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Abstract. This paper describes a Hybrid and Adaptive Many-to-Many Communication Multichannel MAC Protocol for 802.11-based Wireless Networks with
the Split Phase architecture. This approach, called H-M2MMAC, enables the
transmission of data during the ATIM Window in channels that are unique for
exchanging data packets under high-load conditions on the network. In order
to evaluate the performance of the protocol, it is presented a mathematical model that has as metric the aggregate saturation throughput of the network. This
model is evaluated numerically and its results are compared with other related
multichannel protocols. Results show that H-M2MMAC outperforms the other
protocols.
Resumo. Este artigo apresenta uma Abordagem Híbrida e Adaptativa de Protocolo MAC Multicanal para Comunicação Muitos-para-Muitos baseada na arquitetura Split Phase. Esta abordagem, denominada H-M2MMAC, viabiliza a
transmissão de dados durante o intervalo da janela de negociação nos canais
que são exclusivos para troca de pacotes de dados sob circunstâncias de alta
carga na rede. Para se avaliar o desempenho do protocolo, é apresentado um
modelo matemático que tem como métrica a vazão agregada de saturação da
rede. Tal modelo é avaliado numericamente e seus resultados são comparados
com os de outros protocolos multicanais relacionados. O H-M2MMAC apresenta desempenho superior aos demais protocolos.

1. Introdução
As Redes Ad Hoc são formadas por um conjunto de nós com interfaces sem fio que
se organizam de forma dinâmica dentro de uma topologia temporária e arbitrária, sem
a necessidade de um ponto de acesso central [Rubinstein et al. 2006]. Elas podem se
mostrar incrivelmente úteis às autoridades competentes no que diz respeito a situações
de desastres naturais e antropogênicos, e têm ampla aplicação em Internet das Coisas.
Porém, seus nós sofrem limitações em termos de memória, vida útil das baterias e poder de processamento. Concomitantemente, os nós devem ser capazes de lidar com outras funcionalidades da rede como o controle de acesso ao meio, roteamento e sinalização. No padrão IEEE 802.11 são especificados pelo menos três canais não sobrepostos
[IEEE Computer Society LAN MAN Standards Committee 1997]. Entretanto, esses canais são subutilizados por muitos protocolos atuais da camada de enlace. Proporcionar
à uma rede ad hoc a possibilidade de transmitir em mais de um canal fornece vantagens
como a redução de colisões de pacotes e aumento da vazão. Sendo assim, faz-se necessário implementar protocolos MAC (do inglês Medium Access Control) de múltiplos canais

