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RESUMO

Este  artigo  propõe  o  UP-MAC,  Ultrawideband 
(UWB) Power-aware Medium Access  Control,  para 
redes  de  sensores  sem fios,  utilizando  UWB como 
camada  física.  Estas  redes  estão  limitadas 
energeticamente  por  usarem  dispositivos  com 
baterias.  As  aplicações  são  de  baixo  débito  e 
insensíveis à latência, permitindo introduzir ciclos de 
actividade  para  diminuir  o  consumo  energético  e 
aumentar  o tempo de vida das redes. O consumo de 
energia  e  a  capacidade  multi-modo  são  mais 
relevantes  que  igualdade  de  acesso ou  latência  em 
redes direccionadas para eventos.
O UP-MAC introduz  um  controlo  de  potência 
inovador,  combinando um  recuo  progressivo  na 
contenção e um cálculo da interferência para reduzir 
a potência de transmissão. Isto aumenta o rendimento 
ao  atribuir  diferentes  intervalos para  a  contenção, 
evitando colisões em vizinhanças de dois saltos. 
Os  resultados  obtidos  com  o  Mobility  Framework 
suportado pelo  OMNeT++  mostram que o UP-MAC 
consegue  rendimentos  superiores  (10%  a  15%)  e 
consumos de energia  inferiores  a  outras  MAC com 
controlo de potência.

Palavras-chave -  Ultrawideband,  redes de sensores 
sem  fios,  controlo  de  acesso  ao  meio,  controlo  de 
potência, atribuição de slots.

 1 INTRODUÇÃO

Uma rede de sensores sem fios é constituída por nós 
que  se  configuram  autonomamente.  Utilizam 
algoritmos distribuídos para tarefas de controlo e de 
comunicação em rede.
As redes ad hoc têm a vantagem de terem uma rápida 
implantação  e  reconfiguração,  de  se  adaptarem  às 
aplicações, e de terem uma elevada robustez devido à 
sua  natureza  distribuída,  à  existência  de  nós 
redundantes  e  à  inexistência  de  pontos  únicos  de 
falha.
Em  redes  com  potências  de  transmissão  mais 
reduzidas  ou  com nós  espalhados  sobre  uma  vasta 
área, é necessária uma estrutura de vários saltos para 
recolha  de  informação,  em  que  os  nós  funcionam 

tanto como fontes como encaminhadores para outras 
fontes. 
As aplicações  de  redes  de sensores  sem fios são a 
monotorização  de habitats  ecológicos,  de estruturas 
ou  de  equipamentos  médicos,  a  detecção  de 
contaminação  ambiental,  o  controlo  de  processos 
industriais, ou a monitorização de alvos militares [1].
Um sistema  de  comunicação  time  hopping  spread  
spectrum impulse  radio UWB com uma modulação 
da posição do pulso é usado como a camada física de 
escolha para  o desenvolvimento de uma MAC para 
redes de sensores sem fios. Os parâmetros que guiam 
o desenho do UP-MAC são:
- tempo de vida prolongado: melhorias de  hardware 
da bateria  e técnicas  de  energy  harvesting não  são 
suficientes para assegurar uma longevidade de vários 
anos recomendável para redes ad hoc, sendo por isso 
necessárias transmissões energeticamente eficientes.
- capacidade de resposta: alternar  periodicamente os 
nós  entre  os  modos  activos  e  o  modo  inactivo 
prolonga o tempo de vida das redes, mas a latência 
introduzida  pelo  duty-cycle reduz  a  capacidade  de 
resposta  e  a  eficiência  dos sensores  -  relevante  em 
cenários  como  a  detecção  de  emergências  e 
aplicações biomédicas.
- robustez: um grande número de dispositivos baratos 
permite uma cobertura  exaustiva de grandes áreas e 
redundância de nós.
- sinergia:  os nós têm de adaptar-se e cooperar  para 
maximizar  a operação da rede. O protocolo tem que 
garantir  um  uso  eficiente  e  colaborativo  de 
armazenamento,  computação  e  dos  recursos  de 
comunicação.
-  escalabilidade:  para  redes  com coberturas  de  alta 
resolução  são  necessários  milhares  de  nós.  Os 
protocolos têm de ser distribuídos, com comunicação 
local,  e  possivelmente  com  uma  estrutura 
hierárquica. 
-  heterogeneidade:  As  capacidades  de  computação, 
comunicação  e  detecção  dos  dispositivos  são 
heterogéneas.  Uma  arquitectura  de  rede  com  dois 
níveis  de  hierarquia  pode  ser  usada  quando  um 
pequeno número de dispositivos está na presença de 
muitos  dispositivos  de  menor  capacidade 
computacional.
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- auto-configuração: a rede de sensores tem de operar 
autonomamente,  configurando  a  topologia  da  rede; 
localizando,  sincronizando  e  calibrando-se; 
coordenando  comunicação  entre  nós;  usando 
medições dos sensores para melhorar o desempenho.
-  desenho  sistemático:  metodologias  de  desenho 
sistemático permitem a  reutilização, a modularidade 
e a adaptabilidade necessárias, apesar da optimização 
do  desempenho  também  ser  necessária  devido  às 
limitações destas redes.

Uma MAC para redes de sensores sem fios assegura 
um uso eficiente da banda ao gerir a interface rádio, e 
conservação de energia  ao gerir  a  actividade rádio. 
Quando  um nó  não  está  a  comunicar,  o seu  rádio 
entra  num modo de baixo consumo energético, uma 
vez que o controlo de potência prolonga  a vida dos 
nós, mitiga a interferência e mantém a qualidade da 
ligação. Três abordagens concurrentes no desenho de 
uma MAC para redes de sensores sem fios UWB são 
descritas de seguida.

 1.1 Progressive Backoff Algorithm (PBOA) 
Com o PBOA [2] todos os nós que têm pacotes para 
transmitir  começam a contenção do canal  no início 
do  período  de  contenção.  Os  nós  que  ganharam  a 
contenção  usam  o  tempo  restante  do  período  de 
contenção para determinar a potência de transmissão 
mínima.  Isto permite  a  conservação de energia  e a 
redução de interferência,  permitindo que outros nós 
capturem o canal.

 1.2 U-MAC, UWB MAC proactiva e adaptativa
Com o U-MAC [3], os nós declaram periodicamente 
o  seu  estado,  de  modo  a  que  sejam  atribuidos 
proactivamente valores de potência e débitos a novas 
ligações, optimizando o desempenho global da rede.
Simulações  mostram  que  o  U-MAC  diminui  a 
latência e o overhead de controlo do setup da ligação 
e adapta-se melhor a cargas elevadas da rede do que 
uma abordagem reactiva. A forma básica do U-MAC 
favorece nós mais perto do receptor,  por isso há um 
controlo do raio à volta do receptor dentro do qual os 
nós podem ter um acesso igual. 

 1.3 Z-MAC
Z-MAC  [4],  uma  MAC  híbrida  para  redes  de 
sensores sem fios, combina divisão no  tempo com o 
protocolo CSMA.  Consegue  uma  melhor  utilização 
do canal e latência mais baixa que TDMA e CSMA, 
uma vez que a resolução de contenção é melhorada 
usando CSMA como base, com um horário TDMA.
Para  melhorar  a  resolução  da  contenção  o Z-MAC 
propõe que cada  nó  tenha  acesso garantido  ao seu 
intervalo, e acesso baseado na contenção para outros 
intervalos.  A  atribuição  de  intervalos  aumenta  o 

rendimento  ao  evitar  colisões  entre  pacotes, 
conseguindo melhores consumos de energia.

 2 UP-MAC

 2.1 Algoritmo
O UP-MAC é um protocolo MAC híbrido que divide 
o acesso ao canal  em duas  fases. O acesso aleatório 
ao  canal  é  utilizado  para  transmitir  pacotes  de 
controlo enquanto que o acesso fixo ao canal é usado 
para pacotes de dados.

Figura 1. UP-MAC

A Figura 1 mostra um exemplo do protocolo de troca 
de mensagens entre nós.
Os  coordenadores  da  rede  transmitem  beacons de 
sincronização  para  nós  vizinhos  sem contenção  no 
acesso  ao  canal,  para  de  volta  receberem  os  seus 
pacotes de dados.
Com  as  tramas  alinhadas  com  a  transmissão  do 
beacon,  todos  os  nós  com  pacotes  para  transmitir 
iniciam a contenção ao canal depois de esperarem um 
número aleatório de mini intervalos a partir do início 
do intervalo do período de acesso ao canal destinado.
Os nós que transmitem pela primeira vez determinam 
o intervalo que pode estar disponível de acordo com a 
estimativa do número de intervalos ocupados na sua 
vizinhança de dois saltos.
Os nós que ganham a contenção, conseguem enviar 
um  RTS  (request-to-send)  e  podem  receber  do 
coordenador  um CTS (clear-to-send)  ou um NCTS 
(not  clear-to-send)  com  o  valor  de  potência 
permitido, se a potência de transmissão do RTS está 
acima da potência máxima de transmissão permitida 
ou  se  a  relação  sinal-ruído  para  a  ligação  não  é 
aceitável.
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O  CTS  ou  NCTS  também  contém  o  intervalo 
disponível na vizinhança  de dois saltos do receptor. 
Todos  os  nós  que  recebam  o  CTS  ou  NCTS, 
actualizam a sua estimativa do número de intervalos 
ocupados.
O tempo restante no período de contenção é utilizado 
para  determinar  a  potência  mínima  para  o emissor 
transmitir  o  pacote  de  dados.  Conserva-se  assim 
energia  e  reduz-se  a  interferência  permitindo  que 
outros nós capturem o canal.
Na Figura  2 é apresentada a máquina de estados do 
UP-MAC.  Durante  o  acesso  ao  meio  há  nós  em 
contenção,  em  controlo  reactivo  de  potência  e  em 
silêncio. 
Quando o período de contenção começa, os nós com 
pacotes para transmitir tornam-se nós em contenção. 
Estes  nós  tentam  transmitir  o  pacote  para  o  seu 
destino final ou para o próximo nó. Nós sem pacotes 
para  transmitir  tornam-se  silenciosos.  Nós  em 
contenção vão transmitir  com potência  máxima  um 
RTS  num  mini  intervalo  RTS  aleatório.  Se  não 
recebe  nenhum  CTS  ou  NCTS  e  ainda  há  mini 
intervalos  RTS  disponíveis,  o  nó  tem  uma 
probabilidade  de  0,5  de  retransmitir  um  RTS  no 
próximo mini  intervalo RTS com potência máxima, 

selecionando um novo pacote se possível.  Também 
tem uma  probabilidade  de  0,5  de  se tornar  um nó 
silencioso,  ficando  à  escuta  no  próximo  mini 
intervalo RTS, e respondendo com CTS ou NCTS se 
receber um RTS para ele de um nó em contenção ou 
em controlo reactivo de potência.
Nós que recebam um CTS ou NCTS que não  lhes 
esteja  destinado  tornam-se  silenciosos.  Se  não  há 
mais mini intervalos RTS, os nós em silêncio ou em 
contenção  que  não  receberam  um  CTS,  podem 
receber pacotes de dados destinados a eles, e depois 
voltarem a idle.
Se um nó em contenção ouviu um CTS ou NCTS, 
torna-se um nó em controlo reactivo de potência. Se 
há mais mini intervalos RTS, o nó transmite o pacote 
RTS no próximo mini intervalo RTS com a potência 
especificada  pelo CTS ou NCTS recebido, e recebe 
um CTS.
Se não há mais mini intervalos RTS disponíveis, o nó 
transmite o pacote de dados no mini  intervalo para 
dados, ficando à espera por um ACK para ficar idle.
O  ACK  serve  para  confirmar  a  recepção  bem 
sucedida  e  a  validação  dos  dados.  O  receptor  não 
envia um ACK se foi incapaz  de tratar  o pacote de 
dados.
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O  pacote  é  reenviado  se  a  transmissão  for 
considerada um fracasso, ou seja se nenhum ACK for 
recebido num limite de tempo. Se depois de algumas 
tentativas não há recepção de ACK, o emissor pode 
decidir terminar a transação.
UP2-MAC é a versão do UP-MAC sem o algoritmo 
de  atribuição  de  intervalos;  UP3-MAC  tem  esse 
algoritmo  mas  não  tem  um  controlo  de  potência 
reactivo,  enquanto  que o UP4-MAC tem atribuição 
de  intervalos,  mas  sem  controlo  de  potência 
proactivo.

 2.2 Implementação do controlo de potência
Cada  nó  atribui  todo  o  seu  espectro  a  tráfego 
dinâmico, e divide-o entre todas as ligações possíveis.
Depois da recepção de um RTS, o nó calcula o MSI 
(Maximum Sustainable Interference) para a ligação i, 
considerando k ligações activas de tráfego dinâmico e 
a potência recebida Pri:

PRi=
MSI i×λi

k1
⇔ MSI i=

P Ri k1 
λi

, (1)

onde o rácio de tráfego dinâmico  λi é igual a um.
⇒MSI i=P Ri k1 , (2)

onde  Pri  é definido pela equação de Friis em espaço 
livre:

PR d =
PTGT GR

2

4 ²d²
, (3)

com fc=3.952 GHz e assumindo GT=GR=1. 
Então o nó declara o valor do MSI no CTS ou NCTS 
de acordo com:

 
MSI=

MSI total×
active

, (4)

onde  MSItotal é  o  valor  de  MSIi,  calculado 
anteriormente,  active  é o número total  de ligações 
activas, e  δ é uma margem dependente da topologia 
que  permite  ajustar  a  igualdade  de  acesso  e  o 
rendimento.  Definindo  ROF (radius  of  fair  access) 
como a distância máxima do receptor dentro da qual 
os nós têm o mesmo rendimento que o nó mais perto 
do  receptor  (a  uma  distância  igual  a  dmin),  um 
rendimento proporcional  a 1/(d-ROF)² é conseguido 
por nós a uma distância d>ROF do receptor:

 
= 1

2n , n≥2 ; (5)

ROF≃2n−1 dmin.  (6)
Resultados  em  [3] mostram  que  0,25  é  um  valor 
razoável,  que melhora  o desempenho dos nós mais 
distantes  sem  prejudicar  significativamente  o 
desempenho  dos  nós  mais  próximos.  Com  o  MSI 
recebido é determinada a potência de transmissão:

Pallowed=min{MSI i×PLsi×λi

T f 
2k1 },

 
(7)

onde PLsi=Pri/PT é a atenuação do emissor ao vizinho 
i, Tf=100 ns; e σ²=1,9966X10-3 com uma duração de 
pulso de 0,75 ns [5]. 
Os  mini  intervalos  RTS  e  CTS  restantes  são 
utilizados  para  determinar  a  potência  mínima  de 
transmissão,  reduzindo por um factor  constante por 
cada troca de RTS e CTS.

 2.3 Atribuição de intervalos
Utilizando um algoritmo de atribuição de intervalos, 
cada nó em contenção envia um RTS com o intervalo 
do  CAP  que  deseja,  com  base  no  número  de 
intervalos ocupados na sua vizinhança de dois saltos. 
Quando não há mais intervalos disponíveis, começa-
se a ocupar de novo os intervalos do início do período 
de contenção. Todos os nós vizinhos que recebam o 
RTS,  actualizam  a  sua  estimativa  do  número  de 
intervalos da CAP ocupados.  O receptor  pretendido 
para  receber  o  pacote  de  dados  responde  com  um 
CTS contendo a  sua  estimativa.  Este  procedimento 
diminui  a  probabilidade  de se ter  vizinhos  de dois 
saltos  a  usar  o  mesmo  mini  intervalo  RTS.  Para 
diminuir  a  latência,  o  nó  pode  usar  mais  dois 
intervalos separados por um intervalo, para além do 
intervalo  que  lhe  pertence  quando  não  conseguir 
transmitir  no  seu  intervalo.  Este  algoritmo  requere 
um sincronização dos relógios no início da operação 
da rede e uma sincronização periódica local com os 
beacons.

 2.4 Eficiência energética
Para  reduzir  o consumo de energia,  os dispositivos 
com bateria precisam de ciclos de actividade. Os nós 
estão  inactivos  durante  a  maior  parte  da  sua  vida 
operacional,  escutando periodicamente  o canal  para 
determinar se há mensagens pendentes, por isso gerir 
a  escuta em modo  idle é essencial  para  melhorar  a 
eficiência energética de uma MAC.
Não  há  transceivers UWB  disponíveis,  por  isso 
apenas os consumos de energia dos transceivers mais 
populares de Zigbee são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Consumo de potência de alguns dispositivos populares [6]

Transceiver Ptransmit

/mW
Preceive

/mW
PIdle listening

/mW
Psleep

/μW

RFM Transceiver 
(TR1001)

30 12 12 60

RFM Transceiver 
(TR1000)

14,88 12,5 12,5 16

MC13191 81 100 1,4 94

Para calcular a energia utilizada por cada transceiver 
com cada protocolo MAC, é necessária a duração de 
cada modo de operação (1 Ws=1 J).
Considere-se um intervalo entre  beacons de 30 ms e 
uma superframe com duração de 15 ms (Fig. 3).
Para reduzir o consumo de energia no CFP, os seus 
intervalos  não  são  usados  para  transmissões  e  o 
transceiver fica  inactivo  como  no  período  de 
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inactividade. O emissor transmite o beacon, o pacote 
de dados e um RTS com a potência máxima e recebe 
pelo menos um CTS.

Figura 3. Modos de operação  atribuidos na superframe
O consumo de energia  em cada  um dos modos de 
operação  é  calculado  ao  multiplicar  o  tempo  pela 
potência necessária para operar o rádio nesse modo.
Os  resultados  para  o  caso  em  que  o  nó  ganha  a 
contenção  no  quinto  mini  intervalo  RTS  a  uma 
distância  de 30 m do receptor,  para  o TR1000 são 
apresentados na figura 4.

Figure 4. Energia vs Número de Ligações Activas

 3 RESULTADOS E ANÁLISE

 3.1 Resultados de simulação
OMNeT++ (Objective Modular  Network Testbed in 
C++)  [7] foi  seleccionado  como  ferramenta  de 
simulação, com MF (Mobility Framework) para redes 
móveis  e  sem  fios.  UP-MAC  e  outros  protocolos 
MAC foram simulados com o MF modificado para os 
seguintes cenários:
−5 a 100 nós;
−uma área de 50 m ×  50 m;
−uma topologia física de rede aleatória;
−um débito binário de 1 Mbps;
−um pacote de dados com 500 bits;
−uma transmissão máxima de 100 mW;
−coordenador recebe até 50 pacotes de cada vizinho;
−um  intervalo  entre  beacons de  240  ms  (Beacon  

Order BO=4);
−um intervalo com 15 ms, e um período de contenção 

de 135 ms (Superframe Order SO=4).
Rendimento,  igualdade  de  acesso  e  latência  são 
apresentados  em  função  do  números  de  nós  nas 
Figuras 5, 6, e 7, respectivamente. 
O  rácio  entre  o  número  de  pacotes  correctamente 
recebidos e transmitidos,  com cada  retransmissão a 

ser  considerada  como  uma  nova  transmissão,  é 
referida como rendimento.
O índice de igualdade de acesso de Jain é usado para 
comparar  os  protocolos  com  base  no  número  de 
pacotes que cada emissor envia aos coordenadores:

F x =∑ x i  ²/ n∑ x i ².  (8)

O atraso é definido como o intervalo de tempo desde 
que  o  beacon  começa  a  ser  transmitido  até  que  a 
transmissão do pacote de dados seja bem sucedida, 
incluindo  o  tempo  de  espera  na  fila,  o  atraso  de 
propagação,  os  intervalos  entre  tentativas  de 
retransmissão  e  o  tempo  de  transmissão  de  cada 
tentativa.

Figura 5. Rendimento vs Número de Nós

O UP-MAC tem um rendimento 10 a 15% superior 
ao U-MAC e PBOA, em redes com mais de 25 nós, 
ao reduzir o número de colisões numa vizinhança de 
dois saltos.

Figura 6. Igualdade de Acesso vs Número de Nós

Os protocolos MAC com atribuição de intervalos têm 
menos igualdade no acesso porque os nós que tenham 
intervalos  na  primeira  metade  do  CAP  têm  mais 
oportunidades de ganhar a contenção do canal do que 
a segunda metade.
É possível ajustar o UP-MAC para diminuir o atraso, 
reduzindo o rendimento (Figura 7).
O  número  de  intervalos  atribuido  a  cada  nó 
determina  o rendimento,  uma vez que atribuir  mais 
intervalos  diminui  o  rendimento,  mas  também 
diminui o atraso.
A Figura  7 mostra que o atraso médio da MAC com 
atribuição  de  intervalos  tende  para  um  atraso 
ligeiramente  superior  do  que  protocolos  sem 
atribuição de intervalos.
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Figure 7. Atraso Médio vs Número de Nós

 3.2 Análise do UP-MAC
A  divisão  de  cada  intervalo  da  CAP  em  mini 
intervalos para RTS e CTS para contenção diminui a 
probabilidade de colisões e permite a implementação 
de  algoritmos  de  controlo  de  potência  que  usam  a 
informação obtida nos pacotes RTS e CTS.
Os  intervalos  reservados  estão  no  CAP  da 
superframe em  slotted  sleeping enquanto  que  em 
unslotted  sleeping o transmissor  tem de aprender  o 
seu  horário  de  escuta  antes  de  transmitir  para  um 
dado  destino.  De  acordo  com  [8],  redes  com 
protocolos  com  slotted  sleeping conseguem  tempos 
de  vida  superiores  aos  que  têm  protocolos  com 
unslotted sleeping.
A  divisão  de  cada  intervalo  da  CAP  em  mini 
intervalos para RTS e CTS para contenção diminui a 
probabilidade de colisões e permite a implementação 
de  algoritmos  de  controlo  de  potência  que  usam  a 
informação obtida nos pacotes RTS e CTS.
Controlo de potência: Um nó pode transmitir dados 
com a potência de transmissão máxima permitida  e 
conseguir  um consumo de energia  razoável.  Os nós 
estão todos sincronizados por  beacons e os dados só 
são  transmitidos  no  mini  intervalo  para  dados  de 
cada  intervalo  do  CAP.  Assim  os  mini  intervalos 
RTS  e  CTS  restantes  são  usados  para  reduzir  a 
potência de transmissão sem aumentar a latência.
Atribuição  de  intervalos:  A  reserva  de  intervalos 
permite um aumento de rendimento ao evitar colisões 
sem um  aumento  significativo da  complexidade  de 
computação,  mantendo  os  custos  baixos  e  os 
consumos energéticos baixos. A redução do número 
de  nós  activos  de  modo a  que  não  haja  nós  com 
vizinhanças  de  dois  saltos  superiores  a  7  nós, 
aumenta o rendimento ao diminuir  colisões de RTS. 
Reduz-se a  latência  ao permitir  que os nós tenham 
uma  probabilidade  elevada  de  transmitir  no  seu 
intervalo,  e prolonga-se o tempo de vida da rede à 
medida  que  o  consumo  de  energia  devido  a 
retransmissões  diminui  e  os  nós  redundantes 
tornam-se activos para substituir os nós com baterias 
esgotadas.
Modos de operação: o modo de operação com todos 
os algoritmos  tem um ligeiro  aumento  do atraso  e 

diminuição  da  igualdade  no  acesso  devido  à 
atribuição  de  intervalos.  É  possível  não  usar  a 
atribuição  de  intervalos  como  o  UP2-MAC  para 
aplicações com requisitos de atraso e de igualdade de 
acesso semelhantes aos do U-MAC e PBOA e ainda 
obter os consumos de energia mais baixos.

 4 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

O  UP-MAC  foi  concebido  com  algoritmos  de 
controlo  de  potência  e  de  atribuição  de  intervalos. 
Começa  por  determinar  a  potência  de  transmissão 
máxima permitida e depois determina uma estimativa 
da  potência  mínima  de  transmissão,  utilizando  a 
atribuição de intervalos para evitar colisões. Todos os 
protocolos  MAC  foram  comparados  e  simulados 
numa  plataforma  comum  MF/OMNeT++,  com  o 
mesmo cenário de referência.  Integrar  algoritmos de 
controlo de potência  baseados no U-MAC e PBOA 
numa única MAC resulta  num consumo de energia 
mais baixo, crucial para aumentar o tempo de vida de 
uma  rede  de  sensores  sem  fios.  A  atribuição  de 
intervalos ao evitar  colisões em vizinhanças  de dois 
saltos aumenta o rendimento.  O UP-MAC consegue 
rendimentos  10  a  15%  superiores  aos  MAC 
concurrentes  sem  aumentar  significativamente  o 
atraso, enquanto consegue o mais baixo consumo de 
energia na maioria dos cenários.
A atribuição de intervalos  e o controlo de potência 
são simples extensões aos métodos de contenção RTS 
e CTS, com reduzidos requisitos de processamento.
O UP-MAC pode ser uma extensão à MAC proposta 
pela norma 802.15.4a,  uma vez que foi baseado nos 
intervalos de contenção do 802.15.4.  Com a norma 
802.15.4  será  possível  implementar  e  fornecer 
integração plena do UP-MAC num sistema UWB de 
baixo débito baseado no 802.15.4a.
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