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Resumo 

A rede de distribuição e transmissão de energia elétrica possui grandes 

extensões e atinge uma fatia significativa da população mundial. Além de transmitir 

energia, a rede elétrica também pode ser adaptada para transmissão de dados, fato 

este que reduz os custos com cabeamentos dedicados a esta aplicação. No entanto, 

a rede elétrica não é um canal proposto para transmitir sinais de dados, esta 

apresenta diversas dificuldades que atrapalham a comunicação robusta e veloz de 

informações. Visando obter maneiras de facilitar este tipo de uso da rede, este 

trabalho propõe um estudo da modulação OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) para avaliar suas características frente aos principais ruídos 

encontrados na rede de energia elétrica. Para tal é realizada uma simulação no 

ambiente Simulink do MatLab de forma a avaliar a influência dos ruídos em uma 

transmissão de dados em alta velocidade OFDM. 

 

Palavras chaves: PLC, OFDM, QAM, rede elétrica, MatLab.  
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Abstract 

The network of distribution and transmission of electricity has large extensions 

and achieves a significant part of the world population. Besides transmitting power, 

the grid can also be adapted for data transmission, a fact that would reduce cabling 

costs dedicated to this application. However, the grid is not proposed to transmit data 

signals, this channel presents many difficulties that hinder fast and robust reporting. 

Aiming to obtain ways to facilitate this kind of use of the network, this paper proposes 

a study of the OFDM modulation to evaluate their characteristics to the main front 

noises found in the power network. For such a simulation in Simulink Matlab 

environment to evaluate the influence of noises in data transmission at high speed 

OFDM is performed. 

 

Key words: PLC, OFDM, QAM, electric grid, MatLab. 
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Capítulo 1- Introdução 

 

O controle de residências via computadores está cada vez mais presente na 

sociedade moderna. Avanços computacionais e da eletrônica estão possibilitando 

que os custos de tais confortos estejam cada vez mais acessíveis à sociedade. As 

possibilidades para a área são ilimitadas, eletrodomésticos e eletrônicos com acesso 

a internet, controle de equipamentos, entre outros. No entanto, esta é uma ideia de 

grande desafio para as empresas do ramo, um dos pontos de dificuldade é em 

relação à forma de transmissão de dados. Cabeamentos dedicados a estas 

aplicações são de difíceis implementações e, como principal fator, caros. 

Desde a década de 30, empresas do setor elétrico começaram a utilizar a 

rede de transmissão de energia de alta tensão como canal de comunicação entre 

duas subestações (1). As aplicações possíveis nesta época além de limitadas, eram 

também reféns às linhas de alta tensões. Mas com o desenvolvimento de novas 

tecnologias e soluções, possibilitaram novas aplicações, como: controle remoto de 

equipamentos, medição da qualidade das linhas de transmissão, medição de 

demanda, entre outros. Outro fator importante foi a possibilidade de utilizar a 

tecnologia em redes de tensões mais baixas, como as de baixa-tensão, existente 

nas residências. Esta tecnologia é conhecida como PowerLine Communications 

(PLC). 

Apesar do grande desenvolvimento da tecnologia PLC ao longo dos anos, 

esta ainda não é consolidada no mercado, isto devido aos diversos problemas 

presentes na rede elétrica de baixa-tensão e a falta de regulamentação. Quanto 

menor a tensão mais poluída é a rede, como: harmônicos, ruídos gerados por 

motores, grandes variações de impedância devido ao liga desliga de cargas. Apesar 

dos problemas citados, há diversas vantagens no seu uso:  

 

 Baixo Custo: utiliza uma infraestrutura já existente. 
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 Grande penetração: os serviços de energia elétrica são disponibilizados a 

quase todas as pessoas do mundo. 

 Fácil instalação: basta ligar o equipamento a tomada, quadro de 

distribuição e medição. 

 Flexibilidade: comunicação entre diversos pontos de comunicação. 

 

A principal ferramenta que trabalha para diminuir as dificuldades de se 

transmitir dados via rede elétrica é a modulação. É de total importância que os sinais 

transmitidos cheguem ao seu destino com as mínimas interferências possíveis, ou 

seja, o sinal deve suportar todos os ruídos e demais problemas impostos pela rede 

elétrica. Para tal modulação que permite a transmissão de dados em ambientes 

ruidosos surge como uma verdadeira possibilidade para alcançar o objetivo de um 

dia utilizar a rede elétrica para outros fins que não sejam só transmissão de energia. 

1.1. Objetivos 

O trabalho tem como objetivo avaliar a rede elétrica como meio de 

comunicação de dados. Uma das formas de se avaliar o potencial de um estudo 

para validar sua viabilidade é por meio de simulações, e é este o foco do trabalho. 

Utilizando a plataforma Simulink do software MatLab é desenvolvida uma 

modelagem da rede elétrica juntamente com a modelagem dos transmissores e 

receptores de transmissão de dados. 

Para a simulação é utilizada a modulação OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing). Esta foi escolhida por se tratar de uma modulação com 

características favoráveis à aplicação sugerida. A modulação OFDM possui uma 

excelente característica de imunidade a ruídos, fator este importantíssimo para obter 

resultados bastante favoráveis. A Figura 1-1 mostra um exemplo de modelo a ser 

simulado no Simulink. 
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Figura 1-1 - Sistema OFDM 

 

O trabalho seguiu os seguintes passos de forma a abordar todos os fatores 

relevantes do tema: 

 

 Análise do sistema elétrico como meio de transmissão de dados; 

 Estudo das tecnologias utilizadas; 

 Implementação da simulação; 

 Testes em diferentes variações de modulação das subportadoras; 

 Análise dos sinais transmitidos; 

 Análise de melhorias do sistema proposto.  
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1.2. Metodologia 

O trabalho explora o tema PowerLine Communications com ênfase 

principalmente na modulação utilizada nas transmissões de dados. Esta análise será 

totalmente feita por meios de softwares, sendo o escolhido o ambiente Simulink 

presente no software MatLab. O sotfware foi escolhido por se tratar de um programa 

bastante didático, fácil de usar e principalmente com uma gama de bibliotecas que 

permitem realizar o experimento de forma concreta e obter resultados muito 

próximos à realidade. 

No Simulink é criado um sistema com as características do sistema 

apresentado na Figura 1-1, possuindo praticamente os mesmos blocos operacionais. 

Com isto é possível criar o transmissor e receptor OFDM e ligá-los por meio de um 

caminho modelado a se comportar semelhante à rede elétrica de distribuição de 

energia. Para o canal se comportar como a rede elétrica foi adicionado ruídos junto 

ao modelo para que fosse permitido estudar como estes ruídos vão atuar sobre os 

dados transmitidos. 

Após a implementação da modelagem é feito uma estudo variando as 

modulações das portadoras do sistema OFDM. A modulação utilizada foi a QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation). A modulação QAM possui diferentes níveis de 

quadratura, podendo ser de 4, 16, 64 e 256 pontos, este valor influencia na 

capacidade de dados transmitidos. Variações nesses valores são realizadas a fim de 

verificar o desempenho para diferentes níveis de envio de dados. 

 

1.3. Organização do trabalho 

A dissertação aborda o estudo dos sistemas de PowerLine Communication, o 

estudo da modulação OFDM, implementação da simulação e resultados.  

No Capitulo 2 discute sobre a tecnologia PLC, suas vantagens e 

desvantagens, aplicações, estado da arte e dificuldades da utilização da mesma. 

O Capitulo 3 desenvolve um estudo sobre a modulação OFDM, suas 

características, vantagens, princípios de funcionamento, entre outros itens 

importantes para obter um melhor conhecimento a respeito da simulação. 
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No Capitulo 4 tem-se como foco a  rede elétrica por meio de uma abordagem 

para implementação de um modelo a ser  utilizado nas simulações. 

O Capitulo 5 descreve os blocos funcionais da simulação, exibindo cada 

componente. 

Os resultados são apresentados no Capitulo 6 e a conclusão do trabalho no 

Capitulo 7. 
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Capítulo 2 – PowerLine Communications 

 

O presente capítulo aborda os conceitos relacionados ao PLC. Inicialmente é 

dada uma visão geral do tema na qual primeiramente são feitas comparações entre 

as estruturas de cabeamento usadas em redes domésticas, em seguida abordam-se 

as aplicações da tecnologia, a evolução do PLC ao longo dos anos, o estado da 

arte, as tecnologias existentes atualmente e por fim os problemas técnicos 

encontrados na rede.  

2.1. PowerLine Communications 

A rede de transmissão e distribuição de energia elétrica é a maior estrutura 

em forma de rede do planeta, atingindo quase todas as localidades no globo 

terrestre (2). Praticamente todas as edificações possuem uma estrutura de rede 

elétrica, independente do nível social da construção, com vários pontos de acesso 

ao longo dessas. Enfim, a rede elétrica é um sistema já consolidado e em expansão. 

Baseado no mencionado cabe a seguinte pergunta: 

 

Um sistema com tamanho grau de acessibilidade e robustez não está sendo 

subutilizado com o uso exclusivo de fornecimento de energia elétrica? 

 

Partindo do princípio acima citado se observou a possibilidade de utilizar essa 

estrutura para outras aplicações, como serviços de telecomunicação, transmissão de 

dados e sinais. Para tal foi desenvolvida uma tecnologia denominada Power Line 

Communications (PLC). 

As Figuras 2.1 a 2.3 exemplificam as instalações mais comuns de 

transmissão de dados dentro de uma rede residencial. 
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Figura 2-1 - Rede telefônica. (3) 

 

 

 

Figura 2-2 - Rede ethernet. (3) 
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Figura 2-3 - Rede elétrica.  (3) 

 

Na instalação da rede telefônica (Figura 2.1) existem alguns pontos de 

acesso, porém restritos a poucas partes da casa e normalmente um ponto por 

cômodo. Para a rede ethernet (Figura 2.2) são disponíveis poucos pontos de 

acesso, normalmente próximos a locais onde serão instalados computadores. A rede 

elétrica (Figura 2.3), por sua vez, possui diversos pontos de acesso, sendo que em 

todas as partes da casa possuem no mínimo dois pontos de conexão com a rede. 

No entanto, a rede elétrica não foi desenvolvida para ser um canal de 

comunicação por conter diversas características que dificultam a transmissão de 

sinal, dentre as quais se destacam a grande incidência de ruídos, os diferentes 

níveis de atenuação do sinal em função da frequência, as variações da impedância 

com a inclusão ou exclusão de cargas na rede. 

2.2. Aplicação 

A tecnologia PLC contém inúmeras aplicações, algumas das quais estão 

descritas a seguir: 

 

 Tele-medição: com a inserção do Smart Grid, rede de distribuição e 

transmissão inteligentes, a tecnologia PLC é uma ferramenta que 

acoplada aos novos medidores eletrônicos se torna extremamente útil e 

rentável às concessionárias de energia para realizações de medições de 
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consumo de forma remota, sem a necessidade da atuação de um 

funcionário. 

 

 Internet Banda Larga: Uma das principais aplicações da rede PLC é a 

difusão da internet através da rede elétrica, que irá unificar a conexão de 

aparelhos eletrônicos a internet, uma vez que estes já precisam ser 

alimentados à rede. Há ainda a possibilidade de levar internet a regiões 

difícil acesso como zonas rurais, tribos de índios e comunidades carentes. 

 

 Telefonia: As redes PLC possuem uma vantagem quanto aos sistemas de 

telefonia baseados em VoIP (Voice over Internet Protocol), devido a 

flexibilidade dessa aplicação.  (4) 

 

 Eletrodomésticos inteligentes: uma vez que todo eletrodoméstico já está 

conectado à rede elétrica, seria possível introduzir sistemas que fariam a 

comunicação entre eles, possibilitar o comando a distância, dentre outras 

alternativas. 

 

 Automação: controle e comando de equipamentos nas residências e 

indústrias sem necessidade de cabeamento dedicado. 
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Figura 2-4 - Aplicações PLC (5) 

 

A Figura 2.4 ilustra as diversas aplicações do PLC. Com o desenvolvimento 

cada vez mais rápido da eletrônica e computação, estas aplicações estarão cada 

vez mais reais e presentes no dia-a-dia da população e novas aplicações poderão 

ser implementadas brevemente. 

2.3. Histórico 

Sistemas de PowerLine Carrier ou OPLAT (Ondas Portadoras em Linhas de 

Alta Tensão) foram criados na década de 1920 com intuito de realizar telemetria, 

controle remoto e comunicação por voz entre subestações de energia elétrica. A 

ideia de transmissão de dados em redes elétricas partiu da American Telephone and 

Telegraph Company, sendo esta responsável pelas primeiras patentes da área (6). 

Nessa aplicação era utilizada modulação AM com faixa de frequência de 15 a 50 

kHz.(7). 

Em 1930, surgiu a primeira técnica que possibilitava o uso da rede elétrica 

para transferência de dados conhecida como Ripple Control. Esta era um técnica de 

baixa capacidade de transmissão de dados, normalmente transmitindo sinais de 
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controle em baixas frequências 100 a 900 Hz. A comunicação era unidirecional 

permitindo as realizações de tarefas simples. 

Ao longo dos anos mais estudos foram realizados e já na década de 1980 as 

comunicações PLC operavam com taxas de até 144kbps, e frequências de 500 kHz 

(8). Em 1991, o Dr. Paul Brown da Norweb Communications (Norweb é a empresa 

de Energia Elétrica da cidade de Manchester, Inglaterra) iniciou testes com 

comunicação digital de alta velocidade utilizando linhas de energia elétrica. 

Entre 1995 e 1997, ficou demonstrado que era possível resolver os problemas de 

ruídos e atenuações, mas não eliminar totalmente as interferências, e que a 

transmissão de dados de alta velocidade poderia ser viável. (7) 

Em 1991 o CENELEC (Comitê Europeu de Padronização para a 

Eletrotécnica), criou o padrão EN-50065, estabelecendo os critérios para uso da 

rede elétrica como meio de transmissão de sinais de telecomunicações na Europa 

(9). Em 1997 na Europa foi criado o PLC Fórum e, em 1998, a UTC lançou nos USA 

o PLTF (PowerLine Telecommunications Forum). O acompanhamento dos 

desenvolvimentos e progressos da tecnologia Powerline era feito na época no Brasil 

pelo Subcomitê de Comunicações do GCOI (Governor's Celebration of Innovation) e 

a APTEL (Associação de Empresas Proprietárias de Infraestrutura e de Sistemas 

Privados de Telecomunicações), criada em abril de 1999, realizando o seu primeiro 

seminário em setembro de 1999, com o tema: Tecnologia PowerLine 

Communications (7). 

2.4. PLC no Brasil 

Antes da Resolução 527 da ANATEL (Agência Nacional De 

Telecomunicações), foram criados grupos de pesquisas ligados a APTEL com intuito 

de avaliar o uso do PLC. O teste inicial utilizando a tecnologia BPL (Broadband over 

Powerline) foi em 2001, realizado pela COPEL (Companhia Paranaense de 

Eletricidade), na cidade de Curitiba, onde 50 casas tiveram acesso ao serviço de 

internet por meio da rede elétrica. A LIGHT, concessionária de distribuição de 

energia elétrica do Rio de Janeiro, em 2003, com apoio do governo do Estado, 

realizou demonstrações da tecnologia em escolas e em prédios comerciais e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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residenciais. Empresas como a CEMIG e CEMAR, também mostraram interesse na 

tecnologia (1). 

O primeiro grande projeto foi realizado em 2004, coordenado pela APTEL, na 

cidade de Barreirinhas/MA, a 240 km da capital maranhense. A cidade foi escolhida 

devido ao seu baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e a falta de recursos 

de inclusão digital da população. O projeto contou com a participação da 

ELETROBRÁS, ELETRONORTE e CEMAR, com o objetivo de em 24 meses 

possibilitarem o acesso à internet e TV Digital Interativa a 150 usuários nas classes 

residencial, comercial, prefeitura e entidades públicas (1),(10). 

Outro projeto, também coordenado pela APTEL em 2006, foi no bairro 

Restinga, na cidade de Porto Alegre. O projeto teve participações da Procempa, 

CEEE, UFRGS e CETA. Também com objetivo de inclusão social, conseguiu-se 

obter uma taxa de 45 Mbps em uma rede com mais de 3,5 km de raio. (10),(1) 

Em 2009, foi aprovada pela ANEEL a Resolução Normativa nº 375/2009 que 

permite o compartilhamento das infraestruturas das distribuidoras para fins de 

transmissão de dados, voz, imagem e acesso à internet em alta velocidade. (11) 

Em 2010, devido ao projeto de Inclusão Digital do governo federal, chamado 

“Um Computador por Aluno (UCA)”, foi experimentado o acesso à internet via PLC 

em escolas públicas nas cidades de Pedra/PE, Barreirinhas/MA e Candiota/RS. (11) 

 

2.5. Regulamentação 

A necessidade de se fomentar padrões de uso para os sistemas PLC teve 

como objetivo assegurar a segurança dos utilizadores e a interoperabilidade entre 

equipamentos de diferentes fabricantes. Apesar dos quase 100 anos de existência 

da tecnologia PLC, ainda não há um padrão global para o seu uso. Certas entidades 

criaram algumas normas, que estão sendo estudadas a fim de se obter este 

padrão.(1),(12) 

Mesmo os padrões já criados possuem divergências entre as regiões do 

planeta. O mesmo padrão europeu não é o mesmo adotado em países da América e 

Ásia. O CENELEC (European Committee for Electrotechinical Stardardization) criou 
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o padrão EN50065, que define a banda de frequências para as comunicações via 

rede elétrica. O Quadro 2.1, exemplifica as frequências de operação europeias. (12) 

 

Banda Frequência Utilização 

 3kHz – 9kHz Apenas para empresas de distribuição de energia 

elétrica 

A 9kHz – 95kHz Empresas de distribuição de energia elétrica e 

entidades autorizadas 

B 95kHz – 125kHz Disponível para consumidores, sem restrições 

C 125kHz – 140kHz Disponível para consumidores, desde que 

possuam MAC 

D 140kHz – 148,5kHz Disponível para consumidores, sem restrições 

Quadro 2-1 - Distribuição das bandas de frequências para redes PLC Europeias (12) 

 

Esta norma restringe bastante a largura de banda para transmissão de dados, 

o que dificulta a sua aplicação em sistemas de telecomunicações. Na América e na 

Ásia é permitido o uso de espectros de frequências na ordem de 500 kHz. No Brasil, 

o espectro de banda para uso de sistemas de banda larga por meio de energia 

elétrica foram aprovadas em 8 de abril de 2009, por meio da Resolução 527 da 

ANATEL, que define a faixa de 1,705 MHz a 50 MHz para operação dos 

equipamentos BPL em caráter secundário, ou seja, os mesmos são tratados como 

equipamentos de rádio comunicação de radiação restrita e não podem provocar 

interferências que prejudiquem os serviços prioritários nessa faixa. (1)(12)(13)  

Dentre as diversas instituições regulamentadoras podemos citar: 

2.5.1. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

O IEEE é a maior associação profissional internacional e uma das maiores 

autoridades nos setores da computação, telecomunicações, energia elétrica, 

robótica e aeronáutica. É uma das principais organizações responsáveis por 

definições de padrões de fabricação e manutenção de produtos da área de 

eletricidade. O IEEE também promove diversas atividades educacionais e de 

pesquisas em suas áreas de atuações. 
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Em 31 de dezembro de 2010 o padrão IEEE Std 1901-2010 foi criado. Este foi 

feito por um Comitê Internacional para regulação das comunicações sobre a rede 

elétrica. O padrão regulamenta a implementação das camadas MAC (Media Access 

Control) e PHY (Physical Layer) para comunicação via rede elétrica, utilizada em 

sistemas HomePlug. (12) 

2.5.2. OPERA (Open PLC European Research Alliance) 

OPERA é um consórcio constituído por 26 participantes, de diversas áreas do 

setor elétrico, que visa o desenvolvimento da tecnologia PLC. Ele busca melhorar os 

sistemas já inseridos no mercado, elaboração de novos serviços e ajudar nos 

fomentos de padrões técnicos internacionais. 

O projeto ocorreu em duas etapas, a primeira entre 2004 e 2006 e a segunda 

entre 2007 e 2008. O relatório final é obtido pelo documento D54 – Final plan for 

using and disseminating knowledge. Alguns dos principais pontos são exibidos na 

Figura 2.5. (1)(12) 

 

 

Figura 2-5 - Pontos propostos pelo projeto OPERA (10) 

 

2.5.3. PLCForum (PowerLine Communications Forum) 
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O PLCForum, criado no início de 2000, é uma associação internacional de 

liderança que representa os interesses dos fabricantes, concessionárias de energia 

e outras organizações (universidades, outras associações PLC e consultores) que 

operam no domínio do acesso as tecnologias PLC. Além da troca de informações 

entre os membros, os principais objetivos da Associação são os seguintes: (14) 

 

 As questões regulatórias: pressionar e apoiar os membros para a criação 

de um regulamento satisfatório para o PLC; 

 Tecnologias: compartilhar visões, problemas e soluções no âmbito do 

Fórum, buscar a coexistência e interoperabilidade dos equipamentos para 

que isto não seja um fator limitante ao uso da tecnologia; 

 Apoios comerciais: apoiar os membros na criação de modelos comerciais 

e financeiros adequados; 

 Marketing: contribuir para uma ampla consciência do potencial PLC, por 

meio do envolvimento em grandes eventos, divulgação de informações, 

atividades de imprensa, entre outros. 

2.5.4. PUA (PLC Utilities Alliance) 

A Aliança Europeia, criada em 2002, teve objetivos de formular uma 

regulamentação e padronização de ferramentas de desenvolvimento do PLC para 

indústrias.  Atualmente é constituída por 8 membros: EDP (Portugal), Iberdrola 

(Espanha), Endesa (Espanha), Enel (Itália), EnBw (Alemanha), EDF (França), Union 

Fenosa (Espanha) e EEF (Suiça). (12) Seus principais pontos de abordagem são: 

(15) 

 

  Plataforma Comum: desenvolver uma posição comum entre os membros 

do PUA, atuando como a base para o trabalho com os órgãos nacionais e 

da UE para obter um ambiente favorável para o desenvolvimento do PLC; 

 Sensibilizar: Informar sobre a oportunidade PLC, suas possibilidades e 

como isso pode contribuir para o desenvolvimento da Sociedade da 

Informação; 
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 Referência técnica: tratar de questões técnicas percebidas e se tornar 

uma fonte disponível e interativa de conhecimentos em todas as questões 

técnicas do PLC; 

 Normatizar o processo: ajudar nos processos de normatizações e facilitar 

comunicação entre os atores envolvidos; 

 Apoiar projetos de P&D: colaborar com os principais fornecedores de 

equipamentos de PLC a fim de identificar melhorias técnicas. 

2.5.5. UPA (Universal Powerline Association) 

UPA foi criada em 2005, e tinha como principal objetivo promover o 

crescimento da tecnologia PLC, criando padrões que permitissem a 

interoperabilidade entre equipamentos. Esta associação cessou as suas funções em 

Novembro de 2010 e alguns dos seus trabalhos foram adotados pelo projeto 

OPERA. (12) 

2.5.6. Homeplug Alliance 

A HomePlug Powerline Alliance é uma associação de fabricantes de 

eletrônicos e prestadores de serviços que estabelece normas para que os 

dispositivos dos membros estejam em conformidade com as várias tecnologias de 

comunicação via rede elétrica existentes, conhecidos também como HomePlug. 

A aliança desenvolveu padrões para aplicações, tais como a distribuição em 

TVs, jogos e acesso à Internet. Ela também desenvolveu uma especificação para 

medidores de energia inteligentes e comunicações em casa entre os sistemas 

elétricos e eletrodomésticos. Os testes aliança de interoperabilidade de produtos é 

certificado com base em especificações HomePlug e IEEE 1901. (12) 

Abaixo são citadas algumas das tecnologias HomePlug Existentes: (1) 

 HomePlug 1.0: define o método de acesso ao meio e as especificações, 

preocupando-se com a robustez da transmissão de dados; 

 HomePlug AV: especifica serviços de TV de alta definição e sistemas de 

VoIP; 
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 HomePlug BPL: específica as conexões entre empresas e consumidores; 

 HomePlug CC: padroniza  os serviços de controle e comando do sistema 

PLC. 

2.6. Tecnologias existentes 

Com o avanço da tecnologia, muitas soluções para uso em ambientes 

domésticos foram criadas e serão abordadas ao longo deste tópico. A Figura 2.6 

exemplifica graficamente o avanço da tecnologia PLC, algumas das quais serão 

melhores explicadas a seguir. 

 

 

Figura 2-6 - Evolução da tecnologia PLC (12) 

2.6.1. Intellon CEBus 

Intellon é uma empresa privada que produz equipamentos de acordo com o 

padrão CEBus (Consumer Electronic Bus). O CEBus é um padrão aberto que define 

uma arquitetura de rede cujo principal objetivo é a interconexão em rede de 

dispositivos utilizando a rede elétrica. Os intuitos centrais do CEBus são: (16) 

 

 Desenvolver método de baixo custo; 

 Permitir a introdução de novos produtos e serviços em edifícios; 
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 Padrão de comunicação que satisfaça os requisitos necessários para o 

controle do edifício; 

 Minimizar a redundância do controle e métodos de operação entre 

equipamentos e aplicações. 

 

 O CIC (CEBus Industry Council) é um fórum que desenvolve os protocolos 

CEBus. Dois padrões de sistema são disponibilizados por eles: um com baixas 

velocidades de transmissão de até 10kbps, e outro com altas taxas de transmissão 

de dados tais como áudio e vídeo. Sendo baseado em protocolo aberto, o CEBus 

opera em redes ponto a ponto e, assim,  não necessita de um sistema centralizado 

de controle. 

A tecnologia de espalhamento de frequência é utilizada na sua transmissão 

de dados. Cada bit de dado é transmitido em uma frequência diferente com pulsos 

variando de 100 até 400 kHz com intervalo de 100 microssegundos entre cada bit.  

O CEBus também inclui uma linguagem para as aplicações CAL (Common  

Application Language), que permite aos dispositivos enviar comandos e solicitações 

de status usando uma sintaxe, um vocabulário comum a todos (padrão EIA-600). 

 

2.6.2. Adaptive Networks 

A Adaptive Networks utiliza a tecnologia spread spectrum e oferece chipsets 

com taxas de 19,2Kbps e 100Kbps. O acesso ao meio é feito através de um hybrid 

token passing, que minimiza tokens desnecessários em ambientes com cargas leves 

e preserva a integridade do token em situações de muita carga. 

Apesar de possibilitar taxas de transmissão maiores, a tecnologia da Adaptive 

não é adequada para aplicações banda larga como compartilhamento de arquivos, 

voz digital e transmissão de vídeo. (16) 
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2.6.3. X-10 

O sistema X-10 é um protocolo de comando remoto designado para 

comunicação entre transmissores e receptores X-10 por meio da rede elétrica. A 

tecnologia existe a mais de 20 anos e foi elaborada para ser de baixo custo para o 

controle de equipamentos. (17) É produzido por varias empresas como: General 

Electric, Philips, RCA e Leviton. (16) 

Através de uma tomada comum os transmissores X-10 enviam comandos de 

turn on e turn off, precedidos pela identificação da unidade receptora, sendo que 

cada receptor somente irá reagir aos comandos que lhe são endereçados.  Para 

diferenciar os símbolos, a portadora utiliza a passagem por zero volt da onda 

senoidal (60Hz ou 50 Hz) da linha elétrica de corrente alternada (CA), tanto no ciclo 

positivo quanto no negativo.  

A transmissão na passagem por zero justifica-se por ser este o instante de 

menor ruído e interferência de outros equipamentos ligados à rede.  

Um comando completo do X-10 consiste de dois pacotes com um intervalo de 

3 ciclos entre eles, e cada pacote leva 11 ciclos para ser transmitido. No total são 

necessários 47 ciclos para se transmitir um comando, o equivalente a 0,8s. Essa 

limitação de velocidade acabou restringindo a tecnologia ao controle de aplicações 

simples como iluminação e segurança. (16) 

2.6.4. PLUG-IN 

A tecnologia PLUG-IN foi desenvolvida pela Intelogis, Inc. e está baseada na 

implementação de vários protocolos: PLUG-IN iCAL (Intelogis Commom Application 

Language), o PLUG-IN PLX (Power Line Exchange) e o PLUG-IN DPL (Digital Power 

Line). 

Esta aplicação utiliza a topologia cliente-servidor, sendo assim toda a 

inteligência do sistema esta armazenada em um nó de rede, sendo que as tarefas 

que requerem maior nível de processamentos devem ser realizadas por este nó. Os 

demais nós clientes possuem inteligências somente para executar as funções. Este 

é um artifício que diminui consideravelmente o custo do sistema.  
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A modulação utilizada é FSK (Frequency-shift keying), cujo valor de custo é 

bastante inferior ao custo de produção dos circuitos para modulação por spread 

spectrum, por exemplo. As taxas de transmissão chegam a 350 Kbps. Estas 

características fazem com que esta tecnologia seja muito bem aceita em aplicações 

comerciais e residenciais. (17) 

 

2.6.5. Lonworks 

O protocolo Longworks, desenvolvido pela Echelon, começou a cerca de duas 

décadas e atualmente está na versão 2.0. A tecnologia permite comunicações com 

meios que variam desde rádio frequência, cabo coaxial, infravermelhos, até rede 

elétrica. Para a rede elétrica como meio de transmissão de dados o protocolo 

Longworks possui uma taxa 5,4 kbps, muito baixa para determinadas aplicações, 

fato este que limita o seu uso.  

2.6.6. HomePlug  

O HomePlug, citado no tópico 2.5.6, foi desenvolvido pela HomePlug Alliance. 

Esta é uma tecnologia totalmente focada e exclusiva para a rede elétrica, o que 

garante trabalhos para constante melhoria dos sistemas e grande capacidade de 

transmissão de dados em altas velocidades. Inicialmente o HomePlug 1.0 permitia 

uma velocidade de transmissão de dados de 14 Mbit/s, com o desenvolvimento de 

novas versões, o HomePlug GreenPHY conseguiu alcançar uma taxa de 200 Mbit/s 

e, atualmente uma nova versão, HomePlug AV2, promete ser capaz de transmitir 

dados já na casa dos GigaBit. 

Os dados são transmitidos com modulações muito robustas e com grande 

propriedade de imunidade a ruídos, modulações TDMA (Time Division Multiple 

Access) e OFDM.  Por meio dos protocolos DES (Data Encryption Standard) e 

AES (Advanced Encryption Standard), a tecnologia garante uma elevada 

segurança dos dados na rede elétrica. Mesmo com tantas versões e protocolos que 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency-shift_keying
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as implementam, o HomePlug garante total interoperabilidade entre aparelhos de 

qualquer versão. 

2.7. Problemas técnicos 

As redes que utilizam cabeamento dedicado têm como característica principal 

melhorar o desempenho da transmissão de dados, diminuindo interferências 

externas. A rede elétrica possui como ponto base a transmissão de energia elétrica 

em frequências típicas de 50 ou 60 Hz, logo para a transmissão de sinais de alta 

frequência a rede elétrica é um dos meios físicos mais problemáticos, como a 

dificuldade de transmitir sinais de alta frequência e a conexão e desconexão 

frequentes de equipamentos da rede, faz com que as características de condução 

sejam constantemente alteradas. 

 

2.7.1. Ruído 

Um dos principais problemas da rede PLC são os ruídos, que estão 

constantemente presentes na rede elétrica. Normalmente esses ruídos são 

impulsos, e podem ser classificados em quatro categorias: síncrono, tonal, de alta 

frequência e de uma ocorrência (single event impulse noise).  (18) 

Os ruídos de categoria síncrona são normalmente causados por dimmers. 

Estes dispositivos, ao controlarem a intensidade luminosa de uma lâmpada, injetam 

no sistema impulsos da ordem de dezenas de volts de frequências maiores que a da 

rede. 

Os ruídos tonais são de alta frequência e ricos em harmônicos, estes são 

causados principalmente por fontes chaveadas, normalmente presentes em 

computadores, carregadores, dentre outros.  

Motores são fontes do terceiro tipo de ruído, de alta frequência, gerando 

impulsos na faixa de alguns kHz. Este efeito é causado por motores presentes em 

barbeadores, aspiradores de pó, liquidificadores, batedeiras, entre vários outros 

utensílios domésticos. 
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A última fonte de ruído mais comum em uma residência são os aparelhos 

eletrônicos que possuem capacitores de regulagem de fator de potência em seu 

interior. Ao desligar ou ligar estes aparelhos os capacitores são descarregados ou 

carregados respectivamente causando um transitório do sistema e com isso, ruído. 

A intensidade deste ruído está diretamente ligada à capacitância do capacitor. 

 

 

Figura 2-7 - Espectro de tensão dimmer, notebook, computador, lâmpada fluorescente.  (5)(18) 

 

A Figura 2.7 mostra o espectro de tensão causado pelas fontes mais comuns 

de ruído. Uma fonte ainda não mencionada que apresenta também grandes 

capacidades de injetar sinais indesejados no sistema são as lâmpadas compactas 

fluorescentes. Pela Figura 2.7 se observa frequências de kHz presentes em seu 

funcionamento. 

2.7.2. Descontinuidade de impedância 

Outro problema na transmissão de sinal via rede elétrica é a variação de 

impedância ao longo da rede. Devido a isto o sinal sofre duas consequências: a 

potência do sinal a ser transmitido é relativa com a impedância do meio ao qual se 

propaga e como não é possível definir exatamente a impedância, o cálculo da 

potência máxima a ser transmitida é comprometido, fazendo com que o custo do 
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estágio de saída dos transmissores, amplificadores de potência, sejam mais 

elevados. (18) A segunda consequência é que a variação de impedância causa 

atenuação do sinal, devido as mudanças nas características do meio, dificultando a 

transmissão por distâncias muito longas. Estudos apontam descontinuidade em 

torno de 1,5 a 8Ω a 100kHz e atenuações na faixa de 2 a 50 dB a 150kHz.  (5) 

Os fatores que causam estes efeitos são as formas de ligações da rede, anel 

ou estrela; a utilização ou não de tomadas de energia; quando cargas são 

conectadas a rede possuindo característica bem distintas umas das outras, fazendo 

com que ocorra um descasamento de carga. Este último feito provoca um aumento 

no índice de reflexo do sinal. As tomadas sem carga também geram este efeito 

devido a se tornarem pontos de rede sem terminação. 

 

 

Figura 2-8 - Variação de impedância  (Cantone, 2003) 

 

2.8. Conclusão 

Em uma residência com o PLC, onde cada tomada de energia é também um 

ponto de conexão, torna-se simples o controle a distância de dispositivos inteligentes 



 
 

41 
 

sem a necessidade de reforma e grandes adaptações nas instalações da residência, 

trazendo conforto e segurança para os moradores da mesma.  

Os problemas enfrentados pela tecnologia PLC são muitos, no entanto, os 

estudos se encontram bastante avançados e as soluções já existentes possuem a 

capacidade de abranger grande parte do mercado, mas ainda há muitos desafios 

para que ela se torne uma solução aceita e bem difundida.  
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Capítulo 3 – Modulação OFDM  

 

A modulação consiste no processo de converter um sinal com a finalidade de 

transmiti-lo. Para tal, é necessário que o sistema possua duas entradas, uma com a 

informação e a outra com uma onda portadora. Para se modular um sinal é preciso 

variar um ou mais parâmetros da onda portadora de acordo com o sinal que se 

deseja transmitir. 

 Modulador é o nome dado ao equipamento responsável por criar o sinal no 

formato que ele será transmitido. Outro equipamento denominado demodulador, irá 

receber o sinal transmitido e recriá-lo de forma a obter novamente a mensagem 

passada pelo canal de comunicação. 

O desenvolvimento da tecnologia PLC somente foi possível por que as 

técnicas de modulação avançaram consideravelmente nos últimos anos. Uma das 

características cruciais de se modular um sinal para uso em PLC é diminuir bastante 

os efeitos de ruídos no canal de comunicação e também evitar erros entre o sinal 

transmitido e recebido. 

A modulação OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ou 

Multiplexação por Divisão em Frequências Ortogonais é uma técnica com base no 

conceito da modulação FDM (Frequency Division Multiplexing), na qual múltiplos 

sinais são transmitidos de modo simultâneo utilizando diferentes portadoras e 

multiportadoras. 

A transmissão de multiportadora é um método concebido para diferentes 

canais de frequências. Desse modo cada frequência adotada irá sofrer níveis 

diferentes de atenuações. O problema da variação de níveis de atenuação entre 

diferentes componentes de frequência é especialmente agravado para sistemas de 

alta taxa de dados, devido ao fato de em uma única portadora transmitir todos os 

dados. O princípio básico da transmissão por multiportadoras é transmitir a alta taxa 

de fluxo de dados em série em vários paralelos mais lentamente, de tal modo que o 

canal de cada um dos fluxos paralelos lentos pode ser considerado plano. 
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A técnica OFDM explora ainda mais o conceito do FDM. Normalmente um 

transmissor OFDM utiliza um grande número de subportadoras ortogonais. Sistemas 

consagrados atuais empregam milhares de subportadoras para compor o chamado 

feixe OFDM. (2) 

 

3.1. Histórico 

A primeira aparição de sistemas com múltiplas portadoras foi um Modem 

desenvolvido em 1957 para fins militares, conhecido como projeto KINEPLEX (19)(2) 

No entanto, somente em 1966 R. W. Chang, integrante da equipe do Bell 

Laboratories, publicou um trabalho de grande relevância. Seu trabalho propunha que 

se a condição de ortogonalidade entre as múltiplas portadoras fosse satisfeita, os 

espectros das mesmas poderiam ser sobrepostos, aumentando a eficiência do 

sistema. Sua patente foi publicada em 1970.  

Com o avanço dos estudos teóricos, muitas implementações práticas foram 

surgindo, no entanto, houve bastante dificuldade na construção de sistemas 

multiportadoras analógicos devido ao fato de exigirem vários osciladores locais com 

fase e frequências estáveis, elevando o custo. O estudo de Weinstein e Ebert em 

1971, permitiu que os sistemas fossem implementados baseando-se no método da 

FFT (Fast Fourier Transform). Isto fez com que o OFDM entrasse na era 

digital.(2)(19)(20) 

Em 1980 ocorreu um dos momentos mais importantes da evolução da técnica 

OFDM, a utilização do prefixo cíclico (CP), substituindo o intervalo de guarda 

silencioso, preservando a ortogonalidade entre as portadoras e eliminando o efeito 

do canal dispersivo no tempo. Este último problema identificado por Saltzberg no 

final da década de 1960. (20) 

Com a evolução da teoria e da tecnologia, várias aplicações práticas foram 

surgindo entre elas: 

 Padrão ADSL; 

 Padrão DAB; 

 Sistemas de TV digital; 

 Uso em redes móveis sem fio de computadores; 
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A Figura 3.1 sintetiza o desenvolvimento tecnológico da modulação OFDM ao 

longo dos anos. A Tabela 3.1 exibe as aplicações mais relevantes da técnica OFDM. 

(20) 

 

Figura 3-1 - Desenvolvimento histórico da tecnologia OFDM (20) 
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Quadro 3-1 - Aplicações modulação OFDM (19) 

DAB 

Digital Audio Broadcasting: padrão europeu de radiodifusão de áudio 

terrestre. É composto por 5 modos com diferentes parâmetros 

reconfiguráveis para cada situação. Utiliza-se D-QPSK nas portadoras 

evitando-se a estimação de canal. Suas principais características são: 

                                            . 

DVB-T 

Digital Video Broadcasting – Terrestrial: padrão europeu de radiodifusão 

de televisão digital terrestre. É formado por vários parâmetros que 

permitem obter dois modos alterando-se o número de portadoras, a ordem 

da modulação, a taxa de correção de erros e outros. Suas principais 

características são:                                          

            . 

ISDB-T 

Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial: padrão de 

radiodifusão de televisão digital terrestre usado no Japão. É similar ao 

DVB-T, porém apresenta melhor desempenho em sistemas com recepção 

móvel. É caracterizado por sua segmentação do espectro visando 

aplicações multimídia. Suas principais características são:    

                                                  . 

IEEE.802.11a 

Extensão em OFDM, em torno de 5 GHz, pertence à família dos padrões 

de rede sem fio IEEE.802.11. É originária dos EUA e difundiu-se em 

vários outros países. Apresenta vários níveis de taxa/robustez obtidos 

através de diferentes combinações de modulação da portadora e taxa de 

correção de erro. Suas principais características são:                

                . 

Hiperlan/2 

High Performance LAN – Type 2: especificação de rede sem fio, sendo 

utilizado na Europa. É semelhante à IEEE.802.11a em quase todos os 

parâmetros. As diferenças são pequenas e são ais frequentes em níveis 

lógicos do que em físicos. Suas principais características são:    

                            . 

ADSL 

Asymetric Digital Subscriber Line: utilizado em MODEM’s banda-larga de 

linhas telefônicas residenciais. Possui vários padrões, mas um do mais 

difundidos é o T1.413-1998, baseado em OFDM. Trabalha com taxas 

múltiplas de 32 Kbps do intervalo abaixo, sendo que em taxas altas exijam 

condições de linhas raras na prática. Suas principais características são: 

                               . 
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3.2. Princípios da comunicação digital Nyquist 

De modo a eliminar as interferências Intersimbólicas (ISI) Nyquist propos 

critérios para os pulsos digitais. A ISI nula é alcançada escolhendo-se um pulso que 

tenha amplitude não nula no centro e nula nos instantes t = ±nTb(n = 1, 2, 3, ···), 

sendo Tb = 1/Rb a separação entre pulsos sucessivos. 

 

      
        

           
  

 

Logo para se transmitir    bits/s é necessário Np mínimo        e isto 

somente é possível com pulsos de                . (21) 

3.3. Princípios da modulação OFDM 

Basicamente, a técnica OFDM consiste na transmissão paralela de dados em 

diversas subportadoras com modulação QAM ou PSK e as taxas de transmissão por 

subportadora tão baixas quanto maior o número destas empregadas. Esta redução 

da taxa de transmissão implica em uma diminuição da sensibilidade à seletividade 

em frequência, dispersão no tempo. 

Como já mencionado anteriormente, a técnica OFDM é simplesmente uma 

variação da técnica FDM, entretanto, na técnica OFDM as subportadoras são 

empregadas de uma maneira muito mais controlada, permitindo maior eficiência do 

canal. 

Embora as portadoras na técnica OFDM sobreponham-se no tempo, devido a 

ortogonalidade, não irá ocorrer a chamada ICI (Inter Carrier Interference) no domínio 

da frequência. Além disso, também com o princípio da ortogonalidade, o sistema 

OFDM reduz as bandas-de-guarda em relação ao sistema FDM. Isto é mostrado na 

Figura 3.2. 
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Figura 3-2 – Espectro OFDM, multiplexação com sobreposição das subportadoras (a) e sem 
sobreposição das subportadoras (b). 

 

3.3.1. Utilização da IDFT nos sistemas OFDM 
 

 O uso da Transformada Discreta de Fourier (DFT) na transmissão paralela de 

dados usando a técnica FDM foi investigado em 1971 por Weinstein e Ebert. 

Considere uma seqüência de dados   ,   , ...,     , em que cada    é um símbolo 

complexo. (A sequencia de dados pode ser a saída de um modulador digital de 

complexo, tais como QAM, PSK, etc.) Suponha que realizar uma IDFT (Inverse 

Discrete Fourier Transform) da sequencia     (o fator 2 é usado apenas para fins de 

escala), temos um resultado de N números complexos    (m = 0,1 ..., N-1) 

como:(20)(19)(21) 

               
  

 
 

   

   

                                             

   

   

 

Onde, 

   
 

   
                                                                                                                                

Onde,    representa o intervalo do símbolo dos símbolos originais. Passando 

a parte real da sequência de símbolo representado pela equação (3.1), implementa 

um filtro passa-baixas com cada símbolo separado por um período de    segundos, 

obtém-se o sinal, 
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A Figura 3.3 mostra o diagrama conceitual para um sistema de multiplexação 

multiportadora. 

 

 

Figura 3-3 – Diagrama conceitual para um sistema de multiplexação multiportadora. (20) 

 

Já a Figura 3.4, mostra o espectro das subportadoras no domínio da 

frequência. 

 

Figura 3-4 – Subportadoras OFDM no domínio da frequência (20) 
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É possível observar a partir de (3.3), que: 

 A duração do sinal OFDM é T;  

 O espaçamento entre os transportadores é igual a 1 / T;  

 A taxa de símbolos OFDM é N vezes a taxa de transmissão de origem;  

 Existem N subportadoras ortogonais no sistema.  

O sinal definido na equação (3.3) é o símbolo base da técnica OFDM. (20)(21) 

 

3.3.2. Tempo de guarda e Prefixo cíclico 

Uma das principais vantagens da técnica OFDM é a sua eficácia contra o 

atraso de multicaminhos frequentemente encontrados em canais de comunicação 

móvel. A redução da taxa de símbolo de N vezes, resulta em uma redução 

proporcional a relação de atraso propagação devido aos multicaminhos em relação 

ao tempo de símbolo. Para eliminar completamente o pequeno valor de ISI (Inter 

Symbol Interference) resultante, um tempo de guarda é introduzido para cada 

símbolo OFDM. O tempo de guarda deve ser escolhido para ser maior do que a 

dispersão do atraso esperado, de tal modo que os componentes de múltiplos 

caminhos a partir de um símbolo não podem interferir com o próximo símbolo. Se o 

tempo de guarda é deixado vazio, isso pode levar a interferência interportadora (ICI), 

uma vez que as portadoras já não são ortogonais entre si. Para evitar um 

cruzamento entre as subportadoras, o símbolo OFDM é adicionado um prefixo 

cíclico no tempo de guarda. Isso garante que as réplicas atrasadas dos símbolos 

OFDM sempre sejam um número inteiro de ciclos dentro do intervalo de FFT, 

enquanto o atraso de propagação devido aos multicaminhos seja menor do que o 

tempo de guarda. (20)(21)(19) 
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3.3.3. Sistema OFDM 

Até agora vimos os elementos que compõem um sistema OFDM. A Figura 3.5 

exemplifica como os sistemas devem serem implementados para aplicação em um 

sistema PLC.  

 

 

Figura 3-5 – Modelo OFDM (22) 

 

3.3.4. Modulação para as subportadoras 

A informação a ser entregue ao modulador deve ser modulada por meio da 

variação de fase ou amplitude da onda portadora. Esta modulação deve 

necessariamente ser proveniente de algum método digital. As técnicas mais 

utilizadas para este fim são as de PSK (Phase Shift Keying) e a QAM (Quadrature 

Ampllitude Modulation). A Figura 3.6 mostra as componentes do sinal em fase (Q) e 

em quadratura (I), mapeados com código Gray. 
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Figura 3-6 – Constelação PSK (a) e QAM (b) (21) 

 

O trabalho em questão fará uso da técnica QAM para modulação das 

subportadoras. 

 

3.3.4.1. PSK 

Nesse tipo de modulação, a portadora senoidal adquire dois ou mais valores 

de fase, diretamente determinada pelo sinal binário de dados (modulação com 2 

fases) ou pela combinação de certo número de bits de um mesmo sinal de dados 

(modulação com N fases). A Figura 3.6 (a) mostra uma constelação PSK com 16 

fases. (23) 

A modulação PSK  segue a Equação 3.4. 

                                                                                                

 

3.3.4.2. QAM 

A modulação por amplitude e quadratura (QAM) é resultante de uma 

combinação entre as modulações ASK e PSK. O mapeamento por código 
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Gray é o método utilizado na distribuição do código binário do diagrama de 

irradiação, pois a distância de Hamming entre os código adjacentes é de uma 

unidade. Na Figura 3.6(b) é apresentado o diagrama de constelação da 

modulação QAM-16. Se o diagrama for analisado de acordo com o plano de 

Argand-Gauss, podem-se definir três valores de módulos distintos e três fases 

distintas por quadrante, ou seja, numa representação a modulação QAM-16 

tem três valores de módulos possíveis e doze valores de fase distintos. A 

Figura 3.7 exemplifica um modulador e demolulador QAM. (23) 

 

 

Figura 3-7 – QAM (23) 

A Equação 3.5 corresponde a modulação do sinal e a Equação 3.6 a 

demodulação. 

                                                                                                                           

                                                                                      

3.3.5. Vantagens da modulação OFDM 

OFDM possui algumas vantagens inerentes para comunicações via rede 

elétrica. Esta seção falará das mais importantes razões que explicam por que a 

OFDM supera os problemas descritos no capitulo anterior. 

 

 

 



 
 

53 
 

3.3.5.1. Efeitos da distorção do canal 

Além de atrasar variações no canal, a variação da resposta em frequência do 

canal faz com que o ISI aumente em sistemas de comunicação digital. Um exemplo 

típico seria par trançado usado em linhas telefônicas. Estas linhas de transmissão 

são usadas para lidar com as chamadas de voz e tem uma resposta de frequência 

pobre quando se trata de transmissão de alta frequência. Em sistemas que usam 

transmissão de compartimento único, um equalizador pode ser necessário para 

atenuar o efeito de distorção do canal. A complexidade do equalizador depende da 

gravidade da distorção do canal, e estes também possuem problemas, tais como 

não linearidade dos equalizadores e propagação de erro, entre outros, dificultando 

ainda mais a transmissão de dados. 

Em sistemas OFDM, por outro lado, devido ao fato da largura de banda de 

cada subportadora ser muito pequena, a resposta em frequência sobre ela será 

basicamente linear (pode-se seguramente assumir também que a resposta de fase 

será linear sobre esta largura de banda estreita). Mesmo no caso de distorção de 

amplitude extrema, um equalizador de estrutura muito simples será suficiente para 

corrigir a distorção em cada subportadora.(21) 

3.3.5.2. Capacidade de transmissão 

A utilização da modulação da subportadora melhora a flexibilidade do OFDM 

para canalizar a atenuação e a distorção tornando possível que o sistema de 

transmissão atue com a máxima capacidade possível, para tal se utiliza uma técnica 

chamada canal de carregamento. Suponhamos que o canal de transmissão tenha 

uma atenuação para uma determinada gama de frequências que correspondem a 

certa subportadora. Se for possível detectar a presença desse problema utilizando 

esquemas de estimativa de canal e assumindo que o nível não varia suficientemente 

rápido em comparação com a duração de do símbolo OFDM, pode ser possível 

alterar (escala para baixo / para cima) o esquema de codificação da modulação 

somente para esta subportadora (aumentar a sua robustez contra o ruído), de modo 

que a capacidade como um todo seja maximizada sobre todas as subportadoras. No 

caso de sistemas de transporte único, nada pode ser feito contra essas dificuldades. 
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Eles devem de alguma forma sobreviver a distorção usando codificação de correção 

de erros ou equalizadores.(19)(20) 

 

 

3.3.5.3. Robustez contra ruídos impulsivos 

Ruído impulsivo é geralmente uma explosão de interferência causada em 

canais com caminho de retorno HFC (Hybrid-Fiber-Coaxial), de par trançado e 

canais sem fio afetados por fenômenos atmosféricos como relâmpagos, rede 

elétrica, entre outros. Num sistema de 10 Mbps, a duração do símbolo é de 0,1 μs, e 

se uma onda de ruído de impulso com duração de 0,2 μs pode causar uma explosão 

de erros que não podem ser corrigidos utilizando as correções de erro normal. 

Normalmente são utilizados complicados códigos Reed-Solomon em conjunto com 

enormes intercalações para corrigir esse problema. Sistemas OFDM são robustos 

contra o ruído de impulso, uma vez que a duração do símbolo de um sinal OFDM é 

muito maior do que a do sistema de transporte simples correspondente e com isso, é 

menos provável que o ruído de impulso provoque erros individuais nos símbolos. 

Assim, codificação, intercalação e esquemas complicados de controle de erro para 

este tipo de problema não são necessários para sistemas OFDM e com isto, 

simplifica o design transceptor.(20)(19) 
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Capítulo 4 - Modelo Rede elétrica 

 

O presente capítulo aborda como será realizada a modelagem do sistema 

elétrico na simulação implementada. São discutidos os conceitos teóricos da 

modelagem, descrição dos ruídos utilizados na simulação e por fim é apresentado o 

modelo validado a ser utilizado. (23),(24),(25) 

A Figura 4.1 exemplifica como é o modelo adotado. 

 

Figura 4-1 - Modelo canal PLC (25) 
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4.1. Modelagem teórica 

A linha de distribuição pode ser descrita por meio dos parâmetros R ', L', C ', 

G' conforme Figura 4.2.  

 

Figura 4-2 - Modelo básico linha de distribuição (24) 

 

       

  
             

       

  
                                                                                                   

 

       

  
             

       

  
                                                                                                  

 

Nas equações 4.1 e 4.2, x indica o tamanho longitudinal da linha e R ', L', G 'e 

C' são: a resistência por unidade de comprimento (Ω / m), a indutância (H / m), a 

condutância (S / m) e de capacitância (F / m). Essas grandezas elétricas dependem 

dos parâmetros geométricos e constitutivos da linha de distribuição. (23)(24)(25) 

Os parâmetros que descrevem a linha de distribuição são a impedância 

característica Zc e a constante de propagação γ: 

 

     
        

        
                                                                                                                                

                                                                                                                  

 

A função de transferência de uma linha de comprimento l pode ser descrita 

por: (23),(24),(25) 
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4.2. Modelo utilizado no trabalho 

Para a simulação foram utilizados os dados gerados em (26). Neste artigo foi 

realizado um estudo de redes de distribuição a fim de dimensionar cada componente 

da rede. Para tal, foram utilizados dados de uma rede de distribuição rural modelado 

na plataforma ATP (Alternative Transients Program) de modo a obter os parâmetros 

de resistência, indutância e capacitância da rede. 

A Figura 4.3 mostra a modelagem da simulação realizada. 

 

 

Figura 4-3 - Modelo Para obtenção dos parâmetros da linha (26) 

Os valores definidos pela simulação são mostrados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4-1 - Valores para simulação (26) 

L 0,5x10-3 H 

C 17,427x10-12 F 

R 2 Ω 

 

Para adaptar a modelagem ao Communication Blockset do Simulink a função 

de transferência da rede elétrica foi implementada com um filtro digital em tempo 

discreto. O bloco Digital Filter necessita a entrada de uma função de transferência. 

Para tal o modelo PI da linha de transmissão foi modelado para o parâmetro “s”, 
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conforme Equaçoes 4.5 e 4.6. Os parâmetros utilizados nela são os mencionados na 

Tabela 4.1. (26) 

 

      
    

           
                                                                                                            

 

  
  
      

 

          
                                                                                                            

 

Os valores mencionados foram criados para trabalho com uma frequência de 

1,705 MHz, frequência mínima presente na faixa permitida pela ANEEL, já 

mencionada no Capítulo 3. 

4.3. Modelos Ruídos 

Como exibido na Figura 4.1, serão adicionados ao sinal ruídos aleatórios. 

Estes ruídos, como já mencionado no Capitulo 2, são aproximações dos 

encontrados normalmente na rede elétrica. 

4.3.1. Ruído de banda estreita (Narrow-band noise) 

Este ruído origina de emissoras que transmitem um sinal longo e médio em 

uma faixa de ondas curtas. A amplitude pode ser alterada em relação ao tempo e 

lugar. O ruído de banda estreita pode ser modelado como uma soma de senoides 

com múltiplas amplitudes diferentes 

 

                       

 

   

                                                                                                          

 

onde, N é um número de ondas de diferentes frequências   , amplitude        e fase 

  . A amplitude de        é uma constante, no caso mais simples, mas pode ser 
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estabelecida a partir de transmissão de radiodifusão. A fase    é estabelecida 

aleatoriamente a partir do intervalo [0, 2π]. (23),(24),(25) 

 

4.3.2. Ruído de Fundo (Background noise) 
 

Este é um ruído constantemente presente na rede. É causado pelo somatório 

de várias fontes de ruídos de baixo consumo de energia. Ele pode ser descrito como 

uma PSD (densidade espectral de potência). A energia do ruído pode ser descrita 

com a equação: 

 

           
 
 
                                                                                                                      

 

onde    é a densidade de potência quando      , e    é a diferença entre      e 

    . Este modelo permite a modelagem do ruído de fundo como um processo de 

ruído branco, que recebe uma coloração espectral por um filtro. (23),(24),(25) 

 

4.3.3. Ruído impulsivo assíncrono (Asynchronous impulsive 
noise) 

Este tipo de ruído é caracterizado por picos altos e curtos de tensão na faixa 

de 10-100 µs. Estes picos podem chegar até o nível 2 kV. Este ruído é causado 

pelos equipamentos de comutação da rede de distribuição. Estes tipos de ruído são 

considerados como parte do ruído de fundo. (23),(24),(25) 

 

4.3.4. Ruído de impulso síncrono (Synchronous impulsive noise) 

Ruído causado principalmente por tiristores em dimmers de luz. São rajadas 

de picos de interferência com a repetição periódica. O ruído de impulso síncrono 
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pode ser modelado por uma fonte de ruído branco com uma coloração espectral 

juntamente com um envoltório de comutação periódica retangular. (23),(24),(25) 
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Capítulo 5 – Simulação 

 

Neste capitulo é abordada a simulação realizada para desenvolvimento do 

estudo sobre a eficiência da modulação OFDM em aplicações PowerLine 

Commnications. A simulação será separada em blocos funcionais de forma a obter 

melhor conhecimento de como ela foi realizada. 

A simulação conforme abordada no Capítulo 3 segue o modelo apresentado 

na Figura 3.5. Sendo assim cada um dos blocos lá mostrados foram configurados no 

Simulink do Matlab. A Figura 5.1 mostra a visão macro da simulação. 

 

 

Figura 5-1 - Visão macro da simulação no Simulink/Matlab para modulação OFDM 
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5.1. Entrada 

A entrada do sistema é composta por um gerador de números aleatórios de 

forma a simular uma sequencia de informações de dados. O conversor de inteiro 

para bit tem como objetivo de realizar as medições da quantidade de bits que serão 

entregues ao sistema de modo que possa comparar ao final da simulação a 

diferença entre os bits enviados e os bits recebidos.  

Cada inteiro gerado está entre 0 a 63, o que corresponde a um numero de 6 

bits. 

 

 

Figura 5-2 - Entrada 

5.2. QAM 

O bloco QAM representado pela Figura 5.3, possui o modulador QAM que irá 

modular cada subportadora antes da modulação OFDM. O bloco de modulação está 

configurado para receber um numero inteiro, logo, se torna necessária a conversão 

de bit para inteiro novamente. Durante a simulação são utilizadas 3 diferentes 

variações da modulação por quadratura, sendo elas: 4-QAM, 16-QAM e 64-QAM. 

 

 

 

Figura 5-3 - QAM 
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5.3. Modulação OFDM 

O bloco Modulação OFDM mostrado na Figura 5.4, mostra as etapas da 

modulação OFDM de acordo com o mostrado no Item 3.2.3 deste texto. Após o sinal 

ser modulado na modulação QAM, este será divido nas subportadoras. Após esta 

divisão os dados são novamente concatenados para a transmissão serial do sinal. 

Uma vez que o sinal já foi divido em subportadoras e concatenado são 

aplicadas a transformada rápida inversa de Fourier (IFFT) e a adição do prefixo 

cíclico ao sinal. Ao término destas etapas, o sinal está pronto para ser enviado ao 

canal de transmissão. 

 

 

 

Figura 5-4 – Modulação OFDM 
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5.4. Rede elétrica 

A Figura 5.5 mostra o modelo utilizado para simular o canal de transmissão 

de dados. O modelo apresentado é bastante semelhante ao exibido na Figura 4.1, e 

sua explicação detalhada está descrita no Capitulo 4. 

Cada um dos ruídos é testado individualmente de maneira a abordar a 

influencia deles no resultado da simulação.  

 

Figura 5-5 – Modelo rede elétrica 

5.5. Demodulador OFDM 

O demodulador OFDM mostrado na Figura 5.6 segue os modelos 

apresentados no Capitulo 4. Durante a demodulação as modificações aplicadas ao 

sinal durante a modulação OFDM são retiradas de modo a obter novamente cada 

uma das subportadoras novamente. 
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Figura 5-6 – Demodulador OFDM 

5.6. Demodulador QAM 

A Figura 5.7 mostra o sistema de demodulação QAM. Este é bastante 

semelhante ao modulador QAM e a conversão inteiro pra bit tem o mesmo objetivo 

do apresentado na modulação QAM. 

 

Figura 5-7 – Demodulador QAM 

5.7. Analisadores 

Para poder obter uma melhor avaliação dos sinais e dados transmitidos e 

recebidos, são adicionados ao longo da simulação medidores e osciloscópios para 

mostrar os sinais tanto de entrada quanto de saída. A Figura 5.8 mostra a entrada 

de cada sinal colhido, sendo eles: 

 

 TX: Coletado logo após a geração de dados, sinal binário; 

 QAM_TX: Sinal gerado pelo modulador QAM; 

 OFDM_TX: Sinal modulado OFDM antes de passar pelo canal de 

transmissão de dados; 

 OFDM_RX: Sinal OFDM após transitar pelo canal; 

 QAM_RX Sinal gerado após da demodulação OFDM; 

 RX: Sinal binário resultante. 
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Figura 5-8 – Coleta de dados 

 

Os sinais de RX e TX são utilizados para realização de cálculos de BER. A 

Figura 5.9 mostra o interior do bloco “Medidores” com os respectivos osciloscópios 

para cada tipo de sinal. 

 

 

Figura 5-9 - Medidores 
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Capítulo 6 – Análise dos Resultados 

 

Neste capitulo são apresentados os resultados das simulações do sistema 

OFDM realizadas por meio da interface Simulink do MatLab. As simulações não 

possuem filtros e equalizadores no receptor de sinal. O objetivo principal da 

simulação foi calcular a relação de erro entre os dados enviado e recebidos, 

avaliando a atuação de cada tipo de ruído separadamente e por fim avaliando o 

sistema sujeito a todos os tipos de ruídos propostos neste trabalho. 

Todos os gráficos apresentam a taxa de erro relativo aos bits perdidos ao 

longo do canal. Além disto, são mostrados os gráficos relativos ao espectro do IFFT 

e as constelações da modulação QAM antes e depois da modulação OFDM. As 

variações da modulação QAM aplicadas são as seguintes: 

 

 4-QAM; 

 16-QAM; 

 64-QAM. 

 

e para cada umas das modulações QAM descritas acima, foram realizadas 

simulações com as seguintes variações de ruídos: 

 

 Ruído de banda estreita; 

 Ruído de fundo; 

 Ruído impulsivo assimétrico; 

 Ruído impulsivo simétrico; e 

 Todos os ruídos citados. 
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6.1. Cenário 1 – Ruído de banda estreita 

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos por meio das 

simulações utilizando como ruído somente o Ruído de banda estreita. O ruído foi 

modelado por meio de um bloco de ruído branco presente na biblioteca do Simulink. 

A seguir são exibidos os gráficos resultantes variando os tipos de modulação 

das subportadoras, conforme descrito no inicio deste capítulo. As Figuras de 6.1 a 

6.5 representam os resultados para a modulação 4-QAM, as Figuras de 6.6 a 6.10 

são os resultados para a modulação 16-QAM e as Figuras 6.11 a 6.15 mostram os 

resultados para a modulação 64-QAM. 
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Figura 6-1 – 4-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-2 – 4-QAM – OFDM_RX 

 

 

Figura 6-3 – 4-QAM – QAM_TX 

 

Figura 6-4 – 4-QAM – QAM_RX 

 

Figura 6-5 – 4-QAM – ERRO 

 

Para a simulação acima a taxa erro foi de 19,6%. 
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Figura 6-6 – 16-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-7 – 16-QAM - OFDM_RX 

 

Figura 6-8 – 16-QAM – QAM_TX 

 

Figura 6-9 – 16-QAM – QAM_RX 

 

Figura 6-10 – 16-QAM – ERRO 

Para a simulação acima a taxa erro foi de 33,0%. 
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Figura 6-11 – 64-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-12 – 64-QAM - OFDM_RX 

 

Figura 6-13 – 64-QAM – QAM_TX 

 

Figura 6-14 – 64-QAM – QAM_RX 

 

Figura 6-15 – 64-QAM – ERRO 

 

Pode-se perceber por meio da análise dos resultados que com o aumento do 

numero de dados transmitido maiores são os erros encontrados. Vide que para a 

modulação 64-QAM a porcentagem de dados perdidos chega à casa de quase 50%, 

o que compromete significadamente uma transmissão de dados correta. As 

constelações das modulações M-QAM seguem um padrão de dispersão semelhante, 

sendo que na modulação 64-QAM os dados aparecem mais dispersos. 
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6.2. Cenário 2 – Ruído de fundo 

 

Semelhantemente ao cenário anterior, o sistema agora é simulado com os 

mesmo parâmetros variando somente o ruído. O ruído de fundo foi modelado 

utilizando um bloco de distribuição uniforme gaussiana. 

 

Figura 6-16 – 4-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-17 – 4-QAM – OFDM_RX 

 

Figura 6-18 – 4-QAM – QAM_TX 

 

Figura 6-19 – 4-QAM – QAM_RX 

 

Figura 6-20 – 4-QAM – ERRO 

Para a simulação acima a taxa erro foi de 17,1%. 
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Figura 6-21 – 16-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-22 – 16-QAM - OFDM_RX 

 

 

Figura 6-23 – 16-QAM – QAM_TX 

 

Figura 6-24 – 16-QAM – QAM_RX 

 

Figura 6-25 – 16-QAM – ERRO 

Para a simulação acima a taxa erro foi de 34,1%. 
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Figura 6-26 – 64-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-27 – 64-QAM - OFDM_RX 

 

Figura 6-28 – 64-QAM – QAM_TX 

 

Figura 6-29 – 64-QAM – QAM_RX 

 

Figura 6-30 – 64-QAM – ERRO 

 

O ruído de fundo altera consideravelmente as respostas deixando o sinal 

muito mais poluído, como se percebe nos gráficos OFDM_RX. As constelações 

QAM possuem uma dispersão de sinal mais variada e embaralhada, fora do padrão 

mais próximo à constelação do sinal obtido nos gráficos de QAM_TX. No entanto, 

considerando os erros apresentados na seção anterior, os valores de dados 

perdidos estão bastante próximos. Isto mostra que aparentemente o sistema OFDM 

atua de forma igual sob a influencia dos dois tipos de ruídos apresentados. 
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6.3. Cenário 3 – Ruído impulsivo assíncrono 

Nesta seção, é abordado o ruído impulsivo assíncrono. Este foi modelado por 

meio de um bloco de geração de ruídos gaussiano. Os resultados abaixo 

apresentados seguem os mesmo padrões dos apresentados anteriormente. 

 

Figura 6-31 – 4-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-32 – 4-QAM – OFDM_RX 

 

Figura 6-33 – 4-QAM – QAM_TX 

 

Figura 6-34 – 4-QAM – QAM_RX 

 

Figura 6-35 – 4-QAM – ERRO 

Para a simulação acima a taxa erro foi de 19,6%. 
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Figura 6-36 – 16-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-37 – 16-QAM - OFDM_RX 

 

Figura 6-38 – 16-QAM – QAM_TX 

 

Figura 6-39 – 16-QAM – QAM_RX 

 

Figura 6-40 – 16-QAM – ERRO 

Para a simulação acima a taxa erro foi de 33,0%. 
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Figura 6-41 – 64-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-42 – 64-QAM - OFDM_RX 

 

Figura 6-43 – 64-QAM – QAM_TX 

 

Figura 6-44 – 64-QAM – QAM_RX 

 

Figura 6-45 – 64-QAM – ERRO 

 

Os resultados encontrados nesta simulação aproximam-se consideravelmente 

aos encontrados na simulação do ruído de banda estreita. Para as 3 modulações 

QAM utilizadas os espectros OFDM_RX são muito próximos, aparentemente iguais 

para os 3 casos. 
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6.4. Cenário 4 – Ruído impulsivo síncrono 

O ruído impulsivo síncrono é modelado por meio do bloco de gerador de ruído 

riciano. A seguir são mostrados os resultados das simulações realizadas. 

 

 

Figura 6-46 – 4-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-47 – 4-QAM – OFDM_RX 

 

Figura 6-48 – 4-QAM – QAM_TX 

 

Figura 6-49 – 4-QAM – QAM_RX 

 

 

Figura 6-50 – 4-QAM – ERRO 

Para a simulação acima a taxa erro foi de 19,6%. 
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Figura 6-51 – 16-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-52 – 16-QAM - OFDM_RX 

 

Figura 6-53 – 16-QAM – QAM_TX 

 

Figura 6-54 – 16-QAM – QAM_RX 

 

Figura 6-55 – 16-QAM – ERRO 

Para a simulação acima a taxa erro foi de 33,0%. 
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Figura 6-56 – 64-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-57 – 64-QAM - OFDM_RX 

 

Figura 6-58 – 64-QAM – QAM_TX 

 

Figura 6-59 – 64-QAM – QAM_RX 

 

 

Figura 6-60 – 64-QAM – ERRO 

 

A diferença entre os ruídos impulsivos e síncronos e assíncronos são 

praticamente nulas. As dispersões nas constelações QAM são praticamente 

idênticas nos dois ruídos e somente há uma pequena diferença nos espectros IFFT 

de cada uma delas, no entanto, nada que mostre uma diferença significativa. 
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6.5. Cenário 5 – Todos os ruídos 

A seguir são apresentados os resultados levando em consideração que todos 

os ruídos foram aplicados juntos. 

 

 

Figura 6-61 – 4-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-62 – 4-QAM – OFDM_RX 

 

Figura 6-63 – 4-QAM – QAM_TX 

 

Figura 6-64 – 4-QAM – QAM_RX 

 

Figura 6-65 – 4-QAM – ERRO 

Para a simulação acima a taxa erro foi de 17,7%. 
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Figura 6-66 – 16-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-67 – 16-QAM - OFDM_RX 

 

Figura 6-68 – 16-QAM – QAM_TX 

 

 

Figura 6-69 – 16-QAM – QAM_RX 

 

Figura 6-70 – 16-QAM – ERRO 

Para a simulação acima a taxa erro foi de 33,8%. 
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Figura 6-71 – 64-QAM - OFDM_TX 

 

Figura 6-72 – 64-QAM - OFDM_RX 

 

Figura 6-73 – 64-QAM – QAM_TX 

 

 

Figura 6-74 – 64-QAM – QAM_RX 

 

Figura 6-75 – 64-QAM – ERRO 

 

Os resultados obtidos nos gráficos das constelações QAM mostram que o 

ruído de fundo aparentemente predomina na dispersão dos pontos. Já os gráficos 

dos espectros IFFT apresentam forma mais parecida com os gráficos apresentados 

pelo ruído de banda estreita. Apesar das semelhanças entre os gráficos 

apresentados com a adição individual de ruídos, as porcentagens de dados perdidos 
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foram muito próximas em todas as simulações. Isto mostra que o sistema de 

modulação OFDM se mostrou bastante robusto em relação aos ruídos. 

A modulação 64-QAM foi a que mais perdeu dados ao longo do caminho pela 

rede, uma vez que, nela há uma maior quantidade de dados sendo transmitida por 

intervalo de tempo e como sua constelação possui um menor espaçamento fica mais 

fácil haver interpolação de dados e com isto causar mais erros ao sistema. Por este 

mesmo motivo as modulações 4-QAM e 16-QAM possuem margens para as 

constelações maiores, o que facilita que os dados sejam melhores interpretados e 

diminua os erros entre os dados enviados e recebidos. 

Os experimentos conseguiram se mostrar satisfatórios no que diz respeito à 

análise de ruídos, no entanto, muito se tem que melhorar na simulação para que a 

mesma seja satisfatória em todos os sentidos, principalmente obtendo uma menor 

taxa de erros. 
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Capítulo 7 – Conclusão 

 

Neste capitulo são apresentados às conclusões deste trabalho. É 

apresentado o problema estudado, os resultados das simulações computacionais e 

a proposta para trabalhos futuros. 

 

7.1. Problema 

O uso das redes de transmissão de energia elétrica como canal de 

comunicação de dados é uma excelente ideia levando em consideração que se trata 

de uma rede já instalada e com grande abrangência territorial. No entanto, o uso 

deste canal proporciona diversos problemas para uso fora do escopo de transmitir 

energia. Um dos maiores problemas está relacionado à grande presença de ruídos 

na rede, como mencionado no Capitulo 2. 

 

7.2. Estudo 

Para minimizar o efeito dos ruídos e demais problema encontrados na rede de 

energia elétrica na transmissão de dados e obter uma modulação de sinal robusta 

capaz de estar presente em um ambiente inóspito, no entanto, capaz de levar a 

mensagem ao receptor de forma segura e correta. Para tal, este trabalho abordou a 

modulação OFDM, uma modulação extremamente avançada e com uma robustez 

consideravelmente alta em se tratando de ruídos. O Capitulo 3 abordou a modulação 

OFDM mostrando suas conceituações e também as vantagens para a transmissão 

via rede elétrica. 
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O trabalho então reproduziu um sistema de transmissão OFDM de forma a 

analisar como é a reposta do sistema sob a presença dos vários ruídos presentes na 

rede elétrica. Todo o estudo foi realizado no software MatLab, uma ferramenta 

amplamente utilizada ao longo do curso de Engenharia Elétrica e que possibilita o 

estudo de diversos campos da engenharia de forma prática e bastante satisfatória. 

Além disto, foi necessário o desenvolvimento de um modelo da rede elétrica, 

e este foi abordado no Capítulo 4 deste texto.  

7.3.  Conclusões  

No Capitulo 6, foram mostrados os resultados apresentados nas simulações 

realizadas. Estes foram bastante satisfatórios levando em consideração somente o 

estudo relacionado aos ruídos presentes na rede. Os resultados comprovaram que a 

modulação OFDM foi capaz de suprir os diferentes ruídos de forma que os sinais 

para um mesmo tipo de modulação de subportadora foram praticamente idênticos 

mesmo que sujeitos a diferentes ruídos. 

O sistema simulado apresentou o básico necessário para que haja uma 

transmissão OFDM. Todos os elementos utilizados na modulação obedecem a este 

principio, visto isto, ainda a muito que melhorar na simulação para que a mesma 

apresente resultados muito melhores, corrigindo alguns erros que ainda estão 

presentes no sistema, como alta taxa de erros entre os sinais de entrada e saída do 

sistema, eficiência na transmissão, entre outros. 

 

7.4.  Trabalhos futuros 

Como já mencionado muito ainda deve ser feito para que os resultados deste 

trabalho possam obter um melhor desempenho com menos erros. Para tal, estudos 

de filtros e melhores interpolações de sinal devem ser desenvolvidos e aplicados à 

simulação. Além disso, o modelo da rede elétrica pode ser reconsiderado por meio 

de um estudo exclusivo que aborde somente ele, para garantir que este fique o mais 

próximo possível do que seria a rede elétrica real de uma residência. Por fim os 
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estudos de análises práticas por meio de modems comerciais já existentes 

possibilitaria uma melhor comparação entre o sistema simulado e o sistema em 

aplicação real, desenvolvendo ainda mais o trabalho proposto. 
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