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Abstract

Mobile devices have become very popular during the past few years. Moreover, the expo-
nentially increase on processing and storage capacities of these devices, created a huge
demand for wireless communication and Internet access. In this context, Visible Light
Communication (VLC) is an alternative to complement the current wireless infrastruc-
ture of the Internet. VLC applications can offer a number of improvements, such as data
rate increase, ease of implementation and low-cost devices. Therefore, the purpose of this
short course is to present to the participants the state-of-art, as well as the main concepts
and challenges related to this ascending area.

Resumo

Dispositivos móveis tornaram-se muito populares nos últimos anos. Além disso, a capa-
cidade de armazenamento e processamento de tais dispositivos cresce exponencialmente,
gerando uma grande demanda por recursos wireless na Internet. Neste sentido, a Co-
municação por Luz Visível (VLC) é uma alternativa para complementar a atual infraes-
trutura wireless da Internet. Aplicações VLC podem oferecer uma série de melhorias,



como aumento na taxa de dados, facilidade de implementação e baixo custo de dispositi-
vos. Sendo assim, a proposta deste minicurso é apresentar aos participantes o estado da
arte, assim como os principais conceitos e desafios relacionados a esta área em constante
crescimento.

6.1. Introdução
A quantidade de dispositivos móveis ao redor do mundo aumentou consideravelmente nos
últimos anos. Smartphones, tablets e sensores estão cada vez mais comuns no dia a dia
das pessoas. Estes dispositivos tornam-se cada vez mais potentes –no sentido amplo da
palavra– frente à demanda por mais recursos, tanto para acesso a conteúdo na Internet,
quanto para sensoriamento contínuo e intermitente. Além de uma notória popularização
e massificação de dispositivos móveis, há a aproximação iminente da próxima grande
onda da computação: a Internet das Coisas (IoT), onde todo e qualquer dispositivo terá
conectividade e processamento. Dispositivos comuns (televisão, microondas, geladeira,
veículos) passam a representar nós na rede, exigindo ainda mais recursos, seja dos pró-
prios dispositivos, seja da infraestrutura de rede de suporte.

Considerando este cenário, cada vez mais comum nos dias de hoje, um problema
que surge e chama a atenção da comunidade acadêmica é a crescente lotação da faixa
do espectro eletromagnético destinada ao WiFi1 [De Vries et al., 2014]. Esta lotação de
faixa, conhecida como "WiFi Spectrum Crunch", ocorre em ambientes onde há grande de-
manda de recursos wireless. Em muitos casos, nesses ambientes, a infraestrutura existente
não consegue fornecer os recursos apropriados para comunicação sem fio.

Esta expressão foi repetida diversas vezes por grandes veículos de comunica-
ção durante os últimos anos e, alarmou tanto comunidade acadêmica quanto a indústria.
Por consequência, novas tecnologias –e.g., cooperação com o WiFi [Baylis et al., 2014,
Haas, 2013]– vêm sendo estudadas com o objetivo de evitar tal situação.

Entre as novas tecnologias destinadas a resolver o problema de lotação de frequên-
cia, a Comunicação por Luz Visível (VLC) [Pohlmann, 2010, Haas, 2015] tem se mos-
trado promissora. De fato, o interesse em formas de comunicação ótica sem fio cresceu,
principalmente, dada a possibilidade de cooperação com sistemas de frequência de rá-
dio. Outro fator que atrai pesquisadores é a possibilidade de trabalhar com frequências
muito maiores que as utilizadas em dispositivos WiFi, possibilitando assim comunicações
sem fio em altíssimas velocidades (teoricamente na ordem de terabytes/s). Além disso,
novas tecnologias de emissão de luz, como lâmpadas LEDs, têm se tornado mais popu-
lares e acessíveis, possibilitando novas perspectivas para cenários de comunicação ótica
sem fio [Haruyama, 2013, Wang et al., 2013b]. Esta onda de estudos e exploração do es-
pectro da luz visível trouxe uma série de inovações que já estão presentes no mercado,
como a tecnologia LiFi [Tsonev et al., 2013], apresentada em 2011 e já comercializada
por empresas especializadas em VLC.

Em suma, o objetivo deste minicurso é apresentar os principais conceitos envol-
vendo VLC, apresentar aplicações e desafios encontrados na área, e por fim, demonstrar

1Will we ever face a wireless “spectrum crunch”? - http://www.bbc.com/future/story/
20131014-are-we-headed-for-wireless-chaos, 2013.



a utilização da tecnologia em um ambiente real. Isso inclui as recentes aplicações de Co-
municação por Luz Visível em áreas emergentes e discussão das questões em aberto que
podem fomentar novos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento na área.

O restante do minicurso está organizado da seguinte forma: inicialmente, é ofere-
cida uma introdução fundamental para a área, junto de um breve histórico e motivação,
ambos nesta Seção. Em seguida, na Seção 6.2, é dada uma visão geral da Comunicação
por Luz Visível. Na Seção 6.3, serão estudados componentes de um sistema VLC. Na
Seção 6.4, detalhes técnicos de codificação são abordados. A Seção 6.5 introduz uma
série de aplicações encontradas na literatura em que se utiliza VLC, e a Seção 6.6 apre-
senta os principais desafios encontrados na área atualmente. Por fim, na Seção 6.8, são
apresentados as discussões finais do tema, assim como a perspectiva da área.

6.1.1. O que é VLC?

Comunicação por Luz Visível é o nome dado aos sistemas em que dados são enviados atra-
vés da modulação das ondas de luz no espectro visível, ou seja, utiliza-se apenas a faixa
do espectro eletromagnético que varia entre 390 nm a 700 nm. De maneira geral, qualquer
sistema em que a informação possa ser transmitida utilizando algum tipo de luz visível
aos olhos humanos pode ser chamado de Comunicação por Luz Visível. Entretanto, a
ideia deste tipo de comunicação é a transferência de dados de maneira imperceptível aos
olhos do ser humano, de forma que, o que se enxerga é apenas a iluminação comum, sem
nenhuma alteração perceptível. Há diversas outras nomenclaturas criadas ao longo dos
anos para tecnologias similares, como OWC (Optical Wireless Communication) e Li-Fi
(Light Fidelity), por exemplo, que serão abordados com detalhes na seção 6.2.

As ondas de rádio vêm sendo estudadas por diversos trabalhos desde o início do
século XX [Garratt, 1994]. Isso levou a uma série de descobertas acerca das propriedades
desse tipo de onda, trazendo diversas novas tecnologias para o dia-a-dia das pessoas ao
redor do mundo, seja na área militar, ou na área médica. A eficiência de comunicações
por rádio melhorou muito devido aos avanços nas pesquisas. A luz vista como forma
de comunicação, por sua vez, é um elemento que conquistou a atenção dos acadêmicos
há pouco mais de 10 anos [Dimitrov e Haas, 2015], e ainda é pouco explorado, quando
comparado à faixa de radiofrequência do espectro eletromagnético.

Figura 6.1: Espectro eletromagnético [Pathak et al., 2015]

A figura 6.1 apresenta o intervalo do espectro eletromagnético, desde as baixas
frequências, onde estão localizadas as ondas de rádio, até as frequências mais altas, onde
se situa a radiação gama. Dentre este intervalo, está o espectro visível da luz, com ondas
que variam entre 390 nm e 700 nm. Qualquer informação que é transferida através da



modulação das ondas de luz neste intervalo pode ser considerada um tipo de Comunica-
ção por Luz Visível. É importante observar que a faixa destinada às ondas de rádio, do
qual o WiFi faz parte, abrange frequências que vão de 3 KHz a 300 GHz. Em termos
de frequência, o intervalo da luz visível abrange frequências que variam de 430 THz a
770 THz, o que é muito maior, se comparado ao de ondas de rádio.

A Comunicação por Luz Visível é uma tecnologia muito promissora, pois a im-
plementação de sistemas VLC está intimamente ligada à rápida e crescente adoção de
lâmpadas LEDs ao redor do mundo, assim como a aproximação iminente do paradigma
de iluminação inteligente [Sevincer et al., 2013]. A indústria tem reagido à nova onda de
tecnologias de iluminação. Por exemplo, a Philips HUE2, já comercializa uma lâmpada
LED que pode ser controlada pelo smartphone. Dessa forma, no futuro, as lâmpadas
LEDs irão desempenhar dois papeis diferentes: iluminação e comunicação.

6.1.2. História da Comunicação por Luz Visível

Os estudos envolvendo VLC não são um privilégio do século XXI. A luz sempre esteve
presente entre os elementos utilizados pelo ser humano para se comunicar. Desde os tem-
pos remotos, a utilização da luz como meio de comunicação já era presente em diversas
culturas ao redor do mundo, seja na utilização de sinais de fumaça ou no uso de tochas

Figura 6.2: Telégrafo
[Dilhac, 2001]

No final do século XVIII, na França Napoleô-
nica, o engenheiro Charles Chappe inventou o telé-
grafo [Dilhac, 2001]. Este mecanismo consistia em duas bar-
ras laterais, chamadas indicadoras, anexadas em uma barra
longa, denominada reguladora, como pode ser visto na fi-
gura 6.2. Através da rotação das hastes laterais, era possível
criar uma série de símbolos diferentes. Estes equipamen-
tos eram colocados em torres, em uma distância média de
10 a 15 quilômetros. Com essa estrutura e uma codificação
eficiente, era possível criar até 98 combinações diferentes,
que podiam ser enxergadas a quilômetros de distância, com
o auxílio de um par de telescópios equipados nas torres. Em
poucas décadas, a França já estava equipada com centenas de
telégrafos, formando uma grande rede de comunicação, que
serviu aos interesses franceses por mais de 50 anos, sendo
substituído posteriormente pelo telégrafo elétrico.

Mais tarde, no final do século XIX, outra invenção
se destacou no estudo de Comunicação por Luz Visível. Em
1880, Alexander Graham Bell e seu assistente, Charles Tain-
ter, se comunicaram em uma distância de 213 metros, utili-
zando o Fotofone [Bell, 1880]. Este dispositivo, criado pelo
próprio Graham Bell, era formado por um emissor e um re-
ceptor, como pode ser visto na figura 6.3. De maneira sucinta, o funcionamento deste
sistema se dava da seguinte forma: a luz solar era refletida em um espelho, atingindo uma
superfície fina de vidro, que vibrava de acordo com a voz da pessoa. Após isso, a luz era

2Your personal Wireless lighting system - www2.meethue.com/en-us/about-hue/, 2017.



transportada através de uma segunda lente para o receptor, onde um espelho parabólico
refletia a luz em uma célula de selênio, cuja resistência variava de acordo com a intensi-
dade da luz recebida. Apesar da popularidade do telefone, outro dispositivo patenteado
por Graham Bell, o cientista sempre considerou o fotofone sua maior invenção.

Figura 6.3: Fotofone criado por Alexander Graham Bell [Bell, 1880]

Os estudos envolvendo meios óticos só ganharam força a partir da década de 1970,
quando estudos demonstraram o potencial de uma comunicação ótica sem fio (no caso,
infravermelho(IR)) em um ambiente interno, onde havia a possibilidade de se explorar
bandas do espectro eletromagnético na escala de THz [Gfeller e Bapst, 1979], e o sistema
construindo chegava a alcançar taxas de 1 Mbps. Outro trabalho que explorou o potencial
do infravermelho em ambientes internos foi realizado no final da década de 1990, em que
o sistema implementado atingiu taxas de 50 Mbps [Marsh e Kahn, 1996].

No início dos anos 2000, lâmpadas LEDs passaram a ser consideradas para expe-
rimentos envolvendo VLC. Tanaka et al. foram os primeiros a utilizar uma lâmpada LED
branca para iluminação e comunicação em um ambiente interno, em 2003, atingindo ta-
xas de 400 Mbps[Tanaka et al., 2003]. Este foi o primeiro passo para uma vasta gama de
trabalhos envolvendo VLC realizados no século XXI. Após este, muitos outros vieram
com grandes inovações, como novas modulações, novas tecnologias de lâmpadas LEDs.

Figura 6.4: Quantidade de trabalhos
envolvendo VLC na última década.

Um marco importante na história da
Comunicação por Luz Visível foi realizado no
ano de 2011, quando Harald Haas fez a pri-
meira demonstração do Li-Fi (Light Fidelity),
durante um TED Talk3. Essa apresentação
tornou-se muito popular, alcançando milhões
de visualizações em alguns meses. Evidente-
mente, a comunidade acadêmica reagiu à no-
vidade, e, como consequência, a quantidade de
pesquisas na área cresceu consideravelmente,
como pode ser visto na figura 6.4, que apre-
senta a quantidade de trabalhos com a palavra-
chave "Visible Light Communication" na plata-
forma IEEE Xplore ao longo dos anos.

Atualmente, VLC é amplamente es-
tudada. Grandes figuras da indústria e

3Wireless data from every light bulb - https://www.ted.com/talks/harald_haas_
wireless_data_from_every_light_bulb, 2017.



da academia, como a Nasa [Boroson et al., 2012, Luzhanskiy et al., 2016], Dis-
ney [Schmid et al., 2013] e Philips4 possuem produtos e pesquisas na área.

6.1.3. Importância do estudo de VLC

O interesse em torno de tecnologias envolvendo VLC aumentou consideravelmente nos
últimos anos. A importância dos estudos da luz como meio de comunicação tem se tor-
nado cada dia mais evidente. Movimentos de órgãos de padronização internacionais e
corporações importantes demonstram o interesse cada vez maior nesta tecnologia.

O aumento exponencial de demanda por dispositivos móveis ao redor do mundo
tornou-se um grande incentivo para o estudo de VLC como complemento das tecnologias
WiFi [Arnon, 2015], principalmente em ambientes internos, onde a luz pode ser contro-
lada e há menor interferência de fatores externos. Como a maioria das pessoas tem a
tendência a ficar a maior parte do tempo em ambientes fechados, a implementação de
tecnologias VLC seria mais simples, utilizando-se de uma infraestrutura já existente.

Por mais que tenha havido um esforço no estudo de VLC nas últimas décadas,
um dos fatores que limitava consideravelmente as pesquisas era a tecnologia utilizada
nas lâmpadas comerciais, em sua maioria incandescentes ou CFL. A popularização de
lâmpadas LEDs na última década ofereceu uma nova oportunidade para as pesquisas.
Atualmente, diversos dispositivos utilizam LEDs, além das lâmpadas convencionais. Mo-
nitores, smartphones e automóveis estão entre os dispositivos equipados com LEDs. Com
o avanço da tecnologia e popularização de preços de lâmpadas LEDs, grande parte das
pesquisas passou a focar na utilização desses tipos de lâmpadas como emissores, e até
mesmo como receptores [Schmid et al., 2013, Wang e Chi, 2014, Tsonev et al., 2013].

A possibilidade de altíssimas taxas de dados proporcionada pelas frequências, na
ordem de THz, é outra grande motivação para estudos na área. Atualmente, a tecnologia
WiFi alcança, no máximo, taxas de até 300 Mbps. Sistemas que utilizam a Comunicação
Ótica sem Fio já alcançaram taxas de até 42.8 Gbps5.

O espectro da luz visível traz uma série de oportunidades para estudos envolvendo
VLC. Ao contrário da radiofrequência, o espectro da luz visível não é licenciado, ou
seja, dispositivos podem transmitir em qualquer frequência sem a necessidade de uma li-
cença [Jovicic et al., 2013]. Enquanto no espectro de ondas de rádio a frequência varia de
KHz a GHz, no espectro visível a frequência é na grandeza de THz, ou seja, 1.000 vezes
maior. Além disso, ao contrário do infravermelho e ultravioleta, que podem apresentar pe-
rigo para a saúde humana, o espectro da luz visível não apresenta nenhum perigo. Por fim,
as ondas de rádio podem atravessar obstáculos como paredes, de modo que uma rede sem
fio convencional pode ser interceptada por invasores a qualquer momento. Em sistemas
VLC, o que se vê é o que se transmite. Em outras palavras, devido às propriedades da luz,
um sistema VLC em locais fechados se torna muito mais seguro [Classen et al., 2016].

De maneira geral, o cenário VLC atual é muito rico e amplo, com oportunidades

4Perfect light,precise location - http://www.lighting.philips.com/main/systems/
themes/led-based-indoor-positioning.html, 2016.

5https://www.tue.nl/en/university/news-and-press/news/
17-03-2017-wi-fi-on-rays-of-light-100-times-faster-and-never-overloaded/
#top, 2017.



de estudo nas mais diversas áreas, desde aplicações como LightId6 até métodos de modu-
lação variados considerando propriedades particulares da luz [Monteiro e Hranilovic, 2014].

6.2. Visão Geral
Esta seção apresenta uma visão geral sobre VLC. Inicialmente, será feito um estudo
acerca das principais tecnologias que se relacionam com VLC de alguma forma, entre
elas Light Fidelity (Li-Fi), Optical Wireless Communication, Free Space Optical Com-
munication. É importante destacar as semelhanças e diferenças entre estes tipos de co-
municação. Além disso, serão abordados os principais trabalhos responsáveis por alavan-
car os estudos na área [Heydariaan et al., 2016, Yin e Gnawali, 2016, Pathak et al., 2015,
Schmid et al., 2013] e impulsionar os interesses para a comercialização desta tecnologia
em setores diferentes [Tsonev et al., 2013]. Também será discutido a relação do crescente
interesse na área de VLC e a popularização dos LEDs (Light Emitting Diodes). Neste
sentido, serão apresentados os principais tipos de LED, e sua importância para a área.
Após isto, pretende-se apontar uma série de vantagens e desvantagens que sistemas VLC
possuem, quando comparados aos sistemas de radiofrequência. Por fim, serão abordadas
as principais tendências acadêmicas e comerciais.

6.2.1. VLC e outras nomenclaturas

Assim como ocorre com a frequência de rádio, há uma série de nomenclaturas dadas
às diferentes tecnologias que envolvem o estudo da luz como forma de comunicação.
Algumas das principais nomenclaturas serão detalhadas abaixo:

Optical Wireless Communications (OWC): A comunicação ótica sem fio en-
volve qualquer tipo de transferência de dados em que o meio utilizado é o meio ótico. Em
outras palavras, todo o espectro da luz pode ser utilizado como forma de comunicação,
seja ele infravermelho, visível ou ultravioleta [Uysal e Nouri, 2014].

Figura 6.5: Diferenças entre Li-Fi
e VLC [Haas et al., 2016]

Free-Space Optical Communication: Ape-
sar de ter um conceito similar à OWC, esta no-
menclatura tem sido muito utilizada para trans-
missões de grande escala, como comunicações
entre satélites e torres na Terra [Chan, 2006].
Uma comunicação no espaço livre envolve o en-
vio de dados em meios sem barreiras, como
o ar, atmosfera e o espaço. Aplicações que
utilizam tal nomenclatura tendem a ser muito
complexas, lidando com turbulências atmosféri-
cas [Zhu e Kahn, 2002, Hou et al., 2015] e equipa-
mentos de alto custo [Khalighi e Uysal, 2014].

Visible Light Communication (VLC): A
utilização de comunicação ótica sem fio se tornou
muito popular nos últimos anos. Em especial, es-
tudos envolvendo o espectro da luz visível são cada

6Light ID Technology - http://www.panasonic.com/global/corporate/
technology-design/technology/lightid.html, 2016.



vez mais comuns, visto que esta área tem um grande
potencial acadêmico e comercial [Arnon, 2015]. A
Comunicação por Luz Visível engloba todas as frequências do espectro visível da luz, ou
seja, ondas que vão de 430 THz a 790 THz [Pathak et al., 2015].

Light Fidelity (LiFi): O termo Li-Fi foi cunhado em 2011, durante um TED Talk,
como dito anteriormente, onde o professor Harald Haas fez uma demonstração prática dos
potenciais da tecnologia. Pode-se dizer que o Li-Fi é um tipo de VLC [Tsonev et al., 2013].
Entretanto, o próprio criador do termo publicou, em 2015, um trabalho onde destaca as
principais diferenças entre VLC e Li-Fi [Haas et al., 2016]. Entre as diferenças entre as
duas tecnologias, pode-se destacar comunicação multi-usuário bidirecional e a alta ve-
locidade, aspectos presentes no conceito de Li-Fi. A figura 6.5 apresenta as principais
técnicas necessárias para se alcançar o Li-Fi.

6.2.2. LEDs: uma grande oportunidade para VLC

Vários fatores contribuíram para o crescente interesse em VLC. Dentre todos, o que mais
se destaca é a utilização de lâmpadas LEDs para manipulação das ondas de luz. Devido à
suas características, como preço, por exemplo, as lâmpadas LEDs tornaram-se o principal
meio utilizado para comunicação por luz visível. Além disso, as lâmpadas LEDs tornam-
se cada vez mais populares, integrando diversos ambientes em que seria vantajoso utilizar
a luz como forma de comunicação. Por isso, torna-se cada vez mais comum a escolha
deste tipo de lâmpada em sistemas VLC [Karunatilaka et al., 2015].

As vantagens de lâmpadas LEDs em comparação com outros tipos são inúmeras.
LEDs são muito eficientes em termos de consumo de energia, reduzindo em até 75% o
consumo de energia elétrica, quando comparado à lampadas incandescentes, por exem-
plo, além de durarem até 25 vezes mais tempo7. Lâmpadas LEDs são muito mais seguras,
pois esquentam menos, além de não conterem substâncias nocivas à saúde, como mercú-
rio. Por fim, a eficiência de luminosidade das lâmpadas LEDs é muito maior, quando
comparada a outros tipos de lâmpadas. Todas essas vantagens contribuem para um ambi-
ente em que as lâmpadas LEDs passam a oferecer mais do que apenas iluminação básica.

Existem diversos tipos de LEDs, cada um com suas particularidades, o que os
torna apropriados para aplicações VLC. Dependendo do composto utilizado na fabricação
do chip, a luz é emitida em uma região específica do espectro visível, ou seja, o fóton será
emitido com um comprimento de onda característico, resultando em uma cor. Arseneto de
gálio (GaAs), Fosfeto de Galio (GaP), são exemplos de compostos utilizados em LEDs.
Os principais tipos de LEDs são listados abaixo, junto com seus respectivos detalhes.

Phosphor Converted LEDs (pc-LEDs): Os LEDs do tipo pc-LED são ampla-
mente utilizados, de baixa complexidade e baixo custo. Consistem de um chip de LED
azul revestido com uma camada de fósforo, cuja função é converter parte da luz azul em
verde, amarelo e vermelho, enquanto uma fração da luz azul é emitida, resultando na luz
branca. Esse tipo de LED tem uma banda limitada, devido à resposta lenta do fósforo.

Multi-chip LEDs: São LEDs cuja estrutura consiste em três ou mais chips e
que emitem luzes de cores diferentes. Normalmente, os diferentes chips emitem as cores

7LED Lighting - https://www.energy.gov/energysaver/led-lighting, 2016.



RGB, a fim de produzir a luz branca. A grande vantagem deste tipo de LED é a capacidade
de controlar as cores que são emitidas, através da intensidade de cada chip. É importante
ressaltar que uma modulação foi criada especialmente para este tipo de LED, chamada
Color-Shift Keying. A seção 6.4 abordará mais detalhes deste tipo de modulação.

LEDs Orgânicos (OLEDs): Este tipo de LED consiste de uma série de filmes
orgânicos finos entre dois condutores. Quando a corrente elétrica é aplicada, a luz é
emitida. São muito utilizados em displays de smartphones. A grande vantagem deste
tipo de tecnologia é a possibilidade de construir dispositivos transparentes e flexíveis.
Entretanto, tanto em termos de frequência quanto em termos de duração, este tipo de
LED ainda é ineficiente quando comparado aos outros tipos [Karunatilaka et al., 2015].

µ-LEDs: Os µ-LEDs são normalmente acoplados em displays, possibilitando
uma comunicação paralela de alta densidade, atingindo velocidades muito altas.

6.2.3. VLC vs RF: vantagens e desvantagens

Nas últimas décadas, o mundo viveu um grande avanço nas tecnologias de comunica-
ção. Em termos de comunicação sem fio, o WiFi se consolidou como o principal meio
de acesso à Internet. Entretanto, fatores, como crise no espectro WiFi, necessidade de
comunicações em alta velocidade, impulsionam novas tecnologias e pesquisas. Nesse
cenário, estudos em VLC focam, em sua maioria, em sua utilização como complemento
do WiFi, de forma a suprir as necessidades da atual demanda de conteúdo em redes sem
fio [Ayyash et al., 2016]. Além desses motivadores, alguns autores propõem o uso da tec-
nologia oferecida pelo uso da luz como meio de comunicação com o objetivo de substituir
o Wi-Fi em alguns cenários [Dimitrov e Haas, 2015]. Em ambos os casos, deve-se con-
siderar as vantagens e desvantagens que o VLC oferece, quando comparado ao WiFi. A
tabela 6.1 apresenta uma comparação geral entre frequência de rádio e VLC.

Uma grande vantagem do VLC é a utilização de uma infraestrutura já existente
para implementar a forma de comunicação. As lâmpadas LEDs, amplamente comerciali-
zadas nos dias de hoje, já desempenham o papel de iluminação. Com o VLC, tais lâmpa-
das passam a transmitir dados utilizando-se dessa iluminação já existente. Ou seja, a ener-
gia utilizada para a comunicação não aumentaria os custos [Burchardt et al., 2014]. Além
disso, muitas das pesquisas dos últimos anos tem seu foco na utilização de dispositivos de
baixo custo na implementação de sistemas VLC, como é o caso de Wang et al. , que utili-
zaram micro-computadores (Beaglebone) e LEDs de baixo custo para o desenvolvimento
de uma plataforma open-source para estudos direcionados na área [Wang et al., 2015b].
Outro exemplo importante na literatura é o trabalho de pesquisadores na Disney Research
Center, responsáveis pelo desenvolvimento de um sistema VLC que faz uso de lâmpadas
LEDs presentes no mercado [Schmid et al., 2014].

Uma vantagem da luz visível é o tamanho do espectro disponível, se comparado
à frequência de rádio. A divisão das frequências na faixa do espectro eletromagnético
destinada às ondas de rádio é extremamente restrita, sendo regulada por cada país, e coor-
denadas por órgãos internacionais de telecomunicação. Dessa forma, cada país possui seu
próprio regulamento quanto às frequências alocadas para cada tipo de uso, que vai desde
uso militar, até transmissões de conteúdo em rádios AM e FM. Por ser uma tecnologia
relativamente nova, os dispositivos WiFi transmitem o sinal em duas faixas: 2,4 GHz e



5 GHz, ambas localizadas em regiões do espectro destinadas à dispositivos não licencia-
dos. Entretanto, esta situação não ocorre com a luz. O espectro da luz visível é totalmente
livre, gerando diversas possibilidades comerciais e acadêmicas [Burchardt et al., 2014].

Devido às suas propriedades de propagação, a luz passa a oferecer vantagens em
termos de segurança, quando comparada às ondas de rádio. Quando um ponto de acesso
WiFi é configurado, as ondas de rádio podem se propagar de acordo com a capacidade de
emissão da antena, podendo chegar a centenas de metros. Neste processo, as ondas ul-
trapassam paredes e outras superfícies sólidas, podendo representar um risco para a segu-
rança, visto que tentativas de eavesdropping e sniffing podem ocorrer [Burchardt et al., 2014].
A luz, por sua vez, não segue este comportamento. Suas ondas não ultrapassam paredes e
outras superfícies, oferecendo um ambiente muito mais seguro, onde basicamente o que
está sendo transmitido é o que se vê [Rohner et al., 2015]. Essa possibilidade de manipu-
lação das ondas de luz constitui outra grande vantagem desta forma de comunicação.

Por último, uma das maiores vantagens da luz como forma de comunicação é a
frequência alta das ondas (na grandeza de THz), fato que possibilita velocidades altíssi-
mas. Atualmente, em termos de WiFi, a maior velocidade alcançada é próxima de 1 Gbps,
no padrão WiGig [Hansen, 2011]. Graças à alta frequência das ondas de luz, pesquisas
com VLC já obtiveram resultados extremamente expressivos, atingindo velocidades su-
periores a 100 Gbps [Azhar et al., 2013, Gomez et al., 2015].

Radiofrequência VLC
Espectro ∼ 300 GHz ∼ 400 THz
Infraestrutura Ponto de acesso Iluminação
Interferência e Ruídos Baixa Alta
Segurança Limitada Alta
Cobertura Alta Limitada
Complexidade do sistema Alta Baixa
Interferência Eletromagnética Sim Não

Tabela 6.1: Comparação entre radiofrequência e VLC, adaptado de
[Karunatilaka et al., 2015].

6.2.4. Tendências na área

Com o crescimento do interesse em sistemas VLC, novas oportunidades e tecnologias
surgiram nos últimos anos. É importante ressaltar que paralelo a essa nova tendência, há
muitos estudos que buscam aumentar o desempenho do WiFi em redes wireless presentes
nos dias de hoje, como WLANs e 4g. Dessa forma, as tendências e o futuro da área são
promissores, contemplando trabalhos que tratam de VLC de forma individual, e aqueles
que integram esta tecnologia à outras existentes, como WiFi.

Muitos trabalhos recentes focam no desenvolvimento de sistemas híbridos, em
que a arquitetura de rede integra ambos WiFi e VLC. Neste âmbito, trabalhos como PLiFi
tem surgido e chamado atenção da comunidade acadêmica [Hu et al., 2016]. O PLiFi
é um sistema híbrido, cuja arquitetura une as tecnologias WiFi e VLC, através do uso
de PLC (Power Line Communication). A conexão entre as lâmpadas LEDs e a Internet



é feita em alta velocidade, utilizando ferramentas acessíveis. Este trabalho oferece uma
solução nova, cuja proposta visa mitigar alguns desafios conhecidos na área, como Uplink
e mobilidade, cujos detalhes podem ser vistos na seção 6.6.

Além disso, há muito se discute acerca da implementação de VLC em futuras
tecnologias sem fio, principalmente no que diz respeito ao 5G. Smartphones, tablets e
o conceito cada vez mais sólido de IoT levanta uma série de questões em relação às
futuras demandas de dispositivos sem fio, exigindo que a tecnologia atual evolua e se
adapte para atender as atuais e futuras aplicações. Para isso, pesquisas nos últimos anos
apontam para o uso de VLC integradas ao 5g, próxima tecnologia celular [Wu et al., 2014,
Ayyash et al., 2016]. Estes trabalhos encontram, em sua premissa, o fato de que a maioria
do tráfego atual na Internet é feito em ambientes fechados, local em que há possibilidade
de se utilizar de uma infraestrutura preexistente para a implementação de sistemas VLC.

Dispositivos como Smartphones têm se tornado cada vez mais indispensáveis na
vida de grande parte da população mundial. Dessa forma, há um esforço por parte de
algumas pesquisas em integrar a comunicação por luz visível aos Smartphones, utili-
zando componentes como a câmera e os LEDs externos [Duque et al., 2016]. Como os
smartphones já são equipados com a câmera, o grande desafio é adaptar os dispositivos
sem nenhuma modificação no hardware, a fim de integrá-los em sistemas de comunicação
por luz visível [Schmid et al., 2016a].

VLC também se destaca em grandes projetos, como o Lunar Laser Communica-
tion Demonstration. A Nasa lançou, em 2013, uma espaçonave na missão denominada
LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer), com o objetivo de coletar
dados da lua. Acoplado à espaçonave, estava o LLST (Lunar Lasercom Space Terminal),
um terminal responsável por enviar os dados coletados para a Terra, através de Comuni-
cação Ótica sem Fio [Boroson et al., 2012]. Taxas de transferência de 622 Mbps foram
alcançadas, 6 vezes maior quando comparada às tecnologias de rádio utilizadas até então8.

Por fim, com o avanço nas pesquisas e a inevitável comercialização de produtos e
aplicações que utilizam VLC, a área acadêmica continua tendo interesse constante nessa
forma de comunicação. Pesquisadores já desenvolverem plataformas de pesquisa, com o
objetivo de padronizar pesquisas e levar essa tecnologia a mais universidades ao redor do
mundo [Hewage et al., 2016]. Um exemplo dessa iniciativa é a plataforma open-source
OpenVLC, criada em 2014, e atualmente está presente em mais de 15 grupos de pesquisa
ao redor do mundo [Wang e Giustiniano, 2014a]. Os aspectos desta plataforma serão
explicados com mais detalhes na seção 6.7.

6.3. Arquitetura de Comunicação
Os componentes principais que integram sistemas VLC –transmissor e receptor– geral-
mente são constituídos de 3 camadas comuns a eles [Khan, 2016]. As camadas física,
enlace e de aplicação compõem um modelo de referência para a arquitetura destes sis-
temas [Schmid et al., 2013]. Assim, esta seção tem 2 objetivos principais. Primeiro, dar
uma visão geral das camadas que compõem sistemas VLC. Cada uma destas camadas será

8NASA | LLCD: Proving Laser Communication Possible - https://www.youtube.com/watch?
v=wJMPd2FJp5g, 2017.



melhor estudada em futuras seções. Segundo, discutir as topologias de redes suportadas
e os desafios encontrados, como mobilidade [Khan, 2016]. Mais ainda, discutiremos os
diferentes dispositivos apontados pela literatura, e como eles se adequam a propósitos
específicos, como por exemplo, uma topologia de redes criada em um ambiente interno,
onde busca-se uma infraestrutura próxima ao WiFi [Schmid et al., 2016b].

6.3.1. Visão geral da arquitetura VLC

Como dito nas seções anteriores, a Comunicação por Luz Visível faz uso da luz para
transmitir informações. Além disso, a proposta de sistemas VLC é fornecer ilumina-
ção e comunicação ao mesmo tempo. Dessa forma, sistemas VLC sempre terão compo-
nentes para transmitir e receber luz. Na maioria dos trabalhos disponíveis na literatura,
utilizam-se lâmpadas LEDs como transmissores. Nessas lâmpadas são feitas a modulação
da intensidade (IM) para o envio de dados. Do outro lado, fotosensores são responsá-
veis por captar essa luz de maneira direta (Direct Detection), convertendo-a em corrente
[Medina et al., 2015]. Em VLC, é importante que a iluminação não seja afetada pela ma-
nipulação da luz no envio de informações, daí a influência de cada tipo de lâmpadas LED
no desempenho de um sistema VLC.

Figura 6.6: Arquitetura de um sistema VLC, adaptado de [Cui et al., 2012]

A figura 6.6 apresenta uma visão geral da arquitetura de um sistema VLC. As
lâmpadas LEDs transmitem os dados através da modulação da intensidade (Intensity Mo-
dulation). O receptor deve estar na linha de visão do LED, para que receba os raios de
luz contendo a informação. De fato, durante a transmissão da luz, haverá perda devido à
difusão das partículas e à interferência inerente da luz do ambiente. Para diminuir a inter-
ferência, podem ser utilizados filtros. O receptor é atingido pelos raios de luz, alterando
diretamente a corrente. Amplificadores são utilizados para que os sinais sejam menos
propensos a interferências e ruídos [Schmid et al., 2014]. Por fim, para se obter a infor-
mação original, ocorre a demodulação. Abaixo seguem mais detalhes sobre os principais
componentes de um sistema VLC.

Transmissores: Em geral, são utilizadas lâmpadas LEDs para sistemas VLC.
Uma lâmpada LED pode conter vários LEDs, como é o caso de diversas lâmpadas co-
mercializadas atualmente. Estas lâmpadas contêm um driver responsável por controlar a



corrente que passa pelos LEDs, influenciando diretamente na intensidade da iluminação.
Em outras palavras, a corrente que chega ao LED é controlada através de transistores,
que manipulam os sinais de luz que o LED emite em alta frequência, e assim, torna a
comunicação imperceptível aos olhos humanos [Pathak et al., 2015].

Receptores: Os receptores são responsáveis por captar a luz e convertê-la em
corrente elétrica. Normalmente, são utilizados fotodiodos como receptores em sistemas
de Comunicação por Luz Visível [Schmid et al., 2014]. Entretanto, fotodiodos são extre-
mamente sensíveis, e captam ondas além do espectro da luz visível, como ultravioleta e
infravermelha [Wang et al., 2015b]. Dessa forma, em um ambiente externo e exposto à
luz solar, por exemplo, o fotodiodo falharia em receber os dados devido à alta interferên-
cia do ambiente externo. Para isso, outros componentes podem ser utilizados para captar
a luz. Um deles é a própria câmera dos Smartphones, que permite que qualquer celular
passe a receber dados em sistemas VLC, como foi discutido na seção 6.2. Além desses
dispositivos, os próprios LEDs podem ser utilizados como receptores pois apresentam
características de fotosensores9 [Wang et al., 2014]. A figura 6.7 mostra o diagrama com
os componentes do OpenVLC, onde o mesmo LED pode ser utilizado como transmissor
(TX) e receptor (RX).

Figura 6.7: Diagrama do OpenVLC, onde se utiliza LEDs como transmissores e
receptores [Wang et al., 2015b].

Ao contrário dos fotodiodos, os LEDs têm propriedades que os tornam eficientes
em certas situações. Um LED detecta uma faixa de frequência reduzida, quando compa-
rado a fotodiodos, reduzindo a presença de ruídos e interferências. Além disso, a sensibi-
lidade de LEDs é estável, com o passar do tempo. A principal vantagem é o fato de LEDs
se comportarem tanto como trasmissores quanto como receptores, o que possibilita a cri-
ação de um sistema com apenas um LED em cada ponto10, além de serem componentes
muito acessíveis e populares, facilitando ainda mais seu uso em aplicações VLC.

6.3.2. Modelos de referência

Devido ao crescente interesse em sistemas de Comunicação por Luz Visível por parte de
universidades e indústria, houve a necessidade de se padronizar certos aspectos desse tipo
de comunicação. Para isso, o comitê do IEEE (Institute of Electrical and Electronics En-
gineers) aprovou, em 2011, a criação do padrão IEEE 802.15.7, onde foram definidas as

9LED Sensing - www.thebox.myzen.co.uk/Workshop/LED_Sensing.html, 2017.
10How to Use LEDs to Detect Light - http://makezine.com/projects/make-36-boards/

how-to-use-leds-to-detect-light/, 2013.



camadas Física e MAC para Comunicação ótica sem fio de curta distância utilizando luz
visível [IEE, 2011]. O padrão cobre aspectos necessários para garantir a entrega de dados
com taxas suficientes para suportar serviços como multimídia e áudio, além de garantir
a compatibilidade com a infraestrutura de luz visível. Além disso, o padrão ainda cobre
efeitos na saúde e no meio ambiente. De maneira geral, o padrão aborda questões como
topologias de rede, dispositivos considerados para VLC, arquitetura de comunicação, ca-
racterísticas da camada física e MAC com suporte a dimming e flickering, assim como
especificações de segurança. Abaixo, são apresentados detalhes desses aspectos.

Inicialmente, o documento aborda os tipos de dispositivos em sistemas VLC, entre
eles infraestrutura, móveis e veículos, cada um com suas características específicas, como
pode ser visto na tabela 6.2. Em seguida, topologias e especificações das modulações são
propostas nesse padrão.

Infraestrutura Móvel Veículo
Coordenador fixo Sim Não Não
Fonte de energia Ampla Limitada Moderada
Fonte de luz Intensa Fraca Intensa
Mobilidade Física Não Sim Sim
Alcance Curto/Longo Curto Longo
Taxa de dados Alta/baixa Alta Baixa

Tabela 6.2: Estruturas propostas no IEEE 802.15.7, adaptado de [IEE, 2011]

Grande parte do IEEE 802.15.7 é focado em características das camadas física e
MAC, e serão vistas com mais detalhes na seção 6.4. De maneira geral, o padrão divide
a camada física em três modos de operação: PHY I, PHY II e PHY III. Qualquer sistema
compatível com o IEEE 802.15.7 deve implementar pelo menos os modos PHY I ou PHY
II. O sistema que implementar o modo PHY III, também deve implementar o PHY II.

O modo de operação PHY I foi desenvolvido para aplicações externas, com frames
curtos. Já os modos PHY II e PHY III suportam apenas um tipo de codificação.As taxas
de dados do modo PHY I variam de 11 kbps à 266 Kbps, enquanto as do modo PHY II vão
de 1,25 Mbps à 96 Mbps. O modo de operação PHY III contempla taxas de 12 Mbps até
96 Mbps. É importante ressaltar que o modo de operação PHY III possui uma modulação
particular, desenvolvida para lâmpadas LED multi-chips, que será vista com mais detalhes
na seção 6.4. As tabelas 6.3,6.4 e 6.5 apresentam detalhes de cada modo de operação,
assim como modulações e codificações suportadas por cada uma.

Além disso, conceitos como dimming e flickering são abordados com detalhes,
pois um sistema VLC deve permitir que haja manipulação da intensidade da luz de ma-
neira que não influencie na comunicação em si.

O documento também aborda as questões de segurança em VLC. Neste sentido,
a luz possui propriedades diferentes das ondas de rádio, possibilitando diretrizes novas
ao tratar a segurança de sistemas VLC. Como a onda de luz é direcionada e visível, caso
um receptor não autorizado intercepte o sinal, sua presença pode ser detectada. Mesmo
assim, o mecanismo de criptografia proposto é baseado em chaves simétricas, geradas



Tabela 6.3: Modo de operação PHY I [IEE, 2011]

Tabela 6.4: Modo de operação PHY II [IEE, 2011]

pelas camadas superiores. Entre os serviços de segurança oferecidos pelo mecanismo de
criptografia, estão confidencialidade, autenticidade e replay protection.

6.3.3. Topologias de rede

Em uma rede de computadores, a topologia de rede define a forma como os dispo-
sitivos são organizados e distribuídos e, como a informação será compartilhada entre
eles [Tanenbaum et al., 2003]. Isso é feito tanto do ponto de vista lógico quanto físico.
Topologias como Ponto-a-Ponto, barramento e anel são bem conhecidas no meio acadê-



Tabela 6.5: Modo de operação PHY III [IEE, 2011]

mico e muito utilizadas em sistemas de redes de computadores.

A ideia é análoga em sistemas VLC. Ainda de acordo com o documento de padro-
nização oficial de VLC [IEE, 2011], há três classes de dispositivos considerados para sis-
temas VLC: infraestruturas, móveis e veículos (tabela 6.2). Dessa forma, o IEEE 802.15.7
define as aplicações em três topologias: peer-to-peer, estrela e broadcast, como pode ser
visto na figura 6.8. Em VPANs (Visible Light Personal Area Networks), todos os disposi-
tivos possuem um endereço único de 64 bits.

Figura 6.8: Topologias de rede de sistemas VLC de curto alcance [IEE, 2011].

Peer-to-Peer: Em uma topologia peer-to-peer, um dispositivo pode se comunicar
com qualquer outro em sua área de cobertura. Além disso, um dos dispositivos conectados
deve assumir o papel de coordenador, e isso pode ser feito quando ele assume esse papel
por ser o primeiro dispositivo a se comunicar no canal, por exemplo.

Estrela: Em uma topologia de estrela, há um controlador central, chamado coor-
denador, e a comunicação é estabelecida entre ele e cada dispositivo na rede. É importante
ressaltar que toda rede na topologia estrela funciona independente de outras redes em ope-
ração, porque existe um identificador associado a uma única rede estrela.

Broadcast: Nesta topologia, um dispositivo pode enviar a informação para outros
sem que uma rede seja formada. A comunicação, neste caso, é unidirecional.

Baseado nas topologias descritas anteriormente, o IEEE 802.15.7 propõe uma sé-
rie de técnicas de modulação na camada física, assim como protocolos específicos na



camada de enlace, que serão vistos com detalhes na seção 6.4.

6.4. Mecanismos de codificação
Diversos trabalhos referem apenas à troca de dados utilizando a luz como meio quando
tratam VLC. Entretanto, muitas pesquisas atuais envolvem Comunicação por Luz Visível
integrada à Internet. Mais ainda, já há definições e modelos de referência acerca da ar-
quitetura VLC [Khan, 2016, Schmid et al., 2013]. Assim, esta seção detalha as camadas
física e enlace em sistemas VLC, introduzidas na seção anterior. Inicialmente, como mo-
tivação para esta seção, será feito um levantamento teórico sobre trabalhos disponíveis na
literatura que exploram o VLC integrado à Internet. A comunicação por luz visível é aná-
loga ao WiFi, pois deve-se implementar mecanismos e protocolos nas camadas física e de
enlace para que haja transferência de dados entre emissor e receptor de forma efetiva. Dis-
cutiremos os principais problemas a serem tratados na camada de enlace, como suporte
à mobilidade, segurança e visibilidade. A seguir, serão discutidas as principais técnicas
utilizadas para codificação e modulação da luz, como Manchester Encoding, (Color Shift
Keying), OOK (On Off Keying) e OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing),
implementadas na camada física, assim como os protocolos de múltiplo acesso ao meio
implementados na camada de Enlace (CSMA/CA, CSMA/CD, CSMA/CD-HA).

6.4.1. Internet e VLC

Nos últimos anos, a maioria dos trabalhos realizados tem focado nos aspectos da comuni-
cação dos LEDs com os respectivos sensores. Como dito na seção anterior, há um padrão
para as camadas Física e Enlace em sistemas VLC, o IEEE 802.15.7 [IEE, 2011]. Algu-
mas pesquisas já abordam uma arquitetura em que essas camadas são integradas com o
restante da pilha de protocolos, de forma a habilitar acesso à Internet por meio de VLC.

Figura 6.9: Arquitetura
PLiFi

[Hu et al., 2016]

Comercialmente, há sistemas propostos que envol-
vem acesso à Internet. E.g., o dispositivo LiFi-X, desenvol-
vido pela pureLiFi11, evolução do antigo Li-Flame12, pri-
meiro sistema a utilizar a tecnologia LiFi, cunhada em 2011
pelo cientista Harald Haas. O sistema LiFi-X permite que
se instale uma infraestrutura de acesso à Internet completa-
mente baseada em LiFi. O produto oferece aspectos essenci-
ais para comunicações sem fio, como mobilidade, múltiplos
usuários e segurança, além de velocidades de 40 Mbps. O
sistema é constituído de Pontos de Acesso e Estações. Por
ser a primeira solução a utilizar a tecnologia LiFi, a empresa
despertou o interesse de centenas de investidores.

Outras pesquisas na área tentam trazer soluções mais
acessíveis, enquanto buscam maneiras de unir as camadas
inferiores dos sistemas criados às superiores. A plataforma
híbrida PLifi [Hu et al., 2016] foi criada com o objetivo de

11LiFi-X - The fastest, smallest and most secure LiFi system - http://purelifi.com/
lifi-products/lifi-x/, 2017.

12Li-Flame - http://purelifi.com/lifi-products/li-flame/, 2017.



unir o WiFi a VLC, em um ambiente interno. Entre os desa-
fios destacados pelo autor, encontra-se a conectividade dos
LEDs com a Internet. Como pode ser visto na figura 6.9, na
arquitetura do PLifi, o ponto de acesso WiFi utiliza a tecnologia Power Line Communi-
cation (PLC) utilizando um modem Ethernet-PLC. Por sua vez, a rede PLC se conecta às
lâmpadas LEDs através de um modem PLC-VLC. Dessa forma, os pacotes são encami-
nhados para o LED através do ponto de acesso WiFi.

Com a popularização do conceito de Internet das Coisas, muitas pesquisas passa-
ram a abordar VLC integrada a pilha de protocolos da Internet de forma direta, ou seja,
sem necessidade de WiFi. Schmid et al. apresentaram, em 2015, um trabalho em que o
sistema VLC criado utilizava lâmpadas LED comerciais [Schmid et al., 2015]. Na arqui-
tetura proposta, uma lâmpada LED comercial era adaptada, tornando-se um transmissor
com Linux e VLC integrados. Para isso, a lâmpada é modificada para conter um System-
on-a-Chip (SoC) que executa Linux e o driver VLC, responsável pela modulação da luz.
O firmware VLC implementa as camadas Física e MAC, a fim de disponibilizar a cria-
ção de rede entre múltiplos dispositivos. A figura 6.10 apresenta a arquitetura do sistema
VLC. Neste caso, os elementos da lâmpada são: Módulo SoC com WiFi habilitado, inter-
face de comunicação entre o módulo SoC e o microcontrolador (neste caso, a conexão é
feita através da interface Universal Asynchronous Receiver Transmitter), microcontrola-
dor contendo o firmware VLC, amplificadores, fotodiodos e por fim, o LED.

Figura 6.10: Arquitetura do sistema [Schmid et al., 2015].

Outro trabalho que se destaca pela proposta de um sistema integrado à Inter-
net foi desenvolvido por Wang et al.. Os autores apresentam a plataforma OpenVLC
[Wang et al., 2014] que, diferente do trabalho de Schmid, não utiliza lâmpadas de LED
comerciais e SoC para implementação da integração VLC com Internet. O OpenVLC
é uma plataforma desenvolvida para ser um periférico do conhecido BeagleBone Board,
por isso ela recebe o nome de "capa"(shield). A capa pode ser inserida no Beaglobone, e
toda a implementação das camadas inferiores é feita no próprio BeagleBone, cujo sistema
operacional é o Debian.

Como pode ser observado, há um grande interesse tanto por parte da comunidade
acadêmica quanto pela indústria no desenvolvimento de tecnologias VLC. Neste sentido,
destacam-se os esforços em integrar VLC e WiFi, assim como aqueles trabalhos que



buscam uma alternativa focada somente em VLC, integrado à Internet.

6.4.2. Camada Física

Em um modelo de referência padrão, como o OSI, a camada física é a responsável pela
transmissão de dados (bits) através de um canal de comunicação, seja ele um fio de cobre
trançado ou ondas de rádio. As questões que devem ser abordadas na camada física de um
sistema envolvem a representação dos sinais 0 e 1, como estes sinais serão enviados, como
a comunicação é estabelecida, e como é encerrada, envolvendo elementos de interface
eletrônica e sincronização [Tanenbaum et al., 2003]. Na Comunicação por Luz Visível,
não é diferente. As camadas superiores enviam normalmente os dados para as camadas
inferiores, e a camada física envolve todos os processos citados anteriormente, sendo a
luz o meio de transmissão que está abaixo da camada física. Dessa forma, questões como
MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output), modulações e codificações serão vistas nesta
seção, mas antes é necessário entender alguns fatores que influenciam as decisões acerca
da implementação da camada física em sistemas VLC.

Fluxo luminoso e perda de caminho (Path Loss): Em termos de camada física
em VLC, a primeira coisa que deve ser levada em consideração é o fato de lâmpadas LED
terem duas principais funções: iluminação e comunicação. Portanto, é necessário enten-
der os requisitos em termos de luminosidade para que a comunicação ocorra de maneira
satisfatória. Os parâmetros fotométricos, como são chamados, determinam uma série de
características da luz, como brilho, cor, entre outros, numa perspectiva de visão humana.
Por outro lado, os parâmetros radiométricos medem a energia da radiação eletromagnética
da luz. Através desses parâmetros, é possível calcular o fluxo luminoso, que representa
a energia emitida por um LED. Baseado no fluxo luminoso, é possível calcular um valor
importante para a camada física: a perda de caminho (Path Loss) [Cui et al., 2010].

Propagação: Outra propriedade que é de grande importância para a camada física
é a propagação da onda de luz. Visto que em ambientes internos a tendência é que se tenha
múltiplos transmissores (lâmpadas LEDs, por exemplo) e as superfícies podem refletir a
luz emitida, é importante compreender o impacto da luz refletida em sistemas VLC.

Ruídos: Em um sistema VLC, ruídos são fatores de extrema importância para
a eficiência da comunicação. Durante o dia, em ambientes externos, por exemplo, a luz
solar pode gerar interferências, prejudicando a comunicação e, podendo até inibi-lá. Neste
caso, pode-se utilizar filtros, com o objetivo de eliminar as ondas destrutivas. Outra opção
levada em consideração em alguns trabalhos é a utilização de LEDs como receptores, visto
que eles são "fotodiodos seletivos", como discutido na seção 6.3.

Tendo em vista os fatores detalhados acima, outro ponto essencial da camada fí-
sica deve ser abordado: a modulação. Considerando que em uma Comunicação por Luz
Visível há a transmissão de sinais analógicos baseados na intensidade da luz, tais sinais
devem ser convertidos para sinais digitais, a fim de representar os bits. Para isso, é feita
a modulação destes sinais [Tanenbaum et al., 2003]. Diferentemente de outros tipos de
comunicação, a modulação da luz deve buscar uma alta taxa de dados ao mesmo tempo
em que não interfere com a luz percebida pelo ser humano [Arnon, 2015]. Um destes
requisitos é o escurecimento (dimming). As lâmpadas de diversos locais residenciais e
corporativos são equipadas com circuitos de escurecimento, para que a intensidade da



luz possa ser controlada. Neste sentido, de acordo com o padrão IEEE 802.15.7, uma
Comunicação por Luz Visível deve suportar este escurecimento, sem que haja problemas
na comunicação. O segundo requisito diz respeito à oscilação (flickering). A técnica de
modulação aplicada não pode causar nenhum tipo de oscilação perceptível pela visão hu-
mana [Roberts et al., 2011]. Dito isso, abaixo são apresentados detalhes dos principais
métodos de modulação existentes na literatura para sistemas VLC.

On-Off Keying (OOK): A modulação OOK é a mais simples considerando o fun-
cionamento de lâmpadas LEDs. Neste tipo de modulação, os bits 0 e 1 são transmitidos
através da luz apagada e acesa, respectivamente. Neste caso, o bit 0 pode ser represen-
tado pela diminuição da intensidade da luz, ao invés de apagá-la completamente. Este
método é prático e de fácil implementação, sendo estas suas principais vantagens. Mui-
tos trabalhos atuais utilizam este tipo de modulação nos seus sistemas [Wang et al., 2014,
Schmid et al., 2015]. Como dito anteriormente, a modulação utilizada deve levar em con-
sideração a percepção humana da luz. Sendo assim, a modulação OOK apresenta um
contratempo: caso o valor 100001 seja enviado, na teoria, a lâmpada ficaria desligada por
muito tempo, podendo causar oscilações perceptíveis aos olhos humanos. Para isso, há
algumas medidas propostas no IEEE 802.15.7. A primeira técnica é a de redefinição dos
níveis ON e OFF, ou seja, o bit 0 passa a ser representado por outra intensidade de luz.
Outra possibilidade é utilizar variações do OOK, como o Variable OOK, onde é possível
obter escurecimento, o que é feito através da inserção de períodos de compensação na
onda modulada, dependendo do nível de escurecimento desejado. Por padrão, os sinais
na modulação OOK sempre são enviados com um símbolo Manchester simétrico.

Variable Pulse Position Modulation (VPPM): Outra técnica muito utilizada em
trabalhos envolvendo VLC é a VPPM. Este método faz uso de dois tipos de modulação
diferentes: Modulação por posição de pulso (PPM), para impedir a oscilação de inten-
sidade na luz, e Modulação por Largura de Pulso (PWM), para permitir escurecimento.
A modulação por posição do pulso funciona da seguinte forma: A duração do símbolo
é dividida em um número de slots de mesma duração, e um pulso é transmitido em um
desses slots, sendo que a sua posição determina o seu valor [Elgala et al., 2011]. Uma
das vantagens da PPM é a facilidade de implementação. No entanto, apenas um pulso
é emitido para cada símbolo, o que faz com que a taxa de dados seja limitada. Por sua
vez, o método PWM ajusta o comprimento dos pulsos, de acordo com o nível de escu-
recimento desejado, sendo que os pulsos carregam o sinal modulado em forma de uma
onda quadrada [Pathak et al., 2015]. A figura 6.11a apresenta o funcionamento de cada
uma das modulações por pulsos abordadas aqui.

Color Shift Keying (CSK): No CSK, o sinal é modulado através da intensidade
das três cores que compõem um tipo de lâmpada LED denominado multi-chip, ou TriLED.
Esta lâmpada é composta de três ou mais LEDs, normalmente vermelhos, verdes e azuis.
Estas três cores, juntas, são utilizadas para gerar a luz branca. As modulações OOK e
VPPM possuem taxas de envio de dados baixas, por isso o padrão IEEE 802.15.7 propôs
esta modulação como uma solução para isso, criada especificamente para VLC. A modu-
lação CSK se baseia no diagrama de cromaticidade CIE 1931 [Schanda, 2007]. Há sete
bandas de comprimento de ondas disponíveis, de onde a origem RGB pode ser escolhida.
Esta origem determina os vértices de um triângulo no qual os pontos da constelação dos
símbolos CSK estão. O ponto de cor de cada símbolo é produzido modulando a intensi-
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Figura 6.11: (a) Comparação entre métodos de modulação por pulso, adaptado de
[Pathak et al., 2015] (b) Diagrama de cromaticidade CIE 1931

[Monteiro e Hranilovic, 2014]

dade dos chips RGB, por isso a limitação a lâmpadas triLEDs. Singh et al. fizeram um es-
tudo detalhado onde apresentam uma primeira avaliação da modulação CSK proposta em
[IEE, 2011] para diferentes combinações de bandas de cores (CBC), onde levou em consi-
deração parâmetros como eficiência energética e bit error rate (BER) [Singh et al., 2013].

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): Nesta modulação, o ca-
nal é dividido em múltiplos sub-portadores ortogonais, e os dados são enviados em sub-
streams modulados em cima dos sub-portadores. Uma das grandes vantagens deste mé-
todo de modulação é a redução de interferência inter-símbolos.

A utilização de lâmpadas LEDs em VLC possibilita uma comunicação MIMO
(Multiple-Input-Multiple-Output), porque muitas lâmpadas são constituídas de múltiplos
LEDs. Cada LED pode ser considerado um transmissor, havendo assim múltiplos trans-
missores por lâmpada. Técnicas MIMO são amplamente utilizadas em comunicações por
radiofrequência, pois uma de suas principais características é o aumento da taxa de dados.
Entre os algoritmos MIMO utilizados em VLC, destacam-se Repetition Coding, Spatial
Multiplexing e Spatial Modulation [Dimitrov e Haas, 2015]. Muitos trabalhos presentes
na literatura implementam esta técnica com o objetivo de aumentar a velocidade da co-
municação, atingindo taxas de até 1.1 Gbps [Azhar et al., 2013].

De forma geral, o grande atrativo da Comunicação por Luz Visível está na camada
física. Levando em consideração as particularidades da luz visível, que a difere signifi-
cativamente da radiofrequência, novas abordagens têm sido propostas, e há um esforço
por parte da comunidade acadêmica e de membros de comunidades de padronização para
que as principais questões relacionadas à camada física do VLC sejam resolvidas, prin-
cipalmente no que diz respeito à aspectos como modulações e codificações, assim como
sua influência em fatores como oscilação e escurecimento da luz, garantindo um futuro
promissor para este tipo de comunicação.

6.4.3. Camada de enlace

Muitas aplicações VLC visam múltiplos usuários. Em ambientes internos, como pré-
dios corporativos e residências, pode haver mais de uma pessoa conectada a um ponto
VLC (como uma lâmpada LED). Com muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo,



é necessário criar mecanismos para controlar o acesso ao meio, realizar associação de
dispositivos e possibilitar mobilidade [Pathak et al., 2015]. Esta seção tem como objetivo
apresentar os três tipos de métodos para múltiplo acesso ao meio (MAC) definidos no pa-
drão IEEE [IEE, 2011]: Carrier Sense Multiple Access (CSMA), Orthogonal Frequency
Division Multiple Access (OFDMA) e Code Division Multiple Access (CDMA).

Carrier Sense Multiple Access (CSMA): No IEEE 802.15.7, são propostos dois
tipos de protocolos CSMA. No primeiro, os sinais emitidos pelo coordenador são de-
sabilitados. Dessa forma, é utilizado um canal aleatório de acesso não alocado para o
CSMA. Portanto, se um dispositivo quiser transmitir, primeiro ele deve esperar por um
tempo aleatório chamado back-off period, e depois checa se o canal está livre ou não.
Caso o canal esteja ocupado, o dispositivo aguarda novamente por um período aleatório
antes de tentar acessar o canal novamente. Já no segundo tipo de CSMA proposto no
padrão, os sinais dos coordenadores são habilitados, e o tempo é dividido em intervalos
de sinais. Um frame dentro de um intervalo de sinal contem informações como Conten-
tion Access Period (CAP) e Contention Free Periods (CFP). Caso um dispositivo queira
transmitir no canal, primeiro ele deve localizar o início do próximo back-off slot, e esperar
por um número aleatório antes de executar o Clear Channel Assessment (CCA). Caso o
canal esteja ocioso, o dispositivo inicia a transmissão. Caso contrário, aguarda por mais
back-off slots antes de executar o CCA novamente. Este protocolo já foi implementado
em algumas pesquisas presentes na literatura, como o trabalho de Wang et al., em que o
protocolo CSMA/CA é expandido a fim de garantir uma comunicação bidirecional entre
LEDs [Wang e Giustiniano, 2014a].

Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA): No OFDMA, múl-
tiplos usuários recebem blocos de recursos diferentes para comunicação, chamados de
subcarriers. Assim como a modulação OFDM é utilizada na camada física, naturalmente
usa-se OFDMA para múltiplo acesso. Os principais desafios na implementação deste
protocolo em sistemas VLC estão na eficiência energética e complexidade de decodifica-
ção [Dang e Zhang, 2012]. Sung et al. apresentaram, em seu trabalho, um sistema VLC
baseado em OFDMA. Em seus experimentos, taxas de dados de até 13.6 Mbps foram
alcançados [Sung et al., 2015]. Recentemente, Lin et al. propuseram um sistema VLC
bidirecional onde o protocolo NOMA-OFDMA é utilizado. Nos experimentos realizados,
o sistema apresentou alta taxa de transferência, assim como banda flexível e capacidade
de usuários maior [Lin et al., 2017].

Code Division Multiple Access (CDMA): O CSMA para Comunicação por Luz
Visível, também chamado de Optical CDMA (OCDMA), consiste em códigos óticos or-
togonais (OOC) para se ter acesso ao mesmo canal por usuários diferentes, técnica já
utilizada em redes de fibra ótica [Pathak et al., 2015]. Em OCDMA-VLC, um código é
designado a cada dispositivo, de forma que os dados possam ser codificados no domínio
do tempo através dos estados de lâmpada acesa e apagada. Os códigos OOC tendem a ser
longos, para garantir o aspecto ótico, o que pode reduzir a taxa de dados da comunicação.

Wang et al. propuseram a utilização do protocolo Carrier Sensing Multiple Ac-
cess / Collision Detection and Hidden Avoidance (CSMA/CD-HA) em seu trabalho, para
garantir o uso justo do canal entre todos os nós VLC presentes (Fig. 6.12). Além disso,
este protocolo reduz o impacto de colisões e nós ocultos [Wang e Giustiniano, 2016].



Figura 6.12: Protocolo CSMA/CD-HA [Wang e Giustiniano, 2016].

Entre os aspectos do protocolo, o autor destaca:

• Possibilidade de mitigar o problema de nós ocultos. Isso ocorre devido ao fato
dos frames do protocolo possuírem uso duplo: por um lado, eles enviam informa-
ções adicionais em banda, e por outro, funcionam como um reconhecedor ativo de
recepção de dados, protegendo o transmissor primário de nós ocultos.

• Utilidade da detecção de colisões. A detecção ocorre quando o sensor recebe os
sinais HIGH - HIGH,que é uma sequência inválida, por um número de vezes pré-
definida. A partir deste momento, a transmissão do frame principal é terminada,
aumentando a utilização do canal.

6.5. Aplicações
VLC apresenta uma farta gama de aplicações possíveis, variando desde acesso à Inter-
net com alta velocidade através de lâmpadas de LED, até a comunicação com estações
espaciais. Claramente, as aplicações da VLC são as mais diversas e trazem uma nova
perspectiva para o que é considerado computação ubíqua e pervasiva. Nesta seção, se-
rão abordadas as potencialidades da comunicação por luz visível, assim como aplicações
desta tecnologia que vêm sendo estudadas.

6.5.1. Sistemas internos

Atualmente, grande parte das casas e edifícios corporativos estão equipados com lâmpa-
das LEDs, como discutido na seção 6.2. Em ambientes internos, em que a infraestrutura
conta com diversos transmissores, a principal função das lâmpadas é iluminação, dife-
rente de outras aplicações, em que a luz é utilizada da mesma forma que as ondas de
rádio, apenas para transmissão de dados. Dessa forma, há uma série de limitações e
regulações para que sistemas VLC atendam aos requisitos de iluminação e comunica-
ção [O’Brien et al., 2008]. Sendo assim, os canais de comunicação e o comportamento
das ondas de luz em ambientes fechados devem ser observados cuidadosamente para que
tais regulações sejam seguidas adequadamente. Neste sentido, o trabalho de Lee et al.
analisam as características de dispersão em ambientes internos, considerando a refletân-
cia espectral no espectro visível em LEDs [Lee et al., 2011].

Em 2003, Toshiko Komine estudou as possibilidades da utilização de lâmpadas
LEDs em sistemas VLC, sendo este um dos primeiros estudos envolvendo VLC no século
XXI [Komine e Nakagawa, 2004]. No estudo, Komine et al. destacam todas as vantagens
de lâmpadas LEDs, que até então eram novidade, além de propor um sistema VLC que



utiliza essas lâmpadas para transmitir dados em um ambiente fechado. Na experiência,
quatro dispositivos equipados com 3600 LEDs (60x60) foram instalados em uma sala de
dimensões 5,0m x 5,0m x 3,0m. A modulação adotada é a On-Off Keying (OOK). Ao
fim do trabalho, foram discutidos todos os requisitos para que o sistema proposto pudesse
servir tanto para iluminação quanto para comunicação, além da influência da luz que é
refletida nas paredes e da interferência inter-símbolos. As contribuições deste trabalho
são notáveis, ainda mais considerando a época em que foi lançado. Foi provado que era
possível estabelecer comunicações sem fio utilizando a luz visível com taxas muito altas,
chegando a 200 Mb/s considerando um campo de visão entre 40 e 50 graus. Além disso,
o autor ainda mostra que através do uso de técnicas de rastreamento, é possível diminuir
drasticamente o campo de visão, chegando a valores próximos de 5 graus, possibilitando
transmissões com taxas de dados de até 10 Gbps. Mais tarde, em 2007, Jelena Grunor uti-
lizou o trabalho de Komine et al. como base, mas realizou os experimentos considerando
lâmpadas LEDs comerciais (LED azul com fósforo). A análise teórica feita levantou os
potenciais para transmissões em alta velocidade e ambientes internos utilizando dois tipos
de modulação diferentes: banda base e DMT, com a qual alcançou uma velocidade em
torno de 200 Mbps [Grubor et al., 2007].

A infraestrutura de iluminação presente em salas residenciais e corporativas, em
que lâmpadas são equipadas com múltiplos LEDs, oferece a possibilidade de aplicar téc-
nicas como MIMO, discutido na seção 6.4. Neste sentido, muitos trabalhos focam em
sistemas internos com MIMO. Dambul et al. realizaram uma pesquisa em que utiliza re-
ceptores de imagem para extrair as informações de luz do transmissor, no caso uma matriz
de LEDs 2x2 [Dambul et al., 2011]. Neste trabalho, a modulação utilizada é NRZ OOK, e
a velocidade do canal proposto chega a 2 Mbps. No mesmo ano, Azhar et al. propuseram
um sistema em que o sensor de imagem utilizado é o mesmo, apesar da modulação esco-
lhida ser diferente. O sistema 2x9 MIMO-OFDM atingiu uma velocidade de 220 Mbps,
com o receptor a uma distância de 100cm dos transmissores [Azhar et al., 2010]. Dois
anos mais tarde, o mesmo autor trouxe um sistema similar (4x9 MIMO-OFDM), mas o
método de modulação foi otimizado, alcançando resultados na escala de gigabits/s. Mais
precisamente, a uma distância de 1 m, o sistema alcança uma velocidade de transmissão
de 1.1 Gbps [Azhar et al., 2013].

Uma questão essencial que deve ser tratada em ambientes internos é a necessidade
de continuidade da transmissão de dados com escurecimento, e até com a luz apagada.
Existe uma série de cenários em que é necessário uma iluminação reduzida, mas com
transmissão de dados, o que ocorre durante dias ensolarados, por exemplo. Outro exem-
plo de cenário é durante a noite, antes de dormir, momento em que a luz não é necessária,
mas muitas vezes há necessidade de conexão com a Internet. Dependendo do ponto de
vista, tais situações podem invalidar trabalhos que consideram a Comunicação por Luz
Visível apenas com as lâmpadas acesas. Com o avanço das pesquisas e a possibilidade de
se utilizar VLC em dispositivos móveis, surge outro problema: a utilização de LEDs para
sistemas VLC em smartphones pode ser custosa, em termos de energia [Li et al., 2015].
Pensando nesses problemas, Tian et al. propuseram uma primitiva para sistemas VLC
onde a troca de dados através da luz ocorre mesmo que a lâmpada permaneça apagada,
ou com intensidade baixa [Tian et al., 2016a]. De acordo com o autor, a principal ideia
do trabalho consiste na codificação dos dados em pulsos de luz muito curtos, em uma



frequência muito alta, de maneira que ao mesmo tempo em que a onda de luz é imper-
ceptível aos olhos humanos, ela pode ser detectada por fotodiodos. Entre as contribuições
deste trabalho, destacam-se o novo paradigma em que há Comunicação por Luz Visí-
vel mesmo que a lâmpada esteja aparentemente apagada e a diminuição do consumo de
energia dos dispositivos, possibilitando novas aplicações para smartphones, por exemplo.
Considerando que o mesmo autor havia atingido distâncias de até 10cm em um trabalho
anterior [Tian et al., 2016b], o DarkLight apresenta uma melhoria significante, visto que
em distâncias de até 1.3 m, é capaz de enviar dados com uma taxa de dados de 1.6 Kbps.

Considerando a inevitável adoção de lâmpadas LEDs no mundo, e a infraestru-
tura que este tipo de lâmpada oferece para sistemas VLC, o futuro de VLC em ambientes
internos é muito promissor. Os desafios ainda são diversos, indo desde oscilações na luz
até ruídos e interferências causadas pela luz natural, por exemplo. Ainda assim, os avan-
ços na área deixam claro que há um grande esforço por parte da comunidade acadêmica
para mitigar os problemas recorrentes a fim de se obter um cenário ideal em que se tenha
acesso a Internet através de uma lâmpada LED.

6.5.2. Sistemas de trânsito e veiculares

Diversos segmentos da indústria vêm sendo contemplados com a rápida adoção de lâm-
padas LEDs. De tais segmentos, pode-se destacar o setor automobilístico, onde lâmpadas
LEDs são amplamente utilizadas. O uso de Comunicação por Luz Visível em sistemas
veiculares pode ser muito vantajoso, dependendo do ponto de vista. O custo associado a
implementação de sistemas VLC onde a infraestrutura já existe é relativamente baixo, e
menos complexo, se comparado à sistemas RF. Neste sentido, as estradas oferecem um
ambiente rico em fontes de luz, considerando semáforos, postes de luz e faróis de car-
ros. Além disso, sistemas VLC funcionam baseados em LOS (Line of Sight), ou seja, o
receptor deve estar no campo de visão da luz emitida pelo transmissor, o que pode ser
adaptado facilmente para sistemas veiculares [Luo et al., 2014]. Tudo isso colabora para
o conjunto de ideias, propostas e soluções envolvendo Sistemas de Transporte Inteligentes
(ITS) [Papadimitratos et al., 2009].

Figura 6.13: Visão geral de uma V2LC
[Liu et al., 2011].

Vale ressaltar que, assim como a
maioria dos trabalhos envolvendo VLC,
uma das primeiras pesquisas a abordar
um sistema de Comunicação por Luz
Visível no trânsito foi de um grupo
japonês, realizado em 2001. Neste
trabalho, foi apresentado um sistema
de informação de tráfego baseado em
lâmpadas LEDs já existentes na época
[Akanegawa et al., 2001]. Além disso,
ao invés de utilizar o espectro infra-
vermelho para a transmissão de informa-
ções, os autores inovaram ao optar por
utilizar os raios de luz visível emitidos
pelos LEDs, com o objetivo de coletar informações como controle de tráfego, número e
localização de semáforos, além de movimentos em direção às lâmpadas LEDs. O desem-



penho sistema foi analisado, assim como as modulações possíveis e SNR (Signal-to-Noise
Ratio) necessário.

O canal de propagação das ondas desempenha um papel muito importante na qua-
lidade da comunicação, principalmente em um ambiente dinâmico como em comunica-
ções veiculares. Cheng et al. desenvolveram um trabalho onde compara as ondas de luz
e de rádio, assim como suas capacidades e limitações. O primeiro aspecto analisado pelo
autor é o padrão de radiação e perda de caminho (path loss). De acordo com o autor,
entre as vantagens do canal ótico, estão a alta taxa de transferência, a eficiência espacial,
consequência dos dispositivos atuarem em LOS (line of sight) e custo baixo, se compa-
rado a dispositivos de rádio [Cheng et al., 2016]. Trabalhos envolvendo a modelagem do
canal em Comunicação por Luz Visível são importantes neste momento, visto que os que
tratam do canal de rádio já são presentes na literatura.

Uma das possíveis aplicações de VLC em redes veiculares é entre carros, cha-
mada de Car-to-Car (C2C), ou Vehicle-to-Vehicle (V2V). Dessa forma, o farol de um
carro funciona como transmissor, enquanto fotodiodos podem ser equipados e desempe-
nhar o papel de receptor, em comunicações bidirecionais, por exemplo [Liu et al., 2011].
A viabilidade do VLC neste tipo de cenário já foi confirmada em alguns trabalhos pre-
sentes na literatura [Kim et al., 2012]. Em 2013, foi proposto um sistema VLC onde é
utilizado um sensor de imagem para captar as ondas de luz, atingindo velocidades de até
20 Mbps/pixel [Takai et al., 2013]. Além disso, a performance para diferentes distâncias
e condições de luz também foi apresentada, além das limitações envolvendo ruídos vin-
dos de circuitos periféricos. Os mesmos autores apresentaram um sistema mais robusto e
resistente à ruídos e interferências um ano mais tarde [Takai et al., 2014]. Neste trabalho,
um dos principais aspectos que garantiu a melhoria na performance foi a utilização de
uma flag image, onde objetos de baixa intensidade de luz são eliminados, enquanto obje-
tos de alta intensidade, como LEDs, são registrados, eliminando grande parte dos ruídos e
objetos desnecessários. Em 2014, foi apresentado um modelo matemático para Comuni-
cação por Luz Visível em um cenário C2C, em que a performance do sistema foi medida
para diferentes geometrias [Luo et al., 2014].

De maneira mais ampla, uma rede de comunicação sem fio veicular (V2LC) con-
siste de um ou mais nós móveis, representados por veículos, e estruturas fixas, como
semáforos e postes de iluminação. Ambos podem ser equipados com transmissores e
receptores, que funcionam simultaneamente, construindo assim uma rede de comunica-
ção dinâmica, capaz de colher e enviar as informações captadas pelos diferentes sensores
acoplados nos veículos e nas redondezas [Liu et al., 2011]. Liu et al. identificaram e clas-
sificaram os tipos de serviços envolvendo V2LC em cinco categorias diferentes, além de
desenvolver um protótipo baseado em três princípios: utilização de dispositivos acessíveis
para composição do hardware, uso de técnicas analógicas para aumentar a resistência do
protótipo à ruídos e por fim a disponibilização de um ambiente de programação flexível
para implementação de algoritmos. Os autores experimentaram a plataforma em cada ce-
nário proposto, e mostraram que V2LC é viável em ambientes veiculares. Além disso, foi
mostrado através de uma série de simulações que V2LC atende aos requisitos de latên-
cia e alcance em cenários de alta densidade de veículos. O único trabalho experimental
anterior a este com foco similar foi realizado em 2009, onde os autores propuseram um
sistema V2LC unidirecional entre os semáforos e os veículos [Okada et al., 2009].



Uma demonstração prática de um sistema veicular em que se utiliza VLC foi feita
em 2015. Nela, Yoo et al. propuseram um sistema VLC e usou faróis de carros em seus
experimentos, em um ambiente veículo-para-veículo (V2V). O transmissor é composto
de um farol LED, e um módulo de driver. O farol usado é comercializado, utilizados pela
Renault Samsung Motors. Por isso, já está dentro das regulações necessárias de emissão
de radiação e distribuição de luz. Para garantir controle de intensidade da luz emitida
e transmissão de dados, foi utilizada uma modulação denominada Inverse M-ary Pulse
Position Modulation (I-M-PPM). O receptor consiste de um fotodiodo, uma lente e um
filtro de cores. Um dos desafios encontrados pelos autores foi à respeito da interferência
causada por outras fontes, principalmente durante o dia, com a luz solar. O espectro da luz
solar pode ser distribuído em todas as regiões da luz visível, infravermelho e ultravioleta.
Por isso, torna-se difícil a filtragem dos sinais. O filtro de cores foi utilizado com o
objetivo de diminuir a interferência. Em seus experimentos, foram alcançadas taxas de
até 10kbps, a uma distância de mais de 30 metros, durante o dia.

6.5.3. Sistemas de localização

A rápida adoção de lâmpadas LEDs em ambientes internos possibilita uma gama con-
siderável de aplicações VLC, como discutido anteriormente. Entre elas, destacam-se as
aplicações envolvendo localização através de VLC. Através de VLC, é possível utilizar
os LEDs para determinar a localização de uma pessoa em um ambiente interno, possibili-
tando a criação de sistemas flexíveis e precisos. Novamente, os sistemas VLC funcionam
de forma análoga a outros sistemas já concebidos na sociedade. Neste caso, o Global
Positioning System (GPS) é um exemplo de uma aplicação criada originalmente para uso
militar, que é indispensável no dia-a-dia de muitas pessoas atualmente. Entretanto, este
sistema apresenta muitas limitações quando utilizado dentro de edifícios, visto que as on-
das emitidas por satélites estão em uma frequência que não ultrapassa qualquer barreira.
Além disso, dependendo da precisão necessária para um dado sistema, não é possível
contar com o GPS.

Considerando a limitação de um dos sistemas de localização mais populares, sur-
giram muitas alternativas para posicionamento em ambientes como edifícios e casas. En-
tre as tecnologias estudadas, figuram RFID, WLAN, UWB e Bluetooth [Liu et al., 2007].
Além dessas, a Comunicação por Luz Visível também constitui uma alternativa para lo-
calização interna. Entretanto, a Comunicação por Luz Visível apresenta uma série de
vantagens quando comparada às outras alternativas. Em primeiro lugar, a luz visível é
livre de interferências eletromagnéticas. Além disso, a maioria dos locais já oferece uma
infraestrutura (lâmpadas LEDs) para a implementação de sistemas de localização, tor-
nando esta opção acessível e barata.

A partir do momento em que é necessário haver um posicionamento com alta pre-
cisão, o receptor deve captar os sinais dos LEDs na sala e calcular a distância em relação
a eles. Depois, as medidas são utilizadas por algoritmos e técnicas a fim de estabelecer
a posição exata do receptor. Uma dessas técnicas é baseada em RSS (received signal
strength), muito utilizada em sistemas de radiofrequência. No entanto, quanto maior a
distância entre os transmissores e o receptor, mais fraco será o sinal, e obstáculos podem
interferir no RSS, pois bloqueiam ou refletem as ondas, limitando assim a precisão deste
método. Outro método muito utilizado é através do cálculo do Time of Arrival (TOA).



Entretanto, esta técnica requer a transmissão de sinais rigidamente sincronizados, o que
pode exigir recursos mais caros, tornando o sistema mais caro. Por fim, existe o método
em que o cálculo é feito através do Angle of Arrival (AOA). Esta técnica não é comum
nos sistemas de radiofrequência, visto que depende de LOS, ao contrário de sistemas
VLC, que dependem da LOS para funcionamento. Trabalhos que utilizam o método de
fingerprinting também podem ser encontrados na literatura [Qiu et al., 2016].

O primeiro sistema de localização prático de alta precisão interno foi apresentado
em 2014 [Li et al., 2014]. Levado por fatores como a grande quantidade de lâmpadas
LEDs em ambientes internos e a dualidade iluminação/comunicação ofertada por VLC,
Liqun Li et al. criaram o sistema Epsilon, que fornece localização com alta precisão, custo
baixo e de fácil implementação. O algoritmo de localização utilizado pelo sistema é o de
trilateração, onde a posição do receptor é calculada a partir da força do sinal recebido
(RSS) medida entre múltiplos transmissores. Ao contrário de métodos de localização
via Wi-Fi presentes na época, o Epsilon é capaz de calcular a localização em escala de
centímetros (aproximadamente 0.4 m), aumentando consideravelmente a precisão.

Figura 6.14: Arquitetura do sistema Luxapose. [Kuo et al., 2014].

Outro exemplo de sistema de localização interna é o Luxapose, apresentado em
2014 [Kuo et al., 2014]. Enquanto o sistema Epsilon utiliza fotodiodos como receptores,
a inovação do Luxapose consiste na utilização de sensores de imagens como receptores,
como a câmera de um smartphone, por exemplo. Neste trabalho, os circuitos de lâmpadas
LEDs são modificados para que dados sejam transmitidos utilizando a modulação On-Off
Keying. O sistema consiste de três principais componentes: sinais de luz enviados pelos
LEDs, smartphones e um servidor na nuvem, como pode ser visto na figura 6.14 . O
sinal de luz enviado por cada LED contem sua identidade de coordenadas. Baseado no
ângulo de chegada (angle-of-arrival (AoA)) do sinal transmitido e orientação da câmera
do smartphone, é feita a triangulação para que o receptor seja localizado. Os recursos da
nuvem são utilizados para auxiliar no processamento da imagem e orientação no sistema
de coordenadas. O Luxapose supera o Epsilon pois além de calcular a localização em
escalas de aproximadamente 0.1 m, a orientação do dispositivo também é calculada.

Sistemas híbridos também são encontrados na literatura. Prince et al. já haviam
proposto um algoritmo de localização onde são utilizadas tanto RSS quanto AoA para
determinar a posição do receptor [Prince e Little, 2012]. O sistema foi modelado e os



resultados mostraram a viabilidade da utilização de VLC para posicionamento, além das
vantagens em comparação com sistemas estudados em que se utiliza Bluetooth ou Wi-Fi.
Um trabalho similar foi realizado em 2014, em que o canal de comunicação de um sistema
com um receptor e múltiplos emissores foi modelado, e o algoritmo proposto também
utiliza RSS e AoA para medir a posição do receptor, com precisão [Yang et al., 2014].

Localização baseada em VLC é, sem dúvidas, uma aplicação muito importante
que estará presente nas tecnologias do futuro, principalmente no que diz respeito à loca-
lização de alta precisão. Além da a academia, serviços como ByteLight13 mostram que a
indústria também tem mostrado interesse em aplicações de posicionamento.

6.5.4. Comunicação aquática

Nos últimos anos, redes aquáticas tornaram-se muito populares, principalmente com o
avanço das tecnologias relacionadas à redes de sensores sem fio. A água oferece muitos
desafios quando comparada aos meios de comunicação tradicionais, como o ar. Veículos
operados remotamente (ROV) e comunicação entre mergulhadores também são aplica-
ções que exigem o uso de comunicação aquática [Rust e Asada, 2012].

Atualmente, a maioria dos trabalhos acadêmicos tem seu foco em três ondas dis-
tintas para sistemas de comunicação aquáticos: ondas acústicas, eletromagnéticas e óti-
cas. A comunicação acústica é a mais utilizada nos dias de hoje. Sua principal vantagem
consiste na baixa redução do som na água. Entretanto, fatores como a velocidade de pro-
pagação muito baixa, interferência de ruídos e temperatura próximas da superfície são
limitações deste tipo de comunicação. Por sua vez, o uso de ondas eletromagnéticas em
radiofrequência é naturalmente limitado pelas propriedades do meio. Frequências utili-
zadas em aplicações comuns de radiofrequência (2.4 GHz ISM) têm comprimentos de
onda e velocidades limitados devido à alta atenuação da água, principalmente em águas
salgadas. Por outro lado, as velocidades proporcionadas por ondas de rádio altas, possi-
bilitando uma comunicação mais rápida e eficiente. Por fim, existe a possibilidade de se
utilizar ondas de luz para comunicação aquática, assunto abordado nesta seção. A tabela
6.6 apresenta uma comparação sucinta dos tipos de comunicação citados anteriormente.

Parâmetros Acústica Radiofrequência Ótico
Velocidade (m/s) 1500 2.255 x 10^8 2.255 x 10^8
Taxa de dados ∼ Kbps ∼ Mbps ∼ Gbps
Distância ∼ km ∼ 10m ∼ 10m - 100m
Largura de banda kHz MHz MHz
Potência de transmissão Dezenas de Watts Dezenas de Watts Poucos Watts
Par. de performance Pressão Condutividade Absorção, turbidez

Tabela 6.6: Comparação dos tipos de comunicação aquática, adaptado de
[Kaushal e Kaddoum, 2016].

O uso de ondas óticas oferece uma grande vantagem no que diz respeito à taxa

13ByteLightTM Services: Indoor Positioning - http://hydrel.acuitybrands.com/
sitecore/content/acuitybrandscorporate/home/solutions/services/
bytelight-services-indoor-positioning, 2017.



de dados. Como discutido anteriormente, a frequência das ondas de luz são até 1000
vezes maiores que as de radiofrequência, oferecendo taxas que chegam a Gbps. Entre-
tanto, os sinais óticos são rapidamente absorvidos pela água, além de se espalharem mais
facilmente devido à partículas suspensas e planktons [Lanbo et al., 2008]. Ainda assim,
diferentes frequências têm comportamento diferentes na água. Um exemplo disso é o
fato de a absorção ser maior próximo da região vermelha do espectro, enquanto na parte
próxima a violeta, é menor. Portanto, o ambiente e a aplicação tornam-se fatores im-
portantes para a escolha do comprimento de onda do sistema [Karunatilaka et al., 2015].
Schill et al. apresentaram um sistema aquático em que se utiliza VLC, e realizou expe-
rimentos tanto no ar quanto na água para testá-lo [Schill et al., 2004]. No ar, a distância
entre receptor e transmissores chegou a 2,02 m, na cor ciano, sem que houvesse perda de
dados. Na água, a distância alcançada chegou a 1,7 m. De maneira geral, para que um
sistema VLC aquático obtenha sucesso no funcionamento, uma série de fatores devem ser
rigorosamente observados.

Primeiramente, a absorção e espalhamento são fenômenos que atuam na perda
de intensidade ou mudança de direção de um sinal ótico na água. Quando a água é ilumi-
nada com um raio de luz, uma fração é absorvida pela própria, enquanto outra é espalhada,
deixando o restante do raio de luz inafetado. Os valores de absorção mudam de acordo
com o ambiente aquático em que a luz está sendo emitida. Dessa forma, o raio de luz
sofrerá muito menos interferência por parte da absorção nas águas claras do oceano em
comparação com as águas turvas de um porto, por exemplo. No mar, materiais inorgâni-
cos (sais e moléculas de água) e orgânicos (fitoplânctons) contribuem para o aumento da
absorção e espalhamento dos raios de luz.

A turbulência da água é outro fator que interfere nas ondas de luz, devido à
variação na refração das ondas causadas por alterações na densidade e salinidade da
água [Hou et al., 2013].

Como dito anteriormente, sistemas VLC baseiam-se na premissa LOS, ou seja, o
receptor deve estar no campo de visão do transmissor. Neste sentido, outro fator impor-
tante para aplicações aquáticas é o alinhamento, pois o raio ótico pode ser muito estreito,
além da interferência de correntes oceânicas, exigindo medidas adicionais para garantir
LOS. Uma dessas medidas pode ser vista no trabalho de Simpson et al., onde transmisso-
res e receptores inteligentes são capazes de alinhar e ajustar o campo de visão de acordo
com parâmetros como qualidade da água [Simpson et al., 2012].

Assim como em outras aplicações VLC, o tipo de modulação mais utilizado em
sistemas aquáticos é baseada na modulação da intensidade (IM), onde os dados são mo-
dulados digitalmente através da alteração da intensidade da luz. Este tipo de modulação,
unido ao esquema de detecção direta, é simples e barato, portanto é amplamente utili-
zado. Técnias como On-Off Keying, Pulse Position modulation são muito comuns em
sistemas aquáticos. Oubei et al. desenvolveram um sistema capaz de transmitir dados em
ambientes aquáticos utilizando a modulação OOK-NRZ. O sistema funciona de maneira
satisfatória em distâncias de até 7 m entre o receptor e o transmissor, e atinge veloci-
dade de até 2.3 Gbps [Oubei et al., 2015]. Técnicas de MIMO associadas à modulação
OOK também foram apresentadas na literatura com o objetivo de diminuir os efeitos da
turbulência [Jamali et al., 2016]. Outros tipos de modulação como OFDM também são



utilizados em aplicações aquáticas [Xu et al., 2016].

Em suma, vantagens como alta taxa de dados e baixo consumo de energia fazem
da Comunicação por Luz Visível uma grande candidata a figurar entre as tecnologias de
comunicação aquática no futuro, devido à sua eficiência e robustez. Além disso, sistemas
híbridos que atuam tanto com a comunicação acústica quanto ótica são capazes de enviar
dados em velocidades maiores e trocar o modo de funcionamento de acordo com aspectos
da água, podendo ser utilizados em robôs marinhos, por exemplo. Assim como em outras
áreas, os desafios de sistemas aquáticos VLC são muitos, mas os estudos apontam para
uma diretriz promissora, onde sistemas assim serão cada vez mais eficientes.

6.6. Desafios
O objetivo desta seção é explicar com detalhes alguns desses desafios, como Flickering,
interferência e uplink, além de apresentar algumas soluções propostas para contornar tais
desafios.

6.6.1. Flickering

O Flickering é um dos principais desafios envolvendo VLC, e pode ser definido como a
flutuação no brilho da luz. Este problema pode ser encontrado em trabalhos que imple-
mentam sistemas VLC em ambientes internos, como em um escritório, ou supermercado.
Dependendo do mecanismo de modulação das ondas de luz implementado, pode haver
oscilações perceptíveis aos olhos humanos, podendo causar desconfortos e riscos para a
saúde [Wilkins et al., 2010]. Deste modo, existe a necessidade de modular as ondas de
forma que a menor de suas frequências seja maior que o limite em que o ser humano
percebe, que é menor do que 3 KHz. Existe, portanto, uma dualidade entre frequências
altas que resultam em taxas de dados maiores e o flickering causado por elas.

Modulações Intra-frame flicker Inter-frame flicker
OOK Codificação RLL Padrão ocioso/visibilidade
VPPM Não ocorre Padrão ocioso/visibilidade
CSK Mesma potência para fontes diferentes Padrão ocioso/visibilidade

Tabela 6.7: Tipos de modulação e suas respectivas maneiras de mitigar o flicker.

O padrão IEEE 802.15.7 para VLC de curta distância define algumas medidas
para mitigar este problema. O flicker pode ser categorizado de duas formas, em VLC:
intra-frame e inter-frame [IEE, 2011]. O primeiro determina a oscilação de brilho de-
tectada entre frames, já a segunda forma é definida pela oscilação entre transmissões
adjacentes. No caso do flicker intra-frame, a solução utiliza modulações ou codifica-
ções que corrijam o flicker, como a Manchester, 4B6B, e VPPM. Um exemplo prático de
utilização de uma destas técnicas pode ser encontrado na plataforma de pesquisas Open-
VLC [Wang et al., 2014]. A plataforma utiliza como modulação o método On-Off Keying
com codificação Manchester. Esta solução resolve o problema de flickering pois na co-
dificação Manchester sempre há símbolos 0 e 1 para representar um sinal, e como na
modulação OOK os sinais são representados pelo LED aceso ou apagado, o problema se
resolve. Já no caso de flickering inter-frame, a oscilação ocorre entre o tempo ocioso do



LED e o tempo de envio de informação [Oh, 2013]. Para que este tipo de oscilação seja
mitigado, são propostos padrões para que, durante o tempo em que o LED esteja ocioso,
o brilho seja mantido em uma frequência acima da detectada pelos humanos. A tabela 6.7
apresenta os principais métodos de modulação utilizados em sistemas VLC, assim como
alternativas para que não haja oscilações no brilho intra-frame e inter-frame.

6.6.2. Interferência e ruídos

Em uma rede WiFi, tem-se o problema de interferência causada por outros dispositivos
que emitem sinais na mesma frequência (normalmente pontos de acesso e roteadores wi-
reless). Quando se utiliza a luz como meio de comunicação, a luz natural passa a ser
uma fonte de interferência na comunicação, fato que cria diversos desafios, principal-
mente tratando-se de aplicações externas. Além da luz natural, outros fatores como luzes
artificiais também causam interferência destrutiva na comunicação, podendo até saturar
o receptor. Outro fator que atua como interferência no receptor é o problema do multi-
caminho. Diferente de uma comunicação cabeada, onde a propagação do sinal é restrita a
um fio, na Comunicação por Luz Visível o sinal é propagado para o ambiente de acordo
com a direção das lâmpadas LEDs, passando por fenômenos como refração e reflexão,
podendo chegar ao receptor mais de uma vez.

A partir do momento em que a premissa de funcionamento de um sistema VLC
engloba o uso restrito de lâmpadas LEDs em ambientes internos, interferências de lâm-
padas incandescentes e fluorescentes pode ser desconsiderado. Entretanto, sistemas VLC
que atuam em conjunto com outras fontes de luz terão problemas com os ruídos. Neste
sentido, vale destacar o trabalho de Moreira et al., onde foi realizada uma caracteri-
zação da interferência produzida por luzes artificiais, e além disso, foi proposto um
modelo para descrever tal fenômeno. Os autores identificaram três classes de lâmpa-
das que oferecem interferência: incandescentes e dois tipos de lâmpadas fluorescen-
tes [Moreira et al., 1997]. Apesar de ser um trabalho relativamente antigo (final dos anos
90), os tipos de lâmpadas estudadas ainda estão presentes nos dias de hoje.

A solução para mitigar problemas relacionados a interferências e ruídos é o uso de
filtros óticos. Através do uso de filtros, ruídos de fontes naturais de luz podem ser remo-
vidos [Moreira et al., 1997]. Esta é uma abordagem comum, que pode ser encontrada em
diversos trabalhos em que são implementados sistemas VLC [Yoo et al., 2016]. Amplifi-
cadores de sinais também foram utilizados para mitigar ruídos [Schmid et al., 2016a].

A escolha do receptor também é uma estratégia para evitar ruídos e interferências.
Fotodiodos tendem a ser extremamente sensíveis, porque além de captarem o espectro
visível, também captam ondas do infravermelho e ultravioleta. Por outro lado, quando
se utiliza um LED como receptor, a situação muda. Como discutido na seção 6.3, os
LEDs também são sensores, no entanto, captam somente ondas próximas às que eles
transmitem, servindo como um filtro para as luzes naturais, por exemplo. Um exemplo
muito interessante da diferença entre fotodiodo e LED na prática pode ser encontrada em
[Wang et al., 2014], onde a performance foi avaliada em ambientes internos e externos,
utilizando tanto o fotodiodo quanto o LED como receptores. De acordo com o autor,
em ambientes externos, o fotodiodo ficava saturado rapidamente, enquanto o LED obteve
sucesso na recepção de dados.



De maneira geral, independente da aplicação, problemas relacionados à interfe-
rência e ruídos vão ocorrer. Uma grande vantagem de VLC, nesse ponto, é a possibilidade
de se enxergar a maioria das fontes de interferência, sejam elas naturais ou artificiais.

6.6.3. Canais de Uplink

Outra questão a ser tratada que surge com a ideia de VLC utilizando LEDs é o uplink.
Sabe-se que o LED é um emissor de luz; apenas um dispositivo como um fotodiodo
garante a recepção de dados. Neste sentido, o downlink é garantido. No entanto, consi-
derando uma comunicação bidirecional, e.g. em que um notebook também desempenha
o papel de emissor, enviando dados para o LED, tem-se um problema com relação ao
dispositivo que emitirá a luz.

De fato, a maioria das pesquisas em VLC tem seu foco em comunicações unidire-
cionais [Khalid et al., 2012, Cossu et al., 2012]. O uplink se torna um problema quando
se tem, por exemplo, diversas células receptoras com características baseadas em broad-
cast. Aplicações VLC para smartphones e outros aparelhos de baixa potência também
encontram muitos obstáculos relacionados ao envio de informações de volta ao transmis-
sor. Em um ambiente interno não seria adequado o uso de luz visível para o uplink a partir
do momento em que mais fontes de luz são adicionadas ao ambiente, em direções opostas,
causando desconforto aos olhos humanos. Ainda assim, entre as propostas encontradas
na literatura para mitigar este problema, figuram o uso de luz visível [Wang et al., 2013a],
radiofrequência [Rahaim et al., 2011], infravermelho [Grobe et al., 2013] e transceivers
retro-reflexivos [Komine et al., 2003].

Em primeiro lugar, o uso de radio frequência como alternativa para uplink oferece
algumas vantagens, visto que não haverá uma fonte de luz saindo do dispositivo pessoal,
como um notebook, por exemplo. Entretanto, transceivers RF terão que ser acoplados
tanto no emissor quanto no receptor, indo de encontro a uma das propostas de VLC: o
baixo custo. Além disso, há ambientes em que o uso de radiofrequência não é ideal,
como em hospitais e aviões, por exemplo.

O uso de VLC para downlink e uplink também é encontrado na literatura. Para que
a interferência por parte da reflexão do sinal seja eliminada, técnicas como Time-division-
duplex (TDD) foram propostas. O uso de TDD diminui a taxa de dados, visto que são
alocados slots de tempo específicos para downlink e uplink. Entretanto, mecanismos de
modulação de alto nível podem aumentar a taxa de dados, como OFDM [Liu et al., 2012].

O uso do espectro ultravioleta (UV) como canal de uplink por causar pouca in-
terferência com a luz visível, entretanto, os trabalhos que propõem UV têm seu foco em
comunicação de longa distância, onda há NLOS (Non-Line of Sight). O uso de ondas
do espectro infravermelho (IR) são interessantes, à medida em que também não interfe-
rem com a comunicação, e dispositivos IR são acessíveis. Um trabalho prático em que o
uplink é feito através de IR durante um vôo foi feito por Perez-Jimenez et al., onde foi
alcançada uma velocidade de uplink de 512 Kbps.

Por fim, uma proposta interessante foi feita por Komine et al. em 2003. Em
seu trabalho, os autores propuseram um sistemas VLC interno utilizando lâmpadas LEDs
brancas. O diferencial de seu trabalho consiste na adoção de uma técnica para imple-



mentação de uplink. O mecanismo consiste no uso de uma superfície com alto poder de
reflexão para modular a informação e retorná-la ao transmissor [Komine et al., 2003].

6.6.4. Níveis de iluminação

Considerando o uso de lâmpadas LED para troca de dados, deve-se considerar que a
potência do sinal está diretamente relacionada com a intensidade da luz. Assim, teorica-
mente, quanto mais “escurecida” a luz, pior serão alcance e velocidade da comunicação.
O escurecimento da luz pode ser definido como o controle do brilho percebido da fonte
de luz, de acordo com os requisitos do usuário. Em muitos locais, o escurecimento é um
fator essencial, gerando benefícios como a geração de ambientes confortáveis e a econo-
mia de energia. Nestes casos, os sistemas VLC devem ter suporte para tal situação. O
documento de padronização IEEE 802.15.7 define uma série de medidas para adequar as
modulações ao escurecimento do LED. Todas as modulações apresentadas na seção 6.4
têm sua versão com controle de escurecimento.

De acordo com o padrão, a modulação On-Off Keying é sempre enviada com
um símbolo simétrico devido à codificação Manchester, utilizada em conjunto. Para que
esta modulação ofereça controle de escurecimento, um tempo de compensação deve ser
inserido nos frames com o objetivo de ajustar a média de intensidade da luz. Isso é feito
da seguinte forma: um frame é quebrado em sub-frames, onde o tempo de compensação
é inserido junto com campos de re-sincronização, para manter a integridade dos frames.

A modulação VPPM (Variable Pulse Position Modulation) também é adaptada
para escurecimento, além de oferecer proteção contra flicker intra-frame. Neste caso,
o controle de escurecimento é feito através da manipulação da largura dos pulsos, pois
como discutido na seção 6.4, a modulação VPPM faz uso de duas modulações: PPM
(pulse position modulation) e PWM (pulse width modulation). A figura 6.15 apresenta o
mecanismo básico de controle de escurecimento no VPPM. Como pode ser visto, a taxa
de escurecimento é alcançada através da manipulação da largura de cada pulso.

Figura 6.15: Mecanismo de modulação com controle de escurecimento [IEE, 2011].

Por fim, a modulação Color-Shift Keying também oferece controle de escureci-
mento através da manipulação da corrente que passa pelos LEDs. Entretanto, um pro-
blema que pode surgir é a mudança de cores devido à essa alteração de corrente.



6.6.5. Linha de visão

Em sistemas baseados em VLC para ambientes internos, pressupõe-se que o usuário está
na linha de visão da fonte de luz (como uma lâmpada, por exemplo). No entanto, apesar
das propriedades de reflexão da luz visível, ela não é capaz de penetrar a maioria dos
objetos, podendo causar impactos na conexão e na experiência do usuário.

A maioria das aplicações envolvendo sistemas VLC internos propõem um meca-
nismo de funcionamento baseado em LOS (Line-Of-Sight) direto, como pode ser visto na
figura 6.16a, ou seja, o receptor deve ter uma linha de visão clara do transmissor na mai-
oria do tempo. A principal vantagem oferecida por esse mecanismo é a recepção de um
sinal mais forte. Na literatura, trabalhos que buscam maior velocidade da comunicação
baseiam-se fortemente neste mecanismo, visto que, naturalmente, quanto menor o ângulo
de abertura do transmissor, maior a resposta do canal, e consequentemente, maior a ve-
locidade alcançada [Gomez et al., 2015]. Entretanto, se um receptor é capaz de captar os
fótons, mesmo que fora da linha de visão, haverá possibilidade de transferência de dados,
com uma taxa menor, devido à fraqueza do sinal, como é o caso da figura 6.16b e 6.16c.
As propriedades da luz também trazem alguns aspectos interessantes, pois com a reflexão,
por exemplo, existe a possibilidade de receber um sinal indiretamente.

Figura 6.16: a) LOS direto b) LOS indireto c) Luz difusa [Grobe et al., 2013].

Outro fator essencial para a caracterização do canal é o constante movimento dos
usuários. Em um sistema VLC interno em que o receptor é um smartphone, o usuário
pode mudar de direção e orientação constantemente. Dessa forma, existe a necessidade de
se desenvolver técnicas visando a comunicação em alta velocidade mesmo que o receptor
não esteja em contato direto com o transmissor. Junto a isto, figura o problema criado
pela presença de sombras, que diminuem drasticamente as ondas de luz que chegam ao
receptor. Neste caso, deve-se explorar a luz refletida por obstáculos, de forma que o
sistema reaja de maneira eficiente durante os momentos de bloqueio de luz.

Na prática, sistemas comerciais como o LiFi já possuem mecanismos de adaptação
ao nível de iluminação. Um exemplo disso foi demonstrado pelo criador da tecnologia,
Harald Haas durante um TED Talk, em 201514.

6.6.6. Mobilidade

Assim como no WiFi, alguns sistemas baseados em VLC devem permitir mobilidade ao
usuário. Sendo assim, para que a Comunicação por Luz Visível se torne uma tecnologia

14Harald Haas: Forget WiFi. Meet the new Li-Fi Internet - https://www.ted.com/talks/
harald_haas_a_breakthrough_new_kind_of_wireless_internet#t-308910, 2015.



ubíqua, são necessários mecanismos de forma a garantir uma conexão de alta velocidade
de maneira ininterrupta, dentro da área de cobertura do sistema. Em outras palavras, o
receptor deve ser capaz de detectar os sinais de luz do transmissor em qualquer lugar
de uma sala, por exemplo, e para isso seria necessário um ângulo de emissão maior no
transmissor e um FOV maior no receptor, o que pode causar uma maior interferência por
parte das ondas refratadas [Karunatilaka et al., 2015].

A Comunicação por Luz Visível difere significativamente da radiofrequência no
que diz respeito à propagação do sinal, por depender fortemente de LOS, além da orien-
tação do receptor em relação ao transmissor. O SNR (Signal-to-Noise Ratio) da luz pode
variar muito a partir do momento em que o receptor se movimenta, até mesmo dentro da
área de cobertura da luz [Zhang et al., 2015]. Dessa forma, um grande desafio encontrado
pela comunidade acadêmica é criar protocolos de adaptação de taxas, com o objetivo de
serem eficazes em sistemas VLC.

Burton et al. apresentaram, em seu trabalho, uma avaliação do design ótico e geo-
métrico de um sistema VLC interno utilizando LEDs brancas que possibilita mobilidade
total, dentro da cobertura do transmissor. Para isso, é utilizado um receptor de diversidade
angular (ADR), em que fotodiodos são acoplados geomatricamente, a fim de obter uma
cobertura esférica do ambiente. Além disso, o receptor implementa combinação seletiva
(SC), ou seja, o receptor com o maior sinal é utilizado para detecção de sinal. Em um
ambiente fechado de 5 m2, o sistema foi capaz de oferecer mobilidade completa, e tem
funcionamento satisfatório para velocidades de até 55 Mbps.

Mecanismos de handover também são muito importantes para que a mobilidade
seja garantida, sem perda de informação. Neste sentido, destaca-se a tecnologia LiFi,
que é associada fortemente à integração de dispositivos WiFi e dispositivos VLC de alta
velocidade. Os sistemas baseados em LiFi permitem múltiplos pontos de acesso que
formam uma rede com handover integrado. Além disso, o LiFi possui um mecanismo
de handover dinâmico para sistemas híbridos (WiFi/Lifi) [Haas et al., 2016], que pode
reduzir a quantidade de handovers na rede e pode alcançar velocidades maiores.

Sistemas veiculares também baseiam-se fortemente em mecanismos de handover,
visto que a maioria dos nós se movimenta constantemente. Zhu et al. realizaram simula-
ções em que se utiliza o método de handover RSP (receiving signal power) em uma rede
veicular, onde ocorre comunicação entre veículos que se movimentam e semáforos LEDs.

A mobilidade dos usuários e a cobertura dos sinais dos transmissores constituem
um grande desafio para os sistemas VLC. Em especial, é um dos grandes desafios para
a comercialização de tecnologias assim, visto que a mobilidade é essencial, e a ideia de
perder o sinal do transmissor por causa de uma simples rotacionada no smartphone, por
exemplo, não agrada os usuários.

6.7. Prática
Nesta seção é apresentado a OpenVLC [Wang et al., 2015a], uma plataforma para comu-
nicação por luz visível que por ser flexível, de baixo custo e de código aberto é uma
excelente opção para a prototipagem de sistemas VLC. A seguir é mostrado um tutorial
detalhado de como instalar, configurar e utilizar esta plataforma.



6.7.1. Conceitos básicos sobre OpenVLC

A plataforma OpenVLC foi montada sobre o Beagle Bone Black (BBB) [Coley, 2013]
sendo este um computador de placa única fácil de usar, versátil e de baixo custo. A
plataforma consiste em uma placa de expansão (vide figura 6.17) contendo os elementos
ópticos, como LEDs e fotodiodos, necessários para realizar a comunicação. A recepção
do sinal pode ser feita atráves do LED ou do fotodiodo; já a transmissão é feita usando-se
um LED comum ou um LED de alta potência.

Figura 6.17: Placas de expansão OpenVLC.15

Os componentes de software que compõem a plataforma OpenVLC foram im-
plementados nas camadas física e enlace. Como pode ser visto na figura 6.18, foram
implementadas funções tais como amostragem de sinais, detecção de símbolos, codifica-
ção e decodificação, detecção e controle de colisões, e interoperabilidade com o protocolo
Internet.

Figura 6.18: Componentes de software do sistema OpenVLC. [Wang et al., 2015b]

Na camada física estão implementados On-off keying [McMillin, 2006] para mo-
dulação e Manchester [Forster, 2000] para codificação. Para a correção de erros, é uti-
lizado Reed Solomom [Wicker e Bhargava, 1999]. Na camada de enlace são utilizados

15OpenVLC components - http://www.openvlc.org/openvlc.html



CSMA/CD [Hortensius e Winbom, 1999] e CSMA/CD-HA [Wang e Giustiniano, 2014b]
para controle de acesso ao meio.

O software é carregado na máquina através de um módulo para o Kernel do Linux
que intermedia a comunicação entre a pilha de rede do Linux e a placa de expansão. Isto
permite o acesso a um conjunto de softwares e recursos disponíveis no ambiente Linux,
facilitando o uso e monitoramento de redes. Assim, fica claro como a OpenVLC se difere
de outras ferramentas para comunicação com luz visível. Suas principais vantagens estão
na facilidade de uso propiciada pela integração com a pilha de redes do Linux, seu baixo
custo e sua flexibilidade.

6.7.2. Instalação da OpenVLC

O BBB executa uma versão do sistema operacional Debian. Para instalar a plataforma
OpenVLC é necessário, primeiramente, adicionar ao sistema Debian o Xenomai [Gerum, 2004],
um framework para desenvolvimento de sistemas de tempo real.

Existem dois métodos para instalar o Xenomai, que seguem listados abaixo:

1. Instale o Xenomai manualmente e baixe os arquivos do OpenVLC.

• Compartilhe a internet do host16 com o BBB através da conexão USB:

– Com o BBB conectado a entrada USB, insira o seguinte comando para
acessá-lo:

ssh 192.168.7.2 -l root

– No console do BBB insira os comandos a seguir para configurar o IP e a
rota, respectivamente:

ifconfig usb0 192.168.7.2
route add default gw 192.168.7.1

– No host insira as configurações abaixo, responsáveis pelo compartilha-
mento da internet.

– Verifique se as interfaces de rede do host são as mesmas do exemplo
abaixo (wlan0 e eth5) e, caso necessário, modifique-as de acordo com as
suas configurações.

ifconfig eth5 192.168.7.1
iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface wlan0 -j MASQUERADE
iptables --append FORWARD --in-interface eth5 -j ACCEPT
echo 1 > /proc/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

• Instale o Xenomai no BBB através do repositório abaixo:

16A expressão host será usada para se referir à máquina a qual o BBB está conectado.



sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-image-3.8.13-xenomai-r72
sudo apt-get install linux-headers-3.8.13-xenomai-r72
sudo apt-get install linux-firmware-image-3.8.13-xenomai-r72
sudo apt-get install linux-headers-3.8.13-bone79
cd xenomai-2.6.3
./configure
make
sudo make install

• Baixe a última versão do OpenVLC17 e copie os arquivos para o BBB.

2. Use uma imagem do sistema operacional já preparado.

• Faça o download da imagem do sistema operacional18.

• Descompacte o arquivo.

• Formate um cartão SD de pelo menos 4GB.

• Copie os arquivos descompactados para o cartão SD.

• Insira o cartão de memória no BBB.

• Ligue a placa usando o conector USB.

• O LED019 deve começar a piscar em um padrão regular.

• Aguarde até que o LED0 pare de piscar.

• Desligue o conector USB.

• Retire o cartão de memória.

• Ligue o BBB.

• O acesso deve ser feito usando o usuário "openvlc"e a senha "openvlc".

Uma vez que o Xenomai estiver instalado e o código fonte do OpenVLC estiver copiado
para o diretório OpenVLC1.1 do BBB é possível prosseguir com a instalação do driver:

• O código fonte do driver se encontra nos arquivos "openvlc.h"e "openvlc.c". Acesse
o diretório onde estes arquivos estão localizados e insira os seguintes comandos para
compilar o driver:

make clean
make

• Será gerado um arquivo chamado "vlc.ko". Este é o driver que compõe a plataforma
OpenVLC.

17Disponível em https://github.com/openvlc/openvlc
18Disponível em https://drive.google.com/open?id=0By9qjX2_

K-rLNDMtUVFWMFFuR3c
19O LED0 é um dos LEDs presentes no BBB. Ele estará identificado na placa com este rótulo.



• O driver pode ser inserido pelo comando insmod como no exemplo abaixo:

insmod vlc.ko frq=10

A frequência é a taxa de amostragem utilizada na camada física expressa em KHz.
A frequência máxima suportada pelo OpenVLC é de 50KHz.

• Uma interface de rede chamada vlc0 será gerada após inserir o driver.

6.7.3. Experimentos

Para realizar os experimentos descritos a seguir serão necessários dois BBBs, configura-
dos conforme descrição anterior.

A fim de facilitar o acesso individual aos BBBs deve-se, inicialmente, modificar o
IP de um dos BBBs:

• Acesse o BBB pelo seguinte comando:

ssh openvlc@192.168.7.2

• Altere as configurações do arquivo /etc/network/imterfaces conforme abaixo.

iface usb0 inet static
address 192.168.8.2
netmask 255.255.255.252
network 192.168.8.0
gateway 192.168.8.1

• Reinicie o BBB.

Testando latência, taxa de transferência e conexão

• Conecte ambos os BBBs ao computador através das portas USB como pode ser
visto na figura 6.19.

• O BBB de IP 192.168.7.2 será aqui referido como servidor, enquanto que o BBB
de IP 192.168.8.2 será o cliente.

• Acesse o diretório do OpenVLC em ambos os BBBs.

• Para testar a latência:

– No servidor execute o script load_driver_server.sh.

– No cliente execute o script load_driver_client.sh e o comando abaixo:

ping 192.168.8.1



Figura 6.19: Ambiente de testes

– Se o servidor estiver ativo, o cliente começará a receber respostas com as
seguintes informações:

∗ Endereço IP;
∗ Número de bytes enviados;
∗ Tempo gasto em milissegundos;
∗ "TTL"ou "Time to Live".

– Quanto maior for tempo em milissegundos, maior a latência da conexão.

• Para testar a taxa de transferência:

– No servidor execute o script iperf_server.sh.

– No cliente execute o script iperf_server.sh.

– Os resultados serão exibidos no servidor.

– Após a realização dos testes a saída na tela deverá estar semelhante a mostrada
na figura 6.20

• Para alternar os receptores (LED e fotodiodo) e transmissores (LED comum e LED
de alta potência), os seguintes passos devem ser seguidos:

– Remova o driver usando o comando abaixo:

rmmod vlc.ko

– Modifique o arquivo “load_driver_server.sh” e o arquivo “load_driver_client.sh”.

∗ Para alternar os receptores: modifique a linha “echo X > /proc/vlc/rx”.
Use ‘X’=0 para LED; e use ‘X’=1 para fotodiodo;



Figura 6.20: Saída de uma execução padrão.

∗ Para alternar os transmissores: modifique a linha “echo X > /proc/vlc/tx”.
Use ‘X’=0 para usar o LED comum; e use ‘X’=1 para usar o LED de alta
potência.

– Repita os passos anteriores para realizar os experimentos (vide Seção 6.7.3).

6.8. Conclusões e discussões finais
Este minicurso apresentou os conceitos, aplicações e desafios envolvidos na Comunicação
por Luz Visível, através de uma pesquisa bibliográfica extensa e compreensível, de forma
a trazer aos participantes uma perspectiva da área de estudo, uma noção da evolução das
tecnologias relacionadas e uma visão das possibilidades para o futuro de VLC.

VLC é, sem dúvidas, uma grande oportunidade para o cenário de comunicação
sem fio do futuro. Hoje em dia, a demanda por recursos em redes sem fio é altíssima, e a
tendência é que continue crescendo, exponencialmente. A popularização de smartphones
e outros dispositivos wireless são exemplos de fatores que alavancam este aumento. Esta
perspectiva levanta uma série de questionamentos relacionados à atual infraestrutura de
redes sem fio. Neste sentido, figura a possível crise no espectro WiFi, em que a demanda
por recursos passa a ser maior do que a capacidade oferecida pela rede.

Entre as alternativas propostas nos últimos anos para complementar a atual infra-
estrutura de redes sem fio, VLC se destaca, devido às grandes vantagens que proporciona.
Espectro livre, altas frequências, disponibilidade de infraestrutura e lâmpadas LEDs são
aspectos que chamam atenção na luz visível. Entretanto, muitos obstáculos ainda impe-
dem que tecnologias e aplicações baseadas em VLC sejam comercializadas. Níveis de
luminosidade, uplink e interferências são problemas que se destacam. Evidentemente, a
comunidade acadêmica tem se esforçado na busca de soluções para estas condições.



A Comunicação por Luz Visível oferece uma grande oportunidade para comple-
mentação da atual infraestrutura de redes sem fio, pois oferece aumento de performance
principalmente em ambientes como escritórios e residências, em que a distância é curta.
Além disso, sistemas de localização interna, comunicação aquática e veicular são alguns
exemplos de aplicações que podem fazer uso da luz visível para trazer melhorias.

De forma geral, o tema VLC é muito amplo e envolve diversas linhas de pesquisa,
atraindo grande interesse por parte da indústria. Ainda assim, a área carece de maior ex-
ploração, o que deve acontecer nos próximos anos, considerando a popularização do tema
e a crescente adoção de conceitos como Internet das Coisas e Lâmpadas Inteligentes.
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