguimos analisar o aumento no atraso para que o pacote seja entregue, e 

sua potência de recepção.  

Para obtermos as potências de recepção e a sensibilidade na simulação, foi 

necessário no código principal utilizar outros códigos fontes, onde são calculados 

esses resultados. Para o cálculo da potência de recepção, é preciso utilizar um modelo 

de propagação. Para esta simulação, foi utilizado o modelo de Dois Raios, cuja 

fórmula e os valores dos seus parâmetros são mostrados a seguir [41]. 

 
             

 𝑃𝑃𝑃𝑃 = (𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐺𝐺𝑃𝑃 𝐺𝐺𝑃𝑃 [𝐻𝐻𝑃𝑃2 𝐻𝐻𝑃𝑃2])                                             (1)                  

                   
 
 

 𝑑𝑑2 
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Onde, 
 

 𝑃𝑃𝑃𝑃 = Potência de recepção (W) 

          𝑃𝑃𝑃𝑃 = Potência de transmissão (W)           

         𝐺𝐺𝑃𝑃 = Ganho de Transmissão (sem unidade) 

       𝐺𝐺𝑃𝑃 = Ganho de Recepção (sem unidade) 

         𝐻𝐻𝑃𝑃 = Altura da antena do transmissor (m) 

 𝐻𝐻𝑃𝑃 = Altura da antena do receptor (m) 

 𝑑𝑑 = distância (m) 

 

Nas simulações ocorridas no primeiro cenário os parâmetros de potência de 

transmissão, ganhos de transmissão e recepção e alturas das antenas foram fixados 

nos seguintes valores: 

 
 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 16,0206 dbm 

𝐺𝐺𝑃𝑃 = 𝐺𝐺𝑃𝑃 = 0 

𝐻𝐻𝑃𝑃 = 𝐻𝐻𝑃𝑃 = 0 m  

 

Os parâmetros utilizados de distância e as potências de recepção obtidas 

podem ser vistos tanto na tabela 8 quanto na figura 17, com maior detalhe, onde é 

possível analisar a potência recebida com o aumento da distância, do envio do 

primeiro pacote até o último pacote recebido com sucesso. 
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Tabela 8: Resultados da simulação para o primeiro cenário. 

 

 
Figura 17: Gráfico de potência recebida por distância 

 

Distância Tx Power Rx Power Tempo 

5 metros 16,0206 dBm -51,6262 dBm 16,00 ns 

7 metros 16,0206 dBm -56,0100 dBm 23,00 ns 

9 metros 16,0206 dBm -59,2844 dBm 30,00 ns 

11 metros 16,0206 dBm -61,8989 dBm 36,00 ns 

13 metros 16,0206 dBm -64,0754 dBm 43,00 ns 

15 metros 16,0206 dBm -65,9398 dBm 50,00 ns 
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 A partir dessa simulação, também foi possível tirar algumas conclusões com os 

resultados que estão apresentados na tabela 9. Ao obter os resultados de envio e 

recepção do pacote para maiores distâncias entre os nós, conseguimos definir a 

distância máxima para recepção do pacote nessa simulação, que é de 125 metros. 

Em decorrência disso, conseguimos a sensibilidade de recepção para essa simulação, 

no caso, a potência mínima para que o sinal possa ser recebido pelo nó, que foi igual 

a -93,56 dBm. O último parâmetro analisado para essa simulação foi o tempo de 

atraso para recepção do pacote, onde tivemos o resultado de maior atraso possível 

por volta de 416 nano segundos. 

 

Distância máxima 125 metros 

Sensibilidade -93,56 dBm 

Tempo de atraso máximo 416 ns 

 
          Tabela 9: Resultado final para o primeiro cenário. 

 

5.2. Segundo cenário de simulação 

O segundo cenário de simulação é formado por uma pista de 4 faixas com 1500 

metros de extensão e 300 metros de largura, na qual os nós da rede se deslocam. A 

quantidade de nós pode mudar, visto que é um parâmetro variável da simulação, 

porém, neste cenário, um dos nós sempre servirá como coletor, recebendo 

mensagens WAVE transmitidas pelos outros nós da rede. No segundo cenário de 

simulação, a principal proposta é estudar o comportamento de diferentes modelos de 

propagação e analisar seu desempenho dado um mesmo cenário de simulação.  

Nas simulações feitas com o segundo cenário, foi escolhido utilizar o modelo 

de mobilidade RWP ou Random Waypoint Model, comumente usados em simulações 

de redes MANET (mobile ad hoc network) devido a sua simplicidade e ampla 

disponibilidade. A localização, movimentação, velocidade e aceleração dos nós é 

decidida de maneira aleatória e independente para cada nó [42] e [43]. 
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As mensagens transmitidas pelos nós durante as simulações são as BSMs, 

Basic Safety Messages. Mensagens básicas de segurança são um importante tipo de 

mensagem usada nas aplicações voltadas à segurança. Alguns parâmetros 

específicos relacionados às BSMs que são levados em consideração nas simulações, 

são: o alcance da mensagem, o seu tamanho e a sua taxa de transmissão [44].  

Como foi dito, a proposta do segundo cenário é comparar o desempenho de 2 

modelos de propagação em um mesmo cenário de simulação, pois o simulador ns-3 

possibilita essa comparação tendo esses modelos como parâmetro dos códigos 

fontes. Os modelos escolhidos para análise foram o de Dois Raios e o ITU-R P.1411.  

O ITU-R P.1411 é uma recomendação da União Internacional de 

Telecomunicações (ITU), que fornece modelos de propagação para sistemas de 

comunicação de ondas de rádio em sistemas externos de curto alcance e rádio e rede 

locais de rádio na faixa de frequência de 300 MHz a 100 GHz. A recomendação possui 

escopo amplo, ambientes de path loss com linha de visada (LoS) e sem linha de 

visada (NLoS), perda de entrada de edifício, modelos multipercurso para ambientes 

de street canyon são alguns dos cenários modelados. 

No caso da simulação do segundo cenário, o modelo utilizado foi de Path loss 

em situação de linha de visada dentro de um street canyon. O street canyon ou urban 

canyon é um local onde a rua é flanqueada por edifícios dos dois lados como pode 

ser visto na figura 18, assemelhando-se à forma geológica canyon. A recomendação 

também diferencia os modelos com base na faixa de frequência, como a frequência 

de atuação da rede VANET gira em torno de 5,9 GHz, o modelo utilizado é específico 

para a banda SHF (3 GHz a 30 GHz). 
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Figura 18: Imagem da 42nd Street em Manhattan, Nova Iorque 

 

Em seguida, serão mostrados os parâmetros utilizados nas simulações. Nas 2 

simulações, apenas o modelo de propagação foi alterado, visto que é o foco da nossa 

análise. Todos os outros parâmetros, que podem ser vistos na tabela 10, foram 

mantidos os mesmos nos 2 casos. 

 

Tempo de simulação 15 s 

Cenário Via de 1500 m por 300 m com 4 faixas 

Mobilidade Random Waypoint Model 

Número de nós 51 

Potência de transmissão  7,5 dbm 

Modelo de propagação ITU-R P.1411, Dois Raios 

Protocolo 802.11p 

Frequência  5,9 GHz 

 

Tabela 10: Parâmetros do segundo cenário de simulação.     
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           A principal medida, para análise dos resultados da simulação, é a quantidade 

de mensagens básicas de segurança que são recebidas com sucesso pelos veículos. 

O fator que representa esses pacotes de broadcast recebidos com sucesso é o PDR 

(Packet Delivery Ratio). Essas porcentagens são agrupadas por diferentes distâncias 

máximas. No caso, podemos definir alcances máximos e, com isso, diferentes PDRs. 

Na simulação em questão, utilizamos 7 alcances diferentes conforme mostrado na 

tabela 11, onde cada porcentagem é calculada levando em consideração o alcance 

definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

     Tabela 11: Alcances utilizados para o cálculo dos diferentes PDRs.  

 

Podemos ver na figura 19, o PDR (Packet Delivery Ratio) das mensagens 

básicas de segurança em função do tempo de simulação. O alcance utilizado é o 

primeiro, para 50 metros. Dessa forma, podemos observar o PDR para os dois 

modelos e atestar o melhor desempenho do modelo ITU-R P.1411 com média 

83,93%. O resultado já era esperado, já que é o modelo de propagação de ondas de 

rádio em sistemas externos de curto alcance, que leva em consideração as 

características das transmissões que ocorrem nas redes veiculares móveis, 

entretanto, o desempenho do modelo de Dois Raios teve média de 77,07% (-6,86%). 

A proximidade dos resultados pode ser motivada pelo fato do modelo de dois raios 

também ser um modelo de predição de path loss em casos de linha de visada e que 

considera a componente do multipercurso para calcular a atenuação do sinal, 

características também presentes no modelo utilizado da recomendação ITU-R 

BSM_PDR1  50 m 

BSM_PDR2 100 m 

BSM_PDR3 150 m 

BSM_PDR4 200 m 

BSM_PDR5 250 m 

BSM_PDR6 300 m 

BSM_PDR7 350 m 
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P.1411 [45]. Tais semelhanças existem pois o modelo tirado da recomendação se 

baseia no modelo de Dois Raios. 

 

 
Figura 19: Gráfico de PDR por tempo de simulação. 

 
 

No modelo ITU-R P.1411 onde tivemos o melhor desempenho de broadcasts 

recebidos, também analisamos o PDR para cada alcance definido (tabela 11) e 

apresentamos esse resultado na figura 20. Com isso, conseguimos observar a 

redução da porcentagem de pacotes recebidos em função do crescimento do alcance. 

Para o primeiro alcance (BSM_PDR1) de 50 metros, temos 83,93% enquanto que 

para o último alcance (BSM_PDR7) de 350 metros, temos 33,58%, uma redução 

considerável. O resultado mostra que quanto maior for a distância que um pacote 

tenha que percorrer até chegar ao seu receptor, maior é a chance de o sinal não 

chegar com potência suficiente, abaixo da sensibilidade mínima do receptor, devido à 

atenuação sofrida pelo sinal transmitido durante o percurso. 
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Figura 20: Gráfico de PDR por alcance para o modelo ITU-R P.1411.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Conclusão 
 

O presente trabalho realizou um estudo sobre as VANET’s (Vehicular Ad hoc 

Networks) e sobre os simuladores utilizados para avaliar este tipo de rede. O tópico 

de redes veiculares é muito amplo e ainda com grande potencial na realização de 

estudos na avaliação do protocolo IEEE 802.11p. As VANET’s são redes móveis 

compostas, principalmente, por veículos que trafegam em uma malha viária e também 

por bases fixas de infraestrutura ao longo da via. Essa rede é formada por dois tipos 

de comunicações: o primeiro é a comunicação realizada apenas entre veículos, 

chamado de V2V e o segundo tipo utiliza infraestrutura, e é chamado de V2I. O IEEE 

vem desenvolvendo o padrão WAVE (Wireless Access in a Vehicular Environment) 

para a camada física de dispositivos móveis, tendo o padrão 802.11a como base para 

o 802.11p do WAVE. O trabalho explorou as bases teóricas que fundamentam o 

conceito das redes ad hoc veiculares e os tipos e configurações dos simuladores 

utilizados para modelar esse tipo. Além dos estudos teóricos, foram realizados testes 

em cada simulador apresentado, visando avaliar a sua aplicabilidade, funções únicas 

e dados que podem gerar. Dos simuladores avaliados, foi escolhido o ns-3 para a 

realização de simulações mais detalhadas. Na análise dos simuladores, foi possível 

verificar a diferença que existe no objetivo de cada simulador. Existem simuladores 

de diferentes configurações e propósitos, no qual dependendo do objetivo proposto, o 

usuário deve definir critérios para a escolha do simulador que melhor atenda suas 

necessidades. O simulador escolhido no presente trabalho foi o que melhor atendeu 

os critérios por nós definidos nos quais se destacam, a necessidade de atender o 

padrão IEEE 802.11p, ser open source ou livre para uso acadêmico, farta 

disponibilidade de documentação auxiliar e boa utilização em pesquisas. 

Os experimentos realizados para o padrão IEEE 802.11p utilizando a 

ferramenta de simulação ns-3 para os cenários avaliados mostraram, principalmente, 

como a distância da transmissora e receptora influenciam na taxa de pacotes 

entregues. Os resultados indicam que ao utilizar o modelo ITU-R P.1411, obtivemos 

melhores resultados, como a menor perda de pacotes, porém devido à variabilidade 

do ambiente, é necessário o ajuste dos modelos segundo a realidade para se ter uma 

melhor aproximação. 
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