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Abstract— This work shows the functioning of an improved Wi-
SUN radio using Register transfer level technology. The Wi-SUN
radio FPGA implementation shows a different FEC codfication
from that specified in the IEEE802.15.4g standard.

Resumo -Este trabalho visa demonstrar o funcionamento de
uma proposta para melhorar a tecnologia de redes Wi-SUN
utilizando tecnologia Register transfer level. O design do Radio
Wi-SUN Avançado em FPGA visa avaliar o desempenho de um
outro código de FEC daquele proposto no padrão 802.15.4g.

Keywords— LPWAN, Forward Error Correction, power effici-
ency, battery life extension

I. INTRODUCTION

O Wi-SUN é uma tecnologia de comunicação wireless
desenvolvida para serviços de utilidade pública, Smart Cities e
Internet of Things (IoT). Esta tecnologia é baseada em vários
padrões (ex: IEEE, IETF e ANSI/TIA) para suportar baixa
potência e redes com perdas. O Wi-SUN é uma suite bem esta-
belecida para IoT baseada no padrão IEEE 802.15.4, TCP/IP e
protocolos relacionados[1]. As principais características desta
rede se destacam a seguir:

• Cobertura: Geralmente dada em kilômetros.
• Taxa de dados: Até 800 kbps
• Latência: Tão baixa quanto 0.02 segundos.
• Eficiência energética: menor que 2 µA em modo dor-

mente e 8 mA durante a atividade.
• Escalabilidade: Redes para até 5000 dispositivos conec-

tados.
• Segurança: Chaves de certificado públicas, AES, HMAC

e atualização dinâmica de chaves.
Esta demonstração visa destacar métodos para melhorar a

tecnologia de redes Wi-SUN utilizando tecnologia register
transfer level. O objetivo desta demonstração visa apresentar
o funcionamento do projeto Radio Wi-SUN avançado em
FPGA com uma proposta de substituir o forward error cor-
rection(FEC) do padrão 802.15.4g original por um FEC de
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Fig. 1. Diagrama da proposta do sistema.

Fig. 2. Foto da demonstração em funcionamento.

codificação avançada que procura melhorar o desempenho do
sistema.

II. AVALIAÇÃO DA PROPÓSTA DE HARDWARE WI-SUN
A arquitetura do modem em banda base está ilustrada na

Fig. 1. O diagrama de blocos representa o que é estabelecido
no padrão 802.15.4g. A única diferença é a proposta de se
utilizar um FEC diferente daquele especificado no padrão
802.15.4g para codificar o psdu (Bloco NEW FEC) no padrão
802.15.4g. A motivação desta solução está no desempenho
oferecido pelo novo FEC de codificação avançada. Nesta de-
mostração, um fluxo de dados é alimentado em uma memória
do kit de desenvolvimento FPGA Stratix IV. Em seguida,
este fluxo de dados de entrada é processado pelo modem em
banda base e a saída do fluxo de dados de sinal em fase e
quadratura é transportado para uma placa de RF conectado
ao kit Stratix IV. A placa de RF transpõe o sinal em banda
base para uma frequência de transmissão em 902MHz. Usa-
se um equipamento para monitorar o sinal de saída em que
antenas projetadas para operar na frequência de 915MHz são
utilizadas.

III. CONCLUSIONS

Demonstrou-se neste trabalho uma proposta para melhorar
a tecnologia de redes Wi-SUN utilizando tecnologia register
transfer level. O design do Radio Wi-SUN Avançado em
FPGA visa avaliar o desempenho de um FEC daquele proposto
no padrão 802.15.4g.
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