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B.1 SISTEMA ADOTADO 

 

 

O sistema empregado nos ensaios de modelos físicos consiste de 

dispositivos discutidos em um dos trabalhos pesquisados. Estes dispositivos 

passaram por diversas evoluções a partir do trabalho dos (MAXWELL; 

WILLIAMSOM, 2000), sendo a última versão denominada de 2.01 

(CHIPCON, 2004), de fabricação da Chipcon AS, subsidiária da Texas 

Instruments, na Noruega. O sistema é denominado de SmartRF CC1010DK, 

que foi adquirido de um kit de desenvolvimento para o início dos trabalhos. 

Os trabalhos preliminares foram constituídos de estudos dos manuais, 

instalação no microcomputador dos softwares de edição e compilação e, de 

gravação dos nós sensores e dos nós gateway. Após estes procedimentos, 

passou-se a elaborar uma metodologia com etapas de utilização e emprego 

da infra-estrutura disponível, obedecendo às recomendações do fabricante. 

O sistema SmartRF CC1010DK é um conjunto de dispositivos 

denominado de Development Kit, tendo uma placa denominada CC1010EB 

(Evaluation Board) que é uma placa de avaliação e duas placas 

denominadas de CC1010EM (Evaluation Module) que são dois nós (sendo 

um o nó sensor e outro, o nó gateway) contendo um chip único com três 

funções principais integradas: possui um transceiver UHF com um 

microcontrolador de alto desempenho compatível com a família 8051, 

contém 32 kB de memória flash para programação e um conversor 

analógico/digital de três canais (CHIPCON, 2004). O trasceiver RF pode ser 

programado para operar na faixa de 300 ~ 1000 MHz.  

O transceiver do kit adquirido está ajustado pelo fabricante para 

operar na freqüência de 868 MHz e foi projetado para operar com baixa 

energia em aplicações sem fios (CHIPCON, 2004). O chip CC1010, junto 

com poucos componentes passivos externos, constitui um sistema embutido 

poderoso com capacidade de comunicação sem fio. Ele é baseado na 

tecnologia 0,35µm CMOS, com baixo consumo de corrente (9,1 mA em RX), 

taxa de dados de 76,8 kbps, opera em Fast PLL permitindo ajustes para 
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protocolos com freqüência hopping (CHIPCON, 2004). O microcontrolador 

possui um desempenho de 2 vezes maior que o microcontrolador padrão 

8051, a memória flash é de 32 kB, sendo 2048 + 128 bytes de SRAM 

(CHIPCON, 2004). O conversor A/D de três canais possui resolução de 10 

bits, 20 kS/s, quatro timers / 2 PWM’s, 2 UART’s, RTC, Watchdog, SPI, 

criptografia DES, vinte e seis (26) pinos de E/S, as três entradas deste A/D 

são do tipo unipolar (0 a 1023 que equivalem a uma faixa de tensão de 0 até 

1,25 Volts ou a tensão de alimentação da placa de 3 Volts) e modo single-

ended (CHIPCON, 2004). A comunicação entre o sistema e o computador 

ocorre pela porta serial e é suportado pelo software Keil µVision3 IDE 

(ambiente de edição e compilação). O software Flash Programmer é o 

ambiente de transferência do arquivo compilado para os nós sensor e 

gateway, gravando a informação na memória flash do chip. O software 

Smart RF Studio é o ambiente de ajustes dos registradores do chip, ou seja, 

configurações gerais do mesmo. Na Figura B.1 são apresentados o chip e 

suas pinagens. 

 
Figura B.1 – Configuração e pinagem do chip CC1010, (CHIPCON, 2004) 



Apêndice B – Sistema Sem Fios Adotado 173

Na Figura B.2 é mostrado o diagrama de blocos das funções do chip 

CC1010 da Chipcon (CHIPCON, 2004). 

 
Figura B.2 – Diagrama esquemático das funções do chip CC1010, 

(CHIPCON, 2004) 

 

Na Figura B.3 é mostrada a placa de avaliação, sendo possível notar 

na parte superior desta placa que se encontra um dos módulos encaixado. 

Este módulo é denominado de nó “gateway” (CHIPCON, 2003). Na Figura 

B.4 é apresentado o módulo de avaliação denominado neste trabalho como 

sendo nó sensor (CHIPCON, 2003). 
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Figura B.3 – Placa de avaliação, (CHIPCON, 2003) 

 

 
Figura B.4 – Módulo de avaliação, (CHIPCON, 2003) 

 

A placa de avaliação CC1010EB pode ser alimentada entre 4 a 10 

Volts, possui diversos recursos tais como: duas portas serial RS-232, uma 

porta paralela, jumpers de ajustes. Possui diversos recursos periféricos 

como: dois potenciômetros para simular sinais na entrada do A/D, quatro 

botões (do tipo push button) para conectar as pinagens do CC1010 ao terra, 

quando acionados. Possui quatro LED’s, sendo o LED1 de cor vermelha, 
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LED2 de cor amarela, LED3 de cor verde, e o LED4 de cor azul. Os LEDs 

são conectados ao VCC por resistores e o catodo destes LED’s é conectado 

nos pinos de E/S do CC1010 por buffers. Possui ainda duas saídas PWM’s 

(PWM2 e PWM3) que são providos com buffers e filtros RC com freqüência 

de corte de 3 kHz. Possui também pontos para instalação de um sensor de 

temperatura LM61 da National Semicondutor. O botão RESET quando 

acionado reinicia a placa de avaliação e seus dispositivos são zerados. A 

placa de avaliação possui diversos conectores para facilitar o acesso aos 

sinais. Os dois sockets (P1 e P2) na placa de avaliação conectam os 

módulos de avaliação, não sendo possível conectá-los de forma invertida. A 

placa de avaliação gerencia até dezesseis (16) módulos simultâneos, 

lembrando que cada módulo pode ter de um (1) até três (3) sensores, 

perfazendo um total de até quarenta e oito (48) sensores para 

monitoramento ao mesmo tempo. 

Os módulos de avaliação possuem um chip CC1010 cada e necessita 

de circuito externo para seu funcionamento, possui resistores pull-up para 

todos os pinos de E/S do chip, possui pontos de testes e um sensor de 

temperatura (LM61 da National Semiconductor) conectado ao A/D, canal 1 

denominado de ADC1. Necessitando utilizar este canal para acoplar outro 

sensor, o sensor de temperatura pode ser desconectado com facilidade do 

circuito. Possui dois contatos para fornecer energia ao módulo, denominados 

de TP3 e TP4, que pode ser conectada a uma bateria ou uma fonte de 

energia de 2,7 a 3,6 Volts. 

Os procedimentos adotados e a montagem desses dispositivos para 

atender a topologia proposta consistem de: a placa de avaliação é 

conectada ao microcomputador pela porta serial, um dos módulos de 

avaliação é conectado à placa de avaliação, sendo denominado como nó 

gateway e o segundo módulo de avaliação fica desconectado da placa 

sendo denominado de nó sensor. Esta configuração atende até dezesseis 

módulos externos, ou seja, dezesseis nós sensores. O nó gateway 

conectado à placa é denominado de BASE e os nós sensores são chamados 

de SENSOR 1_2_3, SENSOR 4_5_6, SENSOR 7_8_9, SENSOR 10, e 
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assim por diante. Para gravar o software desenvolvido nos nós sensores e 

no nó gateway é necessário conectá-los à placa. Durante a gravação é 

fornecido um ID para cada módulo, após a gravação, cada um será 

identificado, pelo seu ID individual, pelo Hiper Terminal do Windows para 

serem reconhecidos pela rede da host. Os softwares gravados nos nós 

foram desenvolvidos no Keil µVision 3 IDE e a gravação foi feita pelo Flash 

Programmer. O software Keil µVision 3 IDE é um ambiente de 

desenvolvimento integrado (IDE – Integrated Development Environment) que 

permite o desenvolvimento de suportes, depuração e simulação de 

aplicações para o CC1010. Ele inclui um guia para gerenciamento de 

projetos, editor de texto, simulador e depurador, como um 

compiler/assembler/linker. 

 O software Keil µVision 3 IDE é denominado de CC1010IDE e é 

baseado numa ferramenta de desenvolvimento do software Keil ™ Elektronik 

GmbH. Esta ferramenta fornece todos os recursos para a programação do 

microcontrolador 8051. O editor é uma ferramenta para fornecer uma fonte 

de edição e montagem de arquivos. Fornece também sintaxes e outras 

funcionalidades úteis. Além disto, o IDE fornece as interfaces para a DLL 

usada para simulação e depuração de circuitos. Esse software é um 

compilador que converte um ou mais arquivos, cuja fonte de código pode ser 

escrita em C e/ou Assembler. Finalmente, o linker do IDE isola funções e 

variáveis que são usadas no programa e produz um arquivo executável em 

formato hexadecimal ‘Intel HEX’ que pode ser carregado na memória flash 

do CC1010. Na Figura B.5 é mostrado o painel frontal do software Keil 

µVision 3 IDE. O software SmartRF Studio opera no sistema operacional 

Windows e oferece ao sistema CC1010 os ajustes de configuração 

baseados nas seleções de vários parâmetros pelo usuário. Estes ajustes nos 

registradores do CC1010 configuram a transmissão em RF e grava o 

programa executado no software Keil µVision 3 IDE no CC1010. Na Figura 

B.6 é apresentado o painel frontal deste software. O software Flash 

Programmer de edição que permite apagar, gravar e verificar o programa 
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gerado pelo Keil µVision 3 IDE, cuja extensão é hex , na memória flash do 

chip CC1010 (ver Figura B.7).  

 

Figura B.5 – Painel frontal do software keil µVision 3 IDE, (CHIPCON, 2002) 

 
Figura B.6 - Painel frontal do software Smart RF Studio, (CHIPCON, 2002) 
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B.7 – Painel frontal do software Flash Programmer, (CHIPCON, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice B – Sistema Sem Fios Adotado 179

B.2 REFERÊNCIAS 

 

CHIPCON; Datasheet rev. 2.01, SmartRF CC1010; 2004. Norway. 
 
 
CHIPCON; User Manual Rev. 2.01, SmartRF CC1010DK Development 
Kit, 2003. Norway. 
 
 
CHIPCON; Quick Start Instructions CC1010DK Development Kit; 2003. 
Norway. 
 
 
CHIPCON; User Manual Rev. 1.4 CC1010IDE Integrated Development 
Environment; 2002. Norway. 
 


