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TRANSMISSÃO DE DADOS EM REDES SEM FIO DE ALTA VELOCIDADE 

 

1. RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar estudos e levantamento dos 

novos padrões de tecnologia em redes sem fio de alta velocidade (VHT – Very 

High Troughput ), evolução dos padrões e protocolos existentes e implementação 

das novas tecnologias. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A criação, compartilhamento e visualização de conteúdo multimídia digital tem 

aumentado significativamente nos últimos anos, e a crescente quantidade de 

diferentes dispositivos sem fio conectados a redes WLAN (Wi-Fi), vem 

acompanhando esse crescimento, os atuais padrões de transmissão de dados 

sem fio, já não conseguem atender toda essa demanda de trafego simultâneo. 

Abaixo segue a Figura 1 com o gráfico com projeção feita pela Cisco do tráfego 

móvel global de dados e vídeos, trafegados em um mês. 

 

 

Figura 1: Crescimento do Trafégo Global por tipo de demanada ( Cisco Visual 

Networking Index, fev. 2013 ) 
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Se fez necessário a evolução do atual padrão do IEEE 802.11n, para um novo 

padrão com capacidades de transmissão até três vezes mais rápida, mas sem 

deixar de lado a compatibilidade com os padrões já existentes.  

A Figura 2 abaixo exibe uma estimativa do In-Stat, onde o número de notebooks 

com o padrão IEEE 802.11ac, será superior entre os anos de 2014 e 2015, se 

essa projeção se concretizar o padrão 802.11ac, irá se tornar mais popular e 

acessível. 

 

 

Figura 2: Notebooks: Wi-Fi Chipset por tipo e padrão ( In-stat, SKU: 

IN1104996SI, fev. 2012 ) 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar testes de transferência de dados entre dispositivos com o padrão IEEE 

802.11n, IEEE 802.11ac e IEEE 802.11ad. Afim de realizar comparativos dos 

valores teóricos, com valores práticos obtidos. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Verificar as vantagens da utilização do padrão do IEEE 802.11ac e IEEE 

802.11ad em relação aos padrões atuais de redes WiFi. Serão estudados taxas 

de transferência entre dispositivos, alcance, vulnerabilidade e modelos de uso. 

Além do estudo como de como o padrão IEEE 802.11ac possui uma maior 

capacidade de transferência de dados, menor vulnerabilidade a interferências 

externas, mesmo operando na frequência de 5 GHz, assim como o padrão 

802.11n. E quais as vantagens do padrão IEEE 802.11ad em relação aos 

padrões citados anteriormente, já que este padrão opera na faixa de 60 GHz. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para testes práticos do padrão 802.11ac foram utilizados os seguinte 

equipamentos: 

• Roteador Netgear R6300 – firmware: 1.0.2.68 

• Adaptador Wireless USB Netgear A6200 – firmware: 1.0.0.26 

• Intel Dual Band Wireless-AC 7260 – firmware: 16.1.3 

• Dois computadores com Sitema Operacional Microsoft  

Para avaliar a taxa de transferência foi utilizado o software Passmark 

Performance Test 8.0 – Advanced Network Test, com os seguintes parâmetros: 

• Trasnfer Protocol: TCP 

• Porta: 1040 

• Fixed Block Size: 16384 Bytes 

• Test Duration: 60 seconds. 

O teste de rede contempla dois computadores, um deles com o Adaptador 

Wireless USB Netgear A6200 e o outro com um Cartão Intel Dual Band Wireless-

AC 7260, ambos conectados no roteador Netgear R6300. 

Com o intuito de garantir que não houvesse discrepância, foram feitos quatro 

cenários de testes, para o padrão IEEE 802.11ac. 
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O primeiro cenário consta em, conectar via cabo os dois computadores, e realizar 

o teste PassMark Advanced Network Test, com a configuração descrita acima, 

esse teste terá os resultados usado como referência. 

O segundo cenário consta em conectar um computador via cabo, ao roteador. E 

outro computador via Wi-Fi ao roteador, com o uso do Adaptador Wireless USB 

Netgear A6200. 

O terceiro cenário consta em conectar um computador via cabo, ao roteador. E 

outro computador via Wi-Fi ao roteador, com o uso do Adaptador Wireless Intel 

Dual Band Wireless-AC 7260. 

O quarto cenário consta em conectar ambos computadores ao roteador, através 

da rede Wi-Fi, com Adaptador Wireless USB Netgear A6200 e Intel Dual Band 

Wireless-AC 7260. 

Para visualizar a amplitude dos sinais em dBm, sobreposição de canais e 

disponibilidade da banda das redes Wi-Fi operando nas frequências de 2,4 GHz 

e 5 GHz, foi utilizado o programa inSSIDer for Home, versão 3.0.7.48. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O padrão IEEE 802.11ac opera nas frequência de 5 GHz, assim como o padrão 

IEEE 802.11n, entretanto existem algumas características únicas do 802.11ac, 

para que alcance maiores taxas na transmissão de dados. No padrão 802.11n os 

canais tem 20MHz ou 40 MHz, enquanto que no padrão 802.11ac os canais 

podem ser de 80 MHz ou 160 MHz. Foi adicionada a modulação 256-QAM, por 

capaz de enviar oito bits pro símbolo, oferecendo um ganho de30% em relação a 

modulação 64-QAM, utilizada no padrão 802.11n. Nas Figuras 3 e 4 abaixo 

seguem as imagem das duas constelações, para comparação. 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

5 
 

 

Figura 3: Modulação 64-QAM ( 802.11ac: Very High Troughput, White Paper, 

Ruckus, fev. 2013 ) 

 

 

 

Figura 4: Modulação 256-QAM ( 802.11ac: Very High Troughput, White Paper, 

Ruckus, fev. 2013 ) 
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Como é possível notar nas constelações acima, há quatro vezes mais símbolos, 

fazendo com que o sinal fica mais sujeito a interferências. Afim de contornar esse 

possível problema, foi utilizado Beamforming, tecnologia que torna as ondas 

eletromagnéticas mais eficientes, ao invés da do sinal ser irradia 

omnidirecionalmente, ele é direcionado para o equipamento que irá receber a 

informação. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

As grandes indústrias já iniciaram a adoção do novo padrão IEEE 802.11ac, 

atualmente é possível encontrar roteadores, adaptadores usb wireless, 

notebooks e smartphones nas prateleiras com essa tecnologia. 

Pelo histórico observado, a adoção de novos padrões sempre acontece no 

varejo, e em produtos considerados top de linha. Conforme a tecnologia se torna 

popular o custo de fabricação diminui, se tornando um cada vez mais acessível e 

por ventura se tornando uma padrão obrigatório. Com a tecnologia mais 

"madura" é dado início a adoção na linha de produtos voltados para o 

seguimento corporativo. 

Há diversas empresas interessadas nessa tecnologia, mas no fim que irá definir 

se a tecnologia será um sucesso ou fracasso, é o a adoção do mercado. Abaixo 

seguem os gráficos com os resultados preliminares obtidos a partir dos cenários 

de testes mencionados na metodologia. 

Na Figura 5 abaixo seguem os gráficos do cenário um, utilizado como referência, 

com um dos computadores como Servidor, e outro como cliente, os dois 

computadores estavam conectados ao roteador via cabo ethernet, atingindo uma 

média de taxa de transferência de 100 Mbps. 
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Figura 5: Cenário de testes 1 (PassMark Advanced Network Test, ago. 2013) 

 

Com relação ao cenário dois, teste do Adaptador Wireless USB Netgear A6200, 

o outro computador no modo Cliente, estava conectado no roteador via cabo 

ethernet. Atingindo uma média de taxa de transferência de 130 Mbps.Os 

resultados estão apresentados na Figura 6. 
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Figura 6: Cenário de testes 2 (PassMark Advanced Network Test, ago. 2013) 

 

 

 

Referente ao cenário três, teste do Adaptador Intel Dual Band Wireless-AC 7260, 

o outro computador no modo Cliente, estava conectado no roteador via cabo 
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ethernet. Atingindo uma média de taxa de transferência de  90,40 Mbps. Os 

resultados estão apresentados na Figura 7. 

 

Figura 7: Cenário de testes 3 (PassMark Advanced Network Test, ago. 2013) 
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Finalizando com o cenário quatro, com os adaptadores Wireless USB Netgear 

A6200 e Intel Dual Band Wireless-AC 7260, conectados ambos via Wireless no 

roteador. Atingindo uma média de taxa de transferência de 58,30 Mbps. Os 

resultados obtidos estão apresentados na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Cenário de testes 4 (PassMark Advanced Network Test, ago. 2013) 
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A Figura 9 abaixo mostra o espectro de frequências utilizado obtido com o auxílio 

do aplicativo inSSIDer for Home. É possível observar que a frequência de 5 GHz 

possui apenas o roteador utilizado para os teste, em operação, enquanto que a 

frequência de 2,4 GHz se encontra bem congestionada e sujeita a ruídos e 

interferências. 

 

Figura 9: Espectros de frequências (inSSIDer for Home, ago. 2013) 
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