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Por que Aquático?Por que Aquático?

 O planeta Terra é composto de água

 Cerca de 2/3 da superfície da Terra é coberta por oceanos

 Inabitada e inexplorada

 Grande quantidade de recursos (naturais) a serem 
descobertos

 Impacto no clima global

 Local natural para atacar e esconder (e.g., guerras)

 Várias aplicações em potencial
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Redes de Sensores AquáticasRedes de Sensores Aquáticas

 Nós sensores

 Capacidade de comunicação

 Permite monitoração 4D 
(espaço e tempo)
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Redes de Sensores AquáticasRedes de Sensores Aquáticas
 Monitoração – Longo prazo 

 Montada no fundo do mar 
ou acorrentada a bóias

 Exploração - Curto prazo

 Flutuam com as correntes 
em várias profundidades

 Sensor podem ser jogados 
de avião
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AplicaçõesAplicações
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Oceanografia Biologia marinha Arqueologia no 
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AplicaçõesAplicações
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MotivaçãoMotivação
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Diferença para Redes TerrestresDiferença para Redes Terrestres

 Consumo de energia

 Capacidade de memória

 Nível de correlação espacial

 Preço do sensores
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Estado da ArteEstado da Arte

 Rafos: sensores com 
comunicação via satélite 
(quando na superfície)

 Enlace de comunicação 
acústico ponto a ponto
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Sistemas FuturosSistemas Futuros
 Rede autônoma para 

observação dos oceanos, 
mares, represas, 
hidrelétricas
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NSF : “Redes acústicas, navegação
e sensoriamento para múltiplos
veículos autônomos aquáticos.”



Redes AutônomasRedes Autônomas
 Exemplos de redes futuras:

 Rede de sensores ad hoc
 Frota de veículos 

autônomos aquáticos 
(VAA) cooperando
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DesafiosDesafios

 Canal acústico aquático: 
 Pequena Largura de banda: no máximo centenas de kHz 

 Alta latência na propagação

 Mobilidade dos nós sensores (1–1.5m/s devido às correntes 
marítimas)
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Necessidade de novos protocolos e arquiteturas de comunicação

Necessidade de localização

Necessidade de Modelos de Mobilidade



Configuração do Nó SensorConfiguração do Nó Sensor

Seis módulos de baixo custo
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Configuração do Nó SensorConfiguração do Nó Sensor

 Exemplos:
 UCSD Drifters

 WHOI Acoustic Modems
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Transmissão AquáticaTransmissão Aquática
 Ondas de alta frequência são rapidamente absorvidas 

pela água
 Rádio não é aplicável a esse ambiente

 Deve-se usar o canal acústico 
 Pequena largura de banda
 Desvanecimento multi-caminho
 Alta atenuação

 Produto Banda vs. Alcance =  40 kbps x km
 Muito baixo comparado com rádio (razão = 1:100)

 IEEE 802.11b/a/g gera até 5Mbps x km

 Alta latência - propagação de sinal lenta
 1.5x103 m/s  vs.  3x108 m/s (razão = 1: 10000)
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Largura de Banda DisponívelLargura de Banda Disponível
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Largura de Banda DisponívelLargura de Banda Disponível
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Reported by Modulation Method Bandwidth Bandwidth Carrier Data Rate Range
Kaya&Yauchi,Oceans'89 16QAM 125kHz 1000kHz 500kbps 60m
Jones et al.,Oceans'97 DPSK 10kHz 50kHz 20kbps 1km
Capellano et al.,Oceans'97 BPSK 0.2kHz 7kHz 0.2kbps 50km

Courtesia: Kilfoyle & Baggeroer



Frequência Ótima vs. DistânciaFrequência Ótima vs. Distância

 Frequência ótima varia 
com a distância

 Ótimo f acontece quando

1/A(l, f )N (f ) alcança o 
máximo
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Efeito da profundidade no atraso de Efeito da profundidade no atraso de 
propagaçãopropagação

 Atraso de propagação 
para percorrer uma 
distância de 1 km; a 
profundidade dos dois nós 
varia mas é igual entre 
eles
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Características do Canal: Atenuação e Características do Canal: Atenuação e 
RuídoRuído
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Atenuação (path loss): A(d,f)=dka(f)d

10logA(d,f)=10klog d + d 10 log a(f)

spreading 
loss

absorption 
loss 

k =

2 esférico spreading
1.5 prático spreading
1 cilíndrico spreading

Fórmula de Thorp’s para coeficiente de absorção (empírica):
10 log a(f) = 0.11 f2/(1+f2)+44 f2/(4100+f2)+0.000275 f2+0.003 dB/km,   for f [kHz]

absorção limite fundamental  da máxima frequência

Absorption coefficient increases rapidly with 
frequency: fundamental bandwidth limitation.

Only very low frequencies propagate 
over long distances



Estimativa de Entrega de PacotesEstimativa de Entrega de Pacotes

 A perda na potência do sinal em caminho de distância d 
em uma frequência f devido ao desvanecimento em larga 
escala é dada por:

 k é o fator de dispersão 

 a( f ) é o coeficiente de absorção
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Estimativa de Entrega de PacotesEstimativa de Entrega de Pacotes

A média da razão entre sinal-ruído SNR por uma distância d 
é dada por

onde Eb e N0 são constantes que representam a energia 
média de transmissão por bit e a densidade de ruído 
potência em um canal sem desvanecimento e com ruído 
gaussiano branco aditivo (AWGN)
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Estimativa de Entrega de PacotesEstimativa de Entrega de Pacotes

SNR tem a seguinte distribuição de probabilidade:

A probabilidade de erro pode ser avaliada como:

onde pe(X) é a probabilidade de erro para uma modulação 
arbitraria para valores específicos do SNR

26



Estimativa de Entrega de PacotesEstimativa de Entrega de Pacotes

Na modulação BPSK, cada símbolo carrega um bit. A 
probabilidade de erro no bit, dada um distância d é dada 
por
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Estimativa de Entrega de PacotesEstimativa de Entrega de Pacotes

Dessa forma, para qualquer par de nós com distância d, a 
probabilidade de entrega de pacote com tamanho m bits é 
simplesmente dada por:
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Utilização do CanalUtilização do Canal

A utilização do canal η é definida como:

onde r é a taxa de transmissão, NTX é a média do número 
de transmissões necessárias para o pacote ser recebido e Tp
é o tempo total para que o pacote e sua confirmação sejam 
corretamente recebidos e Ld, p é o tamanho do campo de 
dados de um pacote L de tamanho Lp
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Utilização do CanalUtilização do Canal



Camada de EnlaceCamada de Enlace

 Protocolos MAC servem para controlar o acesso ao meio 
comum compartilhado por múltiplos usuários

 O objetivo dos protocolos MAC é maximizar a eficiência 
do canal e melhorar o fairness

 Estratégias:
 Partição

 Acesso aleatório

 Reserva
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PartiçãoPartição

 FDMA (Frequency Division Multiple Access)

 Divide a frequência de banda disponível em múltiplas 
sub-bandas e assinala cada sub-banda a um nó individual

 Vantagens: 
 simplicidade algorítmica

 eficiência (pequeno número de nós)

 Não é aplicável em redes aquáticas porque a frequência 
de banda disponível no canal acústico aquático é 
pequena
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PartiçãoPartição

 TDMA (Time Division Multiple Access)

 Um intervalo de tempo é dividido em múltiplos períodos 
de tempo onde cada período é unicamente assinalado a 
um nó individual

 Requer sincronização de tempo precisa entre todos os 
nós da rede

 Período de tempo deve ser mantido longo o suficiente 
para evitar colisões
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PartiçãoPartição

 CDMA (Code Division Multiple Access)

 Permite que múltiplos nós operem concorrentemente 
sobre toda a frequência de banda

 Robusto ao desvanecimento da frequência selecionada, 
beneficia de múltiplas recepções simultâneas e pode 
compensar pelo efeito de múltiplos caminhos através de 
filtros

 CDMA é vulnerável ao problema perto–longe (também 
conhecido como near-far problem)
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Problema Problema PertoPerto––LongeLonge

 Considere um receptor e dois transmissores, um perto e 
outro longe do receptor

 Se ambos os transmissores transmitirem numa potência 
igual, então devido ao decaimento proporcional à 
distância, o receptor irá receber mais potência no sinal do 
transmissor mais perto

 Como o sinal de transmissão é ruído para o outro, a razão 
sinal-ruído (SNR) para o transmissor mais distante será 
mais baixa

 Isso faz com que a transmissão do mais distante fique 
praticamente impossível de ser entendida
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Acesso AleatórioAcesso Aleatório

 Este esquema não divide os recursos limitados do canal, 
mas permite que nós acessem o meio baseado no 
princípio da contenção

 Esses tipos de protocolos aumentam a utilização do canal, 
mas não garantem acesso livre de colisão entre os nós

 Exemplos:
 Aloha

 CSMA
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Acesso Aleatório Acesso Aleatório –– AlohaAloha

 Quando um nó tem informação a enviar, ele transmite a 
informação imediatamente

 Uma confirmação (ACK) é enviada de volta pelo receptor 
se o pacote for recebido corretamente

 Se a colisão ocorrer, devido à transmissão concorrente de 
dados ou ACKs no receptor e transmissor 
respectivamente, o transmissor retransmite o mesmo 
pacote

 Devido à contenção e retransmissões, a vazão máxima 
alcançável pelo Aloha original é de 18%
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Acesso Aleatório Acesso Aleatório –– CSMACSMA

 CSMA – Carrier Sense Multiple Access

 Cada estação escuta o canal (carrier sense) antes de 
transmitir permitindo assim múltiplos acessos

 Estratégias:
 Persistente 1

 Persistente p

 Não persistente

 Exemplos:
 CSMA-CD (collision detection – Ethernet)

 CSMA-CA (collision avoidance – WiFi)
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Acesso AleatórioAcesso Aleatório

 FAMA – Floor Acquisition Multiple Access

 Estende a duração dos pacotes de controle RTS (maior 
que o máximo de atraso na propagação) e CTS 
(comprimento do RTS mais duas vezes o máximo da 
propagação, mais tempo de transição do hardware para 
transmitir/receber)
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ReservaReserva

 RMAC – Routing enhanced MAC protocol
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Importante para coletar dados relevantes

RoteamentoRoteamento
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Bóia: acústico + Wi-Fi + GPS Centro de Monitoração
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HydroCastHydroCast

 Roteamento Geográfico anycast para qualquer bóia na 
superfície

 Utiliza medida de pressão local (ou profundidade) do 
sensor de pressão

 Desafio: canal de comunicação sem fio não-confiável e 
recuperar do máximo local
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HydroCastHydroCast

43
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Pacote descartado devido a erro no canal:
requer um mecanismo robusto de forwarding

Travado no máximo local: 
requer mecanismo de recuperação



Roteamento OportunísticoRoteamento Oportunístico

 Lida com perda no canal sendo oportunístico: 
 Recepções de pacotes oportunísticas devido à natureza do 

meio  broadcast
 Conjunto forwarding:  aqueles que receberam o pacote 

corretamente

 Qualquer nó no conjunto forwarding pode propagar o 
pacote para o próximo salto
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Roteamento OportunísticoRoteamento Oportunístico

 Alguns protocolos existentes de roteamento oportunístico:
 Extended link-state algorithms called Anypath Routing

 ExOR, Least Cost Opportunistic Routing (LCOR)
 Não é adequado para SEA-Swarm devido ao custo (network-wide 

link state flooding)

 Stateless position-based algorithms called Geo-Opportunistic 
Routing (GOR)
 Geographic Random Forwarding (GeRaF) 
 Contention Based Forwarding (CBF)
 Focused Beam Routing (FBR)
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GeoGeo--Opportunistic Routing (GOR)Opportunistic Routing (GOR)

 Passo 1: mensagem broadcast é 
enviada, nós no raio de alcance 
podem não recebê-lo (e.g., 
esgotamento do canal)

 Passo 2: cada nó determina sua 
própria prioridade como propagador 
baseado nas considerações 
geométricas

 Passo 3: contenção acontece e nós 
mais perto do destino têm maior 
chance de vencer

 Passo 4: o vencedor se torna o 
próximo transmissor
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GeoGeo--Opportunistic Routing (GOR) Opportunistic Routing (GOR) 

 Problema do terminal escondido: transmissões 
redundantes + colisões
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Superfície

S

1
2Zona de Avanço

Nó 2 falha em suprimir sua transmissão: precisa escolher um 
subconjunto que é livre do terminal escondido.



GeoGeo--Opportunistic Routing (GOR)Opportunistic Routing (GOR)

 Encontrar o conjunto máximo livre de terminal escondido 
Fé o problema do Clique (hard!)  

 Heurística de seleção do conjunto de envio : forma 
geométrica com face na direção do destino
 Exemplo: triângulo Reuleaux (Content Based Forwarding)
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GeoGeo--Opportunistic Routing (GOR)Opportunistic Routing (GOR)
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Superfície

S

1
Zona de Avanço

Problema: esta heurística de seleção pode não maximizar o progresso

Progresso esperado:

Original: d(1)*p(1)
Novo: d(1)*p(1) + d(2)*(1-p(1))

d(i): progresso node i’s (metros)
p(i): prob. node i receber pacote com 
successo
d(i)*p(i) = progresso normalizado

2
d(2)

d(1)



HydroCastHydroCast: : SeleçãoSeleção do do ConjuntoConjunto
(Clustering)(Clustering)
1. Encontre nó i que tenha o maior progresso normalizado: 

d(i)*p(i)

2. Inclua todos os nós cuja distância para o nó I está em
βR (R alcance de tx , β=0.5)

3. Se outro vizinho for deixado, clustering procede 
começando do nó deixado com maior progresso 
normalizado (i.e., repete passo 1 e 2)

4. Cada cluster é então expandido para incluir nós cuja 
distância para qualquer outro nó no cluster é menor 
que R (nós podem escutar um ao outro)

5. Encontre o cluster com maior progresso esperado
50
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Superfície

1
Zona de Avanço

2
3

4

Cluster A[

Cluster B:
Progresso Esperado

Progresso Esperado:
Cluster A: d(1)*p(1) + d(2)*(1-p(1)) + d(3)*(1-p(1))(1-p(2))
Cluster B: d(4)*p(4)

d(i): progresso nó i’s (metros)
p(i): prob. nó i receber pacote com sucesso
d(i)*p(i) = progresso normalizado

HydroCastHydroCast: : SeleçãoSeleção do do ConjuntoConjunto
(Clustering)(Clustering)



HydroCastHydroCast: Modo de Recuperação: Modo de Recuperação
 Não existe método de recuperação stateless em 3D (Durocher et al., ICDCN’08)

 Método estado-da-arte em recuperação: random walk (Flury et al., INFOCOM’08)
 Limitações do random walks no SEA-Swarm: 

 Qualquer nó abaixo do máximo local precisa repetidamente realizar random walks
 HydroCast: recuperação local baixa-profundidade 

 Cada local máximo constrói um caminho de escapatória para um nó cuja 
profundidade é menor; após um ou vários segmentos de caminho que passam por 
máximos locais, pode retornar ao modo guloso
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Caminho de Recuperação

Recovery path

Um nó sabe se 
está no máximo 
local ou não

Descoberta de caminho ainda é caro: flooding limitado 3D



HydroCastHydroCast: Modo de Recuperação: Modo de Recuperação

 Apenas nós no envelope (superfície) participam da descoberta de 
caminho

 Detecção de Superfície
 Nó não na superfície: se um nó está completamente cercado por seus 

vizinhos

 Detecção: tetraedro baseado no comprimento (alcance de tx)  intratável

 Heurística: seleciona k direções aleatoriamente; para cada direção, 
checa se existe um triangulo dominante; senão é da face de 
superfície
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X’s dominating triangle 
in direction D1 X: Non-surface node



SimulaçãoSimulação

 QualNet 3.9.5 com canal acústico  
 Perda: A(d, f) = dka(f)d onde distância: d, frequência: f, absorção: a(f)

 Modelo Rayleigh fading para pequena escala de desvanecimento

 Modem Acústico:
 Método de Modulação: BPSK (Binary Phase Shift Keying)

 Potência Tx: 105 dB u Pa, Alcance tx: 250m, data rate: 50Kbps

 Nós são depositados aleatoriamente em região de 
“1000m*1000m*1000m” 
 Devido a mobilidade, nós podem se mover além dessa região

 Modelo de Mobilidade : versão 3D do Meandering Current Mobility 
(MCM) [INFOCOM’09]
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Resultados: Seleção do Conjunto Resultados: Seleção do Conjunto 
ForwardingForwarding
 HydroCast é muito próximo do ótimo

 Método baseado no cone vertical (CBR, FBR) tem desempenho 
fraco
 Quando densidade é baixa, seu desempenho é pior que o NADV 
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Resultados: Desempenho Resultados: Desempenho HydroCastHydroCast

 HydroCast w/ SD-R executa melhor
 SD (detecção de superfície: SD-R (heurística), SD-A (baseado no angulo, 60˚)

 DBR executa melhor que HydroCast sem método de recuperação 
(devido a múltiplas entregas)
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HydroCast w/ Recovery (SD-R)
HydroCast w/ Recovery (SD-A)

Depth Based Routing (DBR)
HydroCast w/o Recovery

DBR 1

2

4

3

Advance zone

DBR: depth-based threshold
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Conclusões Parciais Conclusões Parciais –– HydroCastHydroCast

 Roteamento anycast baseado na pressão permite 
reportar dados dos sensores críticos ao tempo para as 
bóias na superfície usando múltiplos saltos

 HydroCast:
 Novo mecanismo de roteamento oportunístico que 

seleciona o subconjunto de retransmissores que maximiza 
o progresso guloso e limita a interferência

 Mecanismo eficiente de recuperação que desempenha 
melhor que métodos recentemente propostos (e.g., 
random walk, 3D flooding)
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LocalizaçãoLocalização

 Veículos

 DNR

 Laser
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LocalizaçãoLocalização
 É essencial para marcar o dado sensoriado

 Dado coletado tem pouca importância sem a 
informação de onde ele foi obtido

 Receptor de GPS não pode ser usado debaixo 
d’água

 Meio acústico exige número pequeno de troca de 
mensagens

 Método eficiente em energia e mensagens é 
necessário
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LocalizaçãoLocalização

 Veículos

 Troca de mensagens

 Método ativo

 Mede RTPD (Round Trip 
Propagation Delay)

 Estima-se a distância via 
velocidade do som ×
RTPD/2
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Sistema Sistema DNRDNR
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 Sinalizadores DNR aprendem a 
posição na superfície

 Enquanto afundam, emitem 
sua coordenada 
periodicamente

 Alcançam profundidade 
máxima   (i.e. 0 = não 
afundam)

 Voltam a superfície para 
recalibrar a posição
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z

Localization with Dive'N'Rise (DNR) Beacons for Underwater Acoustic Sensor Networks. WUWNET, 2007

SistemaSistema
DNRDNR



TrilateraçãoTrilateração
 x,y são desconhecidos
 Coordenada z é calculada através da pressão
 Três equações são suficientes para resolver o 

problema de trilateração (se não-colineares)
(x-x1)2 + (y-y1)2 = d1

2

(x-x2)2 + (y-y2)2 = d2
2

(x-x3)2 + (y-y3)2 = d3
2
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Nós Localizados no TempoNós Localizados no Tempo

 No primeiro dia, a rede está conectada, todos os nós são localizados
 Nós que são capturados por vórtices tem menos chance de receber sinal de três beacons
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LPSLPS

 Usando o método de 
modulação 4-MFSK, 
pesquisadores 
demonstraram que é 
possível alcançar uma taxa 
de transmissão de dados 
de 160 bits/s por 320 
metros num enlace 
aquático

 Experimentos recentes 
[Jones et al. 2006] 
demonstraram que um 
pulso de laser pode 
propagar na água e no 
final explodir gerando um 
pulso acústico a uma 
distância pré-determinada 
da superfície

65



LPS LPS -- BenefíciosBenefícios

 Simplicidade: virtualmente equivalem a um GPS para 
ambiente aquático

 Operação secreta: o laser não pode ser detectado por espiões 
ou inimigos acima da água; os nós sensores são totalmente 
passíveis e podem preservar a privacidade.

 Mensagens são encriptadas; assim, apenas membros podem 
recuperar os valores da posição e tempo dos pulsos acústicos

 Fácil deposição, não requer submarinos, navios, instalações ou 
estudos de deposição

 Eficiente em energia; os nós sensores não precisam transmitir 
nada
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LPSLPS
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Serviço de LocalizaçãoServiço de Localização

 Flooding

 Quorum

 Hashing

 Ferormônio
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FloodingFlooding

 Nó periodicamente realiza flooding da sua posição atual 
para toda a rede

69

Z

X

Y



QuórumQuórum

U
pd

at
e

 Cada atualização de  
localização é enviada a um 
subconjunto de nós 
(update quorum) 

 Consulta de localização é 
enviada a um subconjunto 
de nós (query quorum) 

 A consulta é resolvida 
quando a interseção é não 
vazia. 
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HierárquicoHierárquico

 Área recursivamente 
dividida em hierarquias de 
menor grids

 Para cada nó, em cada 
grid, em cada nível, é 
escolhido um servidor de 
localização.

 Servidores de localização 
são escolhido via hashing
do identificador do nó

71



72

Servidor no nível 2

Servidor no nível 3

DestinatárioFonte

 Destinatário 
periodicamente atualiza 
sua localização

 Fonte consulta a 
localização do destinatário

 Fonte envia mensagem ao 
destinatário

Hierárquico Hierárquico -- ExemploExemplo



Um Cenário de AplicaçãoUm Cenário de Aplicação

 Proteger instalações críticas como portos, minas 
aquáticas, plataformas de exploração de petróleo
 Nós sensores móveis
 Veículos Autônomos Aquáticos 
ou Submarinos
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Phero-Trail: a Bio-inspired Location Service for Mobile Underwater Sensor  Networks.

IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2010.



Arquitetura do SistemaArquitetura do Sistema

 Enxame de sensores 
aquáticos móveis:
 Permite Monitoração 4D 

(espaço e tempo)

 Nós sensores notificam
eventos para entidade 
apropriada 
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Arquitetura do SistemaArquitetura do Sistema

 Roteamento proativo (ex: OLSR) ou Reativo (ex: AODV),
 Todos requerem descoberta de rota (flooding) e/ou 

manutenção

 Não é apropriado para largura de banda restrita (colisões + 
consumo de energia)

 Roteamento geográfico é preferível, mas requer um 
serviço de localização que provê a localização do 
destinatário
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Solução: serviço de localização eficiente



Serviço de LocalizaçãoServiço de Localização

 Onde colocar o plano 2D ?
 Ex: Superfície superior do volume (fácil de detectar)

76

Z



Serviço de Serviço de LocalizaçãoLocalização

 Principais Operações
 Atualizar Localização
 Consultar Localização do Destinatário

 Guardar informação de localização no plano 2D
 Usar roteamento vertical 

 Roteamento baseado na coordenada z, aprendida 
através da pressão
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z =100m

z = 50m



Algoritmo Algoritmo BioBio--inspiradoinspirado

 Formigas podem explorar vastas áreas sem 
conhecimento global do terreno

 Elas são capazes de encontrar comida e trazer 
de volta para o formigueiro

 Como elas conseguem realizar tais tarefas ?
 Deixando feromônio atrás delas
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Trilha Trilha -- Atualizar LocalizaçãoAtualizar Localização

 Nós guardam a atualização (feromônio) ao longo 
da trajetória projetada dos VAA na superfície
 Atualizações periódicas criam uma trilha de feromônio
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Trilha Trilha –– ConsultaConsulta
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Análise dos ProtocolosAnálise dos Protocolos

Atualização Consulta

Baseado em 
Quórum

O(M2) O(M2)

Hierárquico O(M3) O(M3)

Trilha Feromônio O(M) O(M2)
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 M: número de hops para atravessar o comprimento da rede 
(L); i.e., L / R (com. range)

 Baseado em Quórum guarda informação no plano 2D, O(M2) 

 Hierárquico precisa atualizar os pontos de referência, O(M3)



AvaliaçãoAvaliação

 Número de mensagens de controle
 Atualização
 Consulta

 Parâmetros de Simulação
 Qualnet 3.9.5
 Modelo de Mobilidade dos Meandros
 Vmax da corrente: 0.3m/s
 Nós distribuidos em 3 camadas
 2 submarinos
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Resultados Simulação Resultados Simulação -- UpdateUpdate
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Resultados Simulação Resultados Simulação -- QueryQuery
 Figure shows the 

number of 
transmitted 
messages within 
query resolution.
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Modelo de MobilidadeModelo de Mobilidade
 Problema: Necessidade 

de Modelos de 
Mobilidade

 Contribuição: Introdução 
do Primeiro Modelo de 
Mobilidade para redes 
aquáticas: Meandering 
Current Mobility (MCM) 
model.
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The Meandering Current Mobility Model and its Impact on Underwater Mobile

Sensor Networks. [INFOCOM 2008]



Modelo de MobilidadeModelo de Mobilidade

 Este modelo é usado para explicar as propriedades de 
caminhos observados de flutuantes soltos no Gulf 
Stream a grandes profundidades

 A forma adimensional do modelo é :

 Esta função representa uma corrente principal e 
meandros entre vórtices re-circulantes
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ParametrosParametros

 K: number of meanders (in unit length)
 C: phase speeed
 B: time dependent width of meanders
 A: average meander width
 E: amplitude of modulation
 W: modulation frequency
 We use A = 1.2, c = 0.12, k = 2/7.5, E = 0.4, W = 

0.3.
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EvoluçãoEvolução dada RedeRede no Tempono Tempo

 This Figure shows the 
time evolution of the 
position of one 
hundred sensors 
randomly released in a 
square of 4 km of side 
centered on the axis 
of the jet-like current.

 Maximum speed in x-
direction is 0.3m/s
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Movimento e Correlação de CaminhosMovimento e Correlação de Caminhos

 Caminhos típicos de nós sensores mostram uma alternância de 
movimentos no jato principal e loops (quando o nó sensor está em 
um vórtice)

 Como resultado, as trajetórias de nós sensores dentro dos mesmos 
vórtices permanecem com forte correlação, usualmente por várias 
iterações

 Entretanto , correlações são rapidamente perdidas quando um sensor 
eventualmente sai do vórtice.
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MétricasMétricas
 Maior Componente Conectado (MCC)

 Dispersão Absoluta 
 A dispersão absoluta ao longo do eixo x é definida:

 Coordenada Eixo X
91

X min X max
X

X(t) – X(t0)

X(t0) X(t)



Evolução Espaço/TempoEvolução Espaço/Tempo

 Bounding box of the whole network and of LCC(t), A(t, t0) and x = vmt.

 Number of sensors N = 400. Period of 5 days.
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A dispersão absoluta é uma boa métrica da média do
deslocamento dos nós no MCC
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CoberturaCobertura
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The coverage increases with mobility and network density.
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Deposição de sensoresDeposição de sensores

 Modelagem da implantação de sensores na rede como 
um processo finito discreto aleatório
 Considere um número fixo de sensores N

 Estudo de dois processos simples:

1) Uma única fase de implantação de N nós.

2) Processo de 2 fases

 Região: 4 km x 4 km

 Interesse no tempo de espera entre duas implantações
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Conectividade:  tempo quando MCC(t) fica Conectividade:  tempo quando MCC(t) fica 
abaixo de 90% da redeabaixo de 90% da rede

 Conectividade: primeira vez que o tamanho do maior 
componente conectado fica abaixo de 90% da rede.
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Conectividade: tamanho do MCC(t)Conectividade: tamanho do MCC(t)
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• Após 18 horas a rede fica desconectada.
• MCC diminui no tempo.

Oscilações são devidas a “mistura” onde vórtices e jato interagem.
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AplicaçõesAplicações

 Sismologia

 Segurança

 Poluição

 Biologia Marinha
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SismologiaSismologia

 Análises e monitoração de terremotos.

 Estudo da estrutura da Terra e suas propriedades físicas.

 Uso de fontes artificiais para obter informações sobre 
bases sedimentares na procura por minerais e 
hidrocarbonetos, e medidas da grossura da camada de 
gelo em mares e geleiras.

 • Inquéritos raso por motivos de hidrologia e construção.

 • Sismologia teóricas e processamento de dados.
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SismologiaSismologia
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SismologiaSismologia
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SegurançaSegurança
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SegurançaSegurança
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PoluiçãoPoluição
 O aumento do tráfego de 

navios e petróleo, em alto 
mar, e a extração de gás são 
uma grande preocupação. 

 Boa parte da poluição no 
oceano é originada de 
descarga de navios e 
acidentes em navios e 
plataformas.

 Pressão parcial de CO2 
(pCO2)

 Necessidade de amostragem 
adaptativa de poluentes
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Biologia MarinhaBiologia Marinha

 Estudo de organismos 
vivos no mar ou em outros 
ambientes marinhos.

 Uma motivação 
importante para o estudo 
da vida no mar é a 
hipótese que a vida 
começou no mar.
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Biologia MarinhaBiologia Marinha

 Sensores: 
 nitreto 

 nitrato 

 amônia 

 amônio 

 oxigênio dissolvido 

 condutividade 

 condutividade específica 

 pH 

 temperatura

 clorofila 

 profundidade

105



Biologia MarinhaBiologia Marinha

 Atualmente, os sistemas 
de monitoração são fixos, 
tendo pequena área de 
cobertura, pequena 
proteção (alguns pontos 
de observação que podem 
ser facilmente atacados)

 O uso de redes de 
sensores pode aumentar a 
área de cobertura, 
aumentar a segurança e 
reduzir custos.
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ConclusãoConclusão

 Área de pesquisa importante.

 Perspectiva de crescimento.

 Problemas importantes em várias áreas:

 Hardware dos nós sensores

 Software dos nós sensores

 Deposição dos nós

 Protocolos (Física até Aplicações)

 Localização
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Underwater SensingUnderwater Sensing

 Many potential applications
 Long-term aquatic monitoring

 Oceanography, marine biology, interaction between ocean and 
atmosphere, deep-sea archaeology, seismic predictions, pollution 
detection, oil/gas field monitoring …   

 Short-term, “ad hoc” aquatic exploration
 Lost treasure discovery, lost item recovery, hurricane disaster 

recovery, oil/chemical spill monitoring, anti-submarine missions, 
surveillance… 

109 | Pressure Routing for  
Underwater Sensor Networks
| March 17, 2010

Larval transport

Marine ecosystemsOcean circulation patternsOil spills
Seismic Activity 
Monitoring

Surveillance 

Focus: Collect relevant data within the natural dynamics of the ocean



Noise Ambient (open sea): p.s.d. [dB re µPa], 
f[kHz]

• turbulence: 17 -30 log f 
• shipping: 40+20(s-0.5)+26log f-

60log(f+0.03)
• surface: 50+7.5w0.5+20log f-40 log 

(f+0.4)
• thermal: -15+20 log f

Site-specific:
• man-made 
• biological (e.g., shrimp) 
• ice cracking, rain
• seismic events

Majority of ambient noise sources:
• continuous p.s.d.
• Gaussian statistics 

Approximation: N(f)=Kf-b 

noise p.s.d. decays at b=18 dB/dec 



Signal to noise ratio (SNR)

PR(d,f)~PT/A(d,f)
PN(f)~N(f)Δf

SNR(d,f) ~ - 10∙klog d - d∙10 log a(f) - b∙10log f 

• There exists an optimal center frequency
for a given distance.

• Bandwidth is limited: lower end by 
noise, upper end by absorption.

• Additional limitation: 
transducer bandwidth.

Bandwidth-efficient modulation needed for high-rate communications.
Many short hops offer larger  bandwidth than one long hop (as well as lower energy consumption). 



Multipath propagation
• Multipath structure depends on the channel geometry, signal 

frequency, sound speed profile.
• Sound pressure field at any location, time, is given by the solution to 

the wave equation.
• Approximations to this solution represent models of sound 

propagation (deterministic).
• Models are used to obtain a more accurate prediction of the signal 

strength.

• Ray model provides insight into the mechanisms of multipath 
formation:
deep water—ray bending
shallow water—reflections from surface, bottom, objects. 

depth

c
surface layer (mixing)
const. temperature (except under ice)
main thermocline 
temperature decreases rapidly

deep ocean
constant temperature (4 deg. C)
pressure increases

Sound speed increases with temperature, pressure, salinity.

continental shelf (~100 m)

continental slice

continental rise

abyssal
plain

land sea

surf      shallow        deep 



depth

tx

distancec

Deep sound channeling:
-rays bend repeatedly towards the depth at which the 
sound speed is minimal
-sound can travel over long distances in this manner 
(no reflection loss). 

Deep water: a ray, launched at some angle, bends towards 
the region of lower sound speed (Snell’s law). 
Continuous application of Snell’s law  ray diagram (trace).

Shallow water: reflections at surface have little loss; 
reflection loss at bottom depends on the type 
(sand,rock, etc.), angle of incidence, frequency. 

Multipath gets attenuated because of 
repeated reflection loss, increased path length.  

tx rx

Length of each path  can be calculated 
from geometry:
lp:  pth path length
τp= lp /c:  pth path delay 
Ap=A(lp,f): pth path attenuation
Γp: pth path reflection coefficient 

Gp= Γp/Ap
1/2: path gain

Mechanisms of multipath formation



Erro vs. TempoErro vs. Tempo

 Se a rede é densa o suficiente, nós sensores saindo de vórtices 
se juntam a rede e se tornam novamente localizados.
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Oscilações são relacionadas a conectividade do MCC.
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