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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta soluções híbridas com tecnologia PLC (Power Line Communications) de banda larga e 
WLAN (Wireless Local Area Network) para o provimento dos serviços de dados e VoIP (Voice over Internet 
Protocol), visando aproveitar a infra-estrutura da rede elétrica existente e reduzir investimentos em um programa 
de Inclusão Digital, para as seguintes topologias de rede: 
• Rede de distribuição de energia elétrica em média tensão (classe 15 kV) com PLC integrada com uma 

WLAN - padrão Wi-Fi; 
• Rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (110V - 220V) com PLC integrada com uma 

WLAN - padrão Wi-Fi; 
• WLAN - padrão Wi-Fi - integrada com PLC (na rede interna de energia elétrica dos usuários). 

 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Interoperabilidade, PLC, WLAN, VoIP, Inclusão Digital.  

1.0 - INTRODUÇÃO 
 
A Inclusão Digital deve fazer uso positivo das tecnologias digitais e da Internet para melhorar a qualidade de vida 
e proporcionar novas oportunidades para todas as pessoas, beneficiando-as e facilitando suas vidas. 
Uma combinação entre tecnologias digitais parece ser uma boa opção para tornar viável e menos dispendiosa a 
Inclusão Digital, aproveitando a estrutura de uma rede elétrica já existente para reduzir os investimentos iniciais. 
Para saber se esta combinação entre tecnologias funciona adequadamente, torna-se necessária a realização de 
testes de interoperabilidade entre as tecnologias PLC e WLAN envolvidas.   
Estes testes de interoperabilidade representam as experiências práticas iniciais de um projeto de pesquisa 
aplicada, que visa dar suporte ao projeto do governo federal brasileiro para Inclusão Digital e Acesso Universal à 
Internet, um esforço para explorar tecnologias que possam ajudar a superar a exclusão digital existente no país. 

2.0 - OBJETIVO DOS TESTES DE INTEROPERABILIDADE 
 
Uma vez que as tecnologias apresentam na camada física o mesmo protocolo padrão Ethernet, partiu-se da 
premissa que o funcionamento entre diferentes tecnologias seria possível. Os testes de funcionalidade WLAN/PLC 
tiveram como objetivo verificar o comportamento das redes WLAN e PLC, funcionando de forma complementar 
entre elas. Os padrões WLAN usados nos testes de interoperabilidade foram a 802.11a (1) e 802.11b (2). 
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Verificou-se a possibilidade da interoperabilidade da rede PLC com a rede WLAN através de um download via FTP 
de um arquivo hospedado em um servidor de FTP e pelo teste com a ferramenta Iperf. Esta operação será 
detalhada no item 5.1. 
Iperf é uma ferramenta que permite medição da vazão, do jitter (variação do atraso) e da perda de pacotes para 
comunicação, utilizando tanto o protocolo da camada de transporte TCP quanto o UDP. 
A FIGURA 1 apresenta o modelo de interconexão entre diferentes tecnologias, partindo da pilha de protocolos do 
modelo ISO (International Standards Organization) / OSI (Open Systems Interconnect). 
 

 
FIGURA 1 - Interconexão entre diferentes tecnologias a partir da camada física 

 

3.0 - DESCRIÇÃO DAS TECNOLOGIAS 
 
Este item apresenta uma breve descrição das tecnologias envolvidas nos testes: WLAN, PLCBT (PLC em baixa 
tensão AC) e PLCMT (PLC em média tensão AC).  
 
3.1 Tecnologia WLAN 
 
A tecnologia WLAN permite ao usuário acessar uma rede de dados, como a Internet em alta velocidade, em até 
54 Mbps, dependendo da distância do usuário ao ponto de acesso (Access Point - AP). Estas distâncias variam, 
tipicamente, para ambientes indoors, de 30 a 50 m e, para ambientes outdoors, de 100 a 500 m. 
Há mais de um padrão WLAN no mundo. A comunidade européia através da ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) padronizou a tecnologia WLAN e o padrão é conhecido por HiperLAN2. A comunidade 
americana através do IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers) criou o padrão WLAN 802.11 (802.11a, 
802.11b e 802.11g). No mercado, o padrão 802.11 é conhecido como Wi-Fi. 
 
3.2 Tecnologia PLC 
 
A tecnologia PLC permite transmissão de dados sobre os cabos da rede elétrica convencional. Esta tecnologia 
usa um sinal de Rádio Freqüência (RF), transmitido nas redes de baixa e média tensões, para permitir aos 
usuários conexão com uma rede de dados. O sinal de RF é modulado pela informação digital e é convertido por 
um modem, usado em residências e escritórios, para o padrão de dados Ethernet (3). 

4.0 - CENÁRIOS DOS TESTES DE INTEROPERABILIDADE 
 
Este item apresenta os diagramas em blocos dos testes de interoperabilidade. Todos os testes foram realizados 
dentro de condições de contorno muito próximas de casos reais.  
Todos os testes de interoperabilidade foram realizados dentro do CPqD: nos laboratórios dos prédios 7 e 13 e na 
rua onde passa o posteamento de energia elétrica de baixa e média tensões.  
 
4.1 Cenário do Teste de Interoperabilidade WLAN/PLCBT 
 
A FIGURA 2 apresenta o diagrama em blocos do teste de interoperabilidade entre as tecnologias WLAN e PLC na 
baixa tensão, realizado dentro de um container (para simular uma residência) próximo a um poste de energia 
elétrica.  
De acordo com o diagrama em blocos da FIGURA 2, quatro tecnologias podem ser consideradas neste teste de 
interoperabilidade, porque a comunicação fim-a-fim vai do cliente ao servidor de forma bidirecional, através das 
redes WLAN/ PLCMT/PLCBT/Fibra Óptica. 
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FIGURA 2 - Diagrama em blocos do teste WLAN/PLCBT 

 
4.2 Cenário do Teste de Interoperabilidade WLAN/PLCMT 
 
A  
FIGURA 3 apresenta o diagrama em blocos do teste de interoperabilidade entre as tecnologias WLAN e PLC na 
média tensão, realizado na rua e próximo de um poste de energia elétrica.  
Similar ao teste de interoperabilidade WLAN/PLCBT, três tecnologias podem ser consideradas neste teste de 
interoperabilidade, porque a comunicação fim-a-fim vai do cliente ao servidor de forma bidirecional, através das 
redes WLAN/PLCMT/Fibra Óptica. 
 

 
 

FIGURA 3 - Diagrama em blocos do teste WLAN/PLCMT 

 
4.3 Cenário do Teste de Interoperabilidade WLAN/PLCRI 
 
A FIGURA 4 apresenta o diagrama em blocos do teste de interoperabilidade realizado dentro do laboratório do 
prédio 13 (do CPqD) entre as tecnologias WLAN e PLCRI (PLC na rede interna de energia elétrica de usuários). O 
cliente tem acesso à rede de dados através da tecnologia PLC, instalada na rede interna de energia elétrica de 
usuário (127 V). No lado do AP, os dados são injetados na rede de energia elétrica por um modem PLC (padrão 
Homeplug). No lado do cliente, os dados são recebidos por um outro modem PLC (padrão Homeplug), que os 
entrega ao cliente (laptop ou desktop) via porta padrão Ethernet 10BaseT. 
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FIGURA 4 - Diagrama em blocos do teste WLAN/PLCRI 

5.0 - RESULTADOS OBTIDOS 
 
Este item apresenta os resultados dos testes de interoperabilidade baseados nos cenários apresentados no item 
4. 
 
5.1 Resultados do Teste de Interoperabilidade WLAN padrão 802.11b / PLCBT    
 
No teste de Interoperabilidade WLAN padrão 802.11b / PLC na baixa tensão, foi realizado um FTP no sentido 
downstream (servidor/cliente) de um arquivo de 95,7 Mbytes hospedado no servidor de FTP. O tempo necessário 
para realizar a transferência completa foi de 124 s, resultando em uma taxa líquida de downstream na camada de 
aplicação de 6,17 Mbps [(95,7 M x 8 bits) / 124 s]. O comprimento do cabo da rede PLCBT ao PLCMT testada foi de 
aproximadamente 150 m para simular as perdas de um caso real.  
Usando a ferramenta Iperf, do lado do cliente, foi digitado no prompt de comando: iperf -s -u. Do lado do servidor, 
foi digitado no prompt de comando: iperf -c 10.0.3.92 -i1 –t5 –b7.1M. Com estes comandos, o protocolo da 
camada de transporte usado por default é o UDP. Foi verificada uma taxa líquida de downstream na camada de 
aplicação de 7 Mbps. Não houve perda de pacotes. Estes resultados são apresentados a seguir. 
 

 
 

O significado de cada letra da ferramenta Iperf é: 
• c: cliente; 
• s: servidor; 
• i: duração da amostra em segundos; 
• t: intervalo de tempo entre amostras; 
• u: protocolo da camada de transporte; 
• b: bandwidth (largura de banda em megabits por segundo). 

 

Tanto via FTP quanto pelo uso da ferramenta Iperf, a taxa líquida de downstream da camada de aplicação com o 
protocolo TCP é menor comparada com o protocolo UDP. As comunicações sem fio são caracterizadas pelas 
perdas devido a erros de transmissão. O protocolo TCP interpreta estas perdas como congestionamento e invoca 
o mecanismo de controle de congestionamento, que resulta na degradação da performance. Isso explica a taxa de 
transmissão com o protocolo TCP ser menor que com o protocolo UDP (4). 
 
5.2 Resultados do Teste de Interoperabilidade WLAN padrão 802.11b / PLCMT 
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No teste de Interoperabilidade WLAN padrão 802.11b / PLC na média tensão, foi realizado um FTP no sentido 
downstream de um arquivo de 95,7 Mbytes hospedado no servidor de FTP. Foram necessários 119 segundos 
para realizar a transferência completa, resultando em uma taxa líquida de downstream na camada de aplicação de 
[(95,7 M x 8 bits) / 119 s], ou seja, 6,43 Mbps. O comprimento do cabo da rede PLCMT testado foi de 
aproximadamente 1.000 m para simular as perdas de um caso real.  
Usando a ferramenta Iperf, a taxa líquida de downstream na camada de aplicação, com 0,13% de perda de 
pacotes, foi 6,97 Mbps, como mostrado a seguir. 
 

 
 

A razão da pequena diferença do valor da taxa líquida de downstream da camada de aplicação do teste com FTP 
e do teste com a ferramenta Iperf foi apresentada no item 5.1. 
 
5.3 Resultados do Teste de Interoperabilidade WLAN padrão 802.11b / PLCRI 
 
No teste de Interoperabilidade WLAN padrão 802.11b / PLCRI (na rede interna de energia elétrica de usuários), foi 
realizado um FTP no sentido downstream de um arquivo de 41,3 Mbytes hospedado no servidor de FTP. Foram 
necessários 70,8 segundos para realizar a transferência completa, resultando em uma taxa de transferência 
líquida de downstream na camada de aplicação de 4,66 Mbps [(41,3 M x 8 bits) / 70,8 s].  
Usando a ferramenta Iperf, a taxa líquida de downstream na camada de aplicação, com 0.092% de perda de 
pacotes, foi 5,09 Mbps, como mostrado a seguir. 
 

 
 

A razão da pequena diferença do valor da taxa líquida de downstream da camada de aplicação do teste com FTP 
e do teste com a ferramenta Iperf foi apresentada no item 5.1. 

6.0 - TESTES DE DESLOCAMENTO DO GARGALO DO SISTEMA 
 
As redes PLCMT, WLAN (padrão 802.11b), PLCBT e WLAN/PLCRI , testadas nos laboratórios do CPqD, 
apresentaram taxas líquidas de downstream na camada de aplicação de 21 Mbps, 7 Mbps, 7 Mbps e 5,1 Mbps 
respectivamente. 
Os testes de interoperabilidade nos itens 5.1 e 5.2 (WLAN/PLCBT e WLAN/PLCMT) mostraram que a taxa líquida de 
downstream da camada de aplicação foi de aproximadamente 7 Mbps. Este resultado se deu porque o padrão 
WLAN 802.11b oferece uma taxa bruta de transmissão half-duplex (não simultânea) na camada física de até 11 
Mbps e por volta de 7 Mbps na camada de aplicação. Esta diferença é devido às mensagens de overhead da 
camada de aplicação até a camada física. Desta forma, o gargalo do sistema no teste de interoperabilidade 
WLAN/PLCMT foi o sistema WLAN, porque a taxa líquida de downstream na camada de aplicação da rede WLAN é 
a menor entre elas (7 Mbps da rede WLAN contra 21 Mbps da rede PLCMT). 
O teste de interoperabilidade no item 5.3 (WLAN/PLCRI) mostrou que a taxa líquida de downstream da camada de 
aplicação foi de aproximadamente 5,1 Mbps. Desta forma, o gargalo do sistema no teste de interoperabilidade 
WLAN/PLCRI foi o sistema PLCRI , porque a taxa líquida de downstream na camada de aplicação da rede PLCRI é 
a menor entre elas (5,1 Mbps da rede PLCRI contra 7 Mbps da rede WLAN). 
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Os testes de interoperabilidade WLAN/PLCBT e WLAN/PLCMT foram repetidos usando o padrão WLAN 802.11a, 
que oferece uma taxa bruta de transmissão na camada física de até 54 Mbps e por volta de 30 Mbps na camada 
de aplicação, de acordo com medidas realizadas em laboratório. A diferença entre estas taxas também é devido 
às mensagens de overhead da camada de aplicação até a camada física. 
Usando a ferramenta Iperf para o novo teste de interoperabilidade WLAN/PLCMT, a taxa líquida de downstream na 
camada de aplicação, sem perda de pacotes, foi de 20,8 Mbps, como mostrado a seguir. 
 
 

 
 
 

O gargalo do sistema foi deslocado da rede WLAN para a rede PLCMT, porque a  taxa de downstream na camada 
de aplicação do padrão WLAN 802.11a é maior entre elas (30 Mbps contra 21 Mbps). 
O teste de interoperabilidade WLAN/PLCBT não foi repetido porque a tecnologia PLC em baixa tensão não 
apresentou taxa líquida de downstream na camada de aplicação maior que 7 Mbps. 
 
6.1 Conclusões dos Testes de Deslocamento do Gargalo do Sistema 
 
As redes WLAN (padrão 802.11a), PLCMT, WLAN (padrão 802.11b), PLCBT e PLCRI testadas nos laboratórios do 
CPqD apresentaram taxas líquidas de downstream (servidor → cliente) na camada de aplicação de 30 Mbps, 21 
Mbps, 7 Mbps, 7 Mbps e 5,1 Mbps respectivamente, e taxas líquidas de upstream (cliente → servidor) na camada 
de aplicação de 30 Mbps, 13 Mbps, 7 Mbps, 4 Mbps e 5,1 Mbps respectivamente. 
No teste de interoperabilidade WLAN (padrão 802.11b) / PLCMT no sentido downstream, o gargalo do sistema é a 
rede WLAN, porque a taxa líquida de downstream na camada de aplicação da rede WLAN é a menor entre elas (7 
Mbps contra 21 Mbps). Mas para este mesmo teste com WLAN (padrão 802.11a), o gargalo do sistema se desloca 
para a rede PLCMT , porque a taxa líquida de downstream na camada de aplicação da rede PLCMT é a menor entre 
elas (21 Mbps contra 30 Mbps). 
No teste de interoperabilidade WLAN (padrão 802.11b) / PLCBT no sentido downstream, não há gargalo do 
sistema porque taxa líquida de downstream na camada de aplicação é a mesma entre as redes (7 Mbps). Mas 
para este mesmo teste com WLAN (padrão 802.11a), o gargalo desloca para a rede PLCBT , porque a taxa líquida 
de downstream na camada de aplicação da rede PLCBT é a menor entre elas (7 Mbps contra 30 Mbps). 
No teste de interoperabilidade WLAN (padrão 802.11b) / PLCMT no sentido upstream, o gargalo do sistema é a 
rede WLAN porque a taxa líquida de upstream na camada de aplicação da rede WLAN é a menor entre elas (7 
Mbps contra 13 Mbps). Mas para este mesmo teste com WLAN (padrão 802.11a), o gargalo do sistema se desloca 
para a rede PLCMT , porque a taxa líquida de upstream na camada de aplicação da rede PLCMT é a menor entre 
elas (13 Mbps contra 30 Mbps). 
No teste de interoperabilidade WLAN (padrões 802.11b e 802.11a) / PLCBT no sentido upstream, o gargalo do 
sistema é a rede PLCBT , porque a taxa líquida de upstream na camada de aplicação da rede PLCBT é a menor 
entre elas (4 Mbps contra 7 Mbps e 30 Mbps respectivamente). 
No teste de interoperabilidade WLAN (padrão 802.11b) / PLCRI nos dois sentidos downstream e upstream, o 
gargalo do sistema é a rede PLCRI , porque a taxa líquida de downstream e upstream na camada de aplicação da 
rede PLCRI é a menor entre elas (5,1 Mbps contra 7 Mbps). O gargalo continua sendo a rede PLCRI interoperando 
com WLAN padrão 802.11a (5,1 Mbps contra 30 Mbps). 

7.0 - VOICE OVER IP (VOIP) 
 
Um importante serviço na área de comunicações é a voz sobre o protocolo Internet (VoIP). A FIGURA 5 mostra 
um cenário de teste VoIP, na interoperabilidade entre WLAN e PLCBT, interconectando dois laboratórios de dois 
prédios do CPqD através de um lance de 300 m de fibra óptica. 
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FIGURA 5 - Cenário de teste VoIP na interoperabilidade WLAN/PLCBT 

A nuvem VoIP da FIGURA 5 é detalhada na FIGURA 6 a seguir. 
 

 
FIGURA 6 - Nuvem VoIP do prédio 7 

Os testes VoIP foram realizados dentro do prédio 13 e do prédio 7 do CPqD. A qualidade da chamada VoIP foi 
testada usando um software apropriado para simular quatro chamadas, fim-a-fim e simultâneas, entre um cliente 
PLCBT dentro do laboratório do prédio 13 e o cliente WLAN dentro do laboratório no prédio 7.  
Cada chamada (conexão) usou um codec (codificador/decodificador de voz) diferente. Para a chamada 1, foi 
usado o codec G.711a (64 kbps lei a). Para a chamada 2, foi usado o codec G.711μ  (64 kbps lei μ ). Para a 
chamada 3, foi usado o codec G.726 (de 32 kbps). E para a chamada 4, foi usado o codec G.729 (de 8 kbps). 
Alguns resultados da simulação são mostrados a seguir.  
A máxima vazão requerida em função do payload do codec mais cabeçalhos das camadas do modelo ISO/OSI de 
cada conexão é mostrada na TABELA 1 a seguir. 

TABELA 1 - Vazões máximas do teste VoIP 

Codec Vazões Máximas (kbps) 
G.711a 69,78 
G.711μ  75,27 
G.726 41,05 
G.729 10,55 

O atraso médio fim-a-fim (unidirecional) de cada conexão VoIP é mostrado na  
TABELA 2 a seguir. 
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TABELA 2 - Atraso médio fim-a-fim do teste VoIP  

Codec Atraso médio fim-a-fim (ms) 
G.711a 62,7 
G.711μ  62,74 
G.726 62,59 
G.729 86,68 

 

De acordo com a  
TABELA 2, todas as conexões apresentam atrasos médios fim-a-fim para uma qualidade satisfatória de 
conversação.  
O MOS (Mean Opinion Score) médio estimado de cada conexão é mostrado na TABELA 3.  
 

TABELA 3 - MOS médio estimado do teste VoIP 

Codec MOS médio estimado 
G.711a 4,37 
G.711μ  4,37 
G.726 4,18 
G.729 4,02 

 

Como o MOS é uma medida subjetiva da qualidade de voz percebida por uma pessoa através de uma conexão 
estabelecida, os valores foram estimados através de software de emulação de VoIP.  Uma faixa de classificação 
de MOS bastante aceitável é mostrada a seguir. 

• 4,0 – 5,0 = qualidade de voz desejável; 
• 3,6 – 3,9 = geralmente aceitável; 
• 1,0 – 3,5 = não recomendado. 

De acordo com a TABELA 3, todas as conexões apresentaram qualidade de voz desejável. 
O valor máximo de jitter (variação do atraso) de cada conexão é mostrado na TABELA 4. 
 

TABELA 4 - Jitter máximo do teste VoIP 

Codec Jitter Máximo (ms) 
G.711a 56 
G.711μ  66 
G.726 53 
G.729 51 

 

Nos quatro casos, não houve perda de pacotes. Na configuração dos parâmetros VoIP, foi habilitada a supressão 
de silêncio e a taxa de atividade de voz foi de 50%. 
De acordo com a TABELA 1 e a  
TABELA 2, o codec G.726 requer do sistema uma vazão menor do que os codecs G.711a e G.711u, mas 
apresenta aproximadamente o mesmo atraso médio fim-a-fim. O codec G.729 requer a menor vazão da rede, mas 
em contra-partida, o atraso médio fim-a-fim oferecido é o maior entre eles. 

8.0 - CONCLUSÕES 
 
Os testes de interoperabilidade entre as redes WLAN e PLC mostraram que é possível a operação conjunta 
destas redes para tráfego de dados como a Internet e o serviço VoIP.  

A contribuição deste trabalho foi investigar e comprovar a viabilidade técnica de uma combinação entre as 
tecnologias WLAN e PLC que possa ser utilizada em várias aplicações de acesso, visando tornar viável, mais 
rápida e menos dispendiosa a inclusão digital no país. 

9.0 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
(1) J. Chen and J. Gilbert, “Measured Performance of 5-GHz 802.11a Wireless LAN Systems”, Atheros white 

paper, 2001. 
(2) J. Yee and H. Pezeskhi-Esfahani, “Understanding Wireless LAN Performance Tradeoffs”, Communication 

Systems Design, November 2002. 



 

 

9

(3) Revised Report of the UTC Power Line Telecommunications Forum – UTC – United Telecom Council - June 
2001. 

(4) K. Ratnam and I. Matta, “WTCP: An Efficient Mechanism for Improving TCP Performance over Wireless 
Links”, In Proc. Third IEEE Symposium on Computer and Communications (ISCC '98), June 1998. 


