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C.1 PROGRAMA COMPLETO 
 

 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <ctype.h> 
#include <string.h> 
#include <chipcon/reg1010.h>  /* Bibliotecas utilizadas */ 
#include <chipcon/cc1010eb.h> 
#include <chipcon/hal.h> 
#include <chipcon/cul.h> 
 
// Constantes de criptografia 
#define RND_LENGTH 220 
#define KEY_LENGTH 8 
 
// Definindo os endereços para criptografia 
#define RAMBUF_ADDRESS 0x0000 
#define CRPKEY_ADDRESS 0x0150 
 
// Valores relacionados ao programa principal: 
#define TAMANHO_IDENTIFICACAO      2  
#define TAMANHO_NOME      10 
#define ID_MAIS_NOME         (TAMANHO_IDENTIFICACAO + 
TAMANHO_NOME) 
#define POSICAO_OCUPADA_DADO       200 /* Cada byte*/ 
#define TAMANHO_DADO            (TAMANHO_IDENTIFICACAO + 
TAMANHO_NOME + POSICAO_OCUPADA_DADO) 
 
// Valores relacionados à rádio-freqüência 
#define ENDEREÇO_TRANSMISSAO    3 
#define INTERVALO_RECEPCAO      25 
#define BYTES_PRIMARIOS         10 
 
// Registro dos nós 
#define INDICE_NO_INVALIDO      255 
#define ID_NO_NAO_UTILIZADO     0x0000 
 
// Relacionado à velocidade 
byte xdata MultiplicadorAtraso;  
 
// Valores dos conversores 
#define MAXIMO_NUMERO_NOS       2 
word xdata IdentidadeNo[MAXIMO_NUMERO_NOS]; 
byte xdata NomeNo[MAXIMO_NUMERO_NOS][TAMANHO_NOME]; 
word xdata TemperaturaNo[MAXIMO_NUMERO_NOS][70]; 
word xdata Inteiro[3][30]; 
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word xdata Decimal[3][30]; 
 
// Ajustes dos buffers de RAM para criptografia 
byte xdata ramBuf[RND_LENGTH] _at_ RAMBUF_ADDRESS; 
byte xdata keyBuf[KEY_LENGTH] _at_ CRPKEY_ADDRESS; 
 
// Arrays que serão inicializadas com bytes randômicos 
byte xdata rndData[RND_LENGTH]; 
byte xdata rndKeys[KEY_LENGTH]; 
 
// Nome da unidade, armazenado na memória Flash 
byte code NomeUnidadeFlash[TAMANHO_NOME]; 
 
// Buffer da RAM para cópia na memória Flash 
byte xdata BufferRAMNaoAlinhado[128]; 
 
// Variáveis auxiliares para lógicas no programa todo 
int xdata aux3, aux6=0; 
bit registro=1, JaFeito=0, NaoFeito=1; 
word xdata UltimoValor[20], ValorTimer; 
int Contagem; 
 
// Variáveis do SPP 
SPP_SETTINGS xdata sppSettings; 
SPP_RX_INFO xdata RXI; 
SPP_TX_INFO xdata TXI; 
byte xdata BufferRecepcao[250]; 
byte xdata BufferTransmissao[250]; 
 
// Prototipagem das funções 
void GeraNumeroRandomico (void); 
void Transmite (void); 
void Recebe (void); 
void ExibeValores (void); 
void Registrar (void); 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
//        PROGRAMA 
PRINCIPAL       // 
//---------------------------------------------------------------------------- 
void main (void) { 
 
    byte xdata n; 
    byte xdata m; 
 
 // Frequência do cristal: 22.118400 MHz 
 // Frequência A do RF: 868.277200 MHz Rx 
 // Frequência B do RF: 868.277200 MHz Tx 
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 // Modo RX: Low side LO 
 // Frequência de separação: 64 kHz 
 // Taxa de dados: 38.4 kBaud 
 // Formato dos dados: NRZ 
 // Potência de saída do RF: 4 dBm 
 // IF/RSSI: RSSI desabilitado 
 
 RF_RXTXPAIR_SETTINGS code RF_SETTINGS =  
 { 
     0xA3, 0x2F, 0x15,    // Modem 0, 1 and 2 
     0x75, 0xA0, 0x00,    // Freq A 
     0x58, 0x32, 0x8D,    // Freq B 
     0x01, 0xAB,          // FSEP 1 and 0 
     0x40,                // PLL_RX 
     0x30,                // PLL_TX 
     0x6C,                // CURRENT_RX 
     0xF3,                // CURRENT_TX 
     0x30,                // FREND 
     0xFF,                // PA_POW 
     0x00,                // MATCH 
     0x00,                // PRESCALER 
    }; 
 
    // Dados de calibração 
    RF_RXTXPAIR_CALDATA xdata RF_CALDATA; 
     
    // Inicialização de periféricos 
    WDT_ENABLE(FALSE); 
    RLED_OE(TRUE); 
    YLED_OE(TRUE); 
    GLED_OE(TRUE); 
    BLED_OE(TRUE); 
 RLED = LED_ON; 
 
    // Set optimum settings for speed and low power consumption 
    MEM_NO_WAIT_STATES(); 
    FLASH_SET_POWER_MODE(FLASH_STANDBY_BETWEEN_READS); 
 
    // Alimentação do gerador de números randômicos 
    halRandomNumberGen(&n, 1); /* Gera um byte randômico */ 
    halRandomNumberGen(&m, 1); 
    srand((n << 8) + m); /* Desloca n à esquerda em 8 bits (Multiplica por 256) 
e soma m */ 
    MultiplicadorAtraso = 0.1; 
 
    // Configuração do conversor A/D 
 /* Seleciona amostra simples, utiliza referência interna de Vdd */ 
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    halConfigADC(ADC_MODE_MULTI_CONTINUOUS | 
ADC_REFERENCE_VDD, CC1010EB_CLKFREQ, 0); 
    ADC_POWER(TRUE); /* Liga o conversor */ 
 ADC_RUN(TRUE); 
 
    // Configuração de RF/SPP 
    sppSetupRF(&RF_SETTINGS, &RF_CALDATA, TRUE); /* Configuração 
da forma de amostra simples */ 
    sppSettings.myAddress = ENDEREÇO_TRANSMISSAO; /* Endereço da 
comunicação */ 
    sppSettings.rxTimeout = INTERVALO_RECEPCAO; /* Tempo da 
recepção */ 
    sppSettings.txAckTimeout = BYTES_PRIMARIOS; /* Tempo de 
reconhecimento e transmissão */ 
    sppSettings.txPreambleByteCount = BYTES_PRIMARIOS; /* Número de 
bytes transmitidos */ 
    RXI.maxDataLen = TAMANHO_DADO; /* Tamanho máximo da 
informação (tamanho do *pDataBuffer) */ 
    RXI.pDataBuffer = BufferRecepcao; /* Associa RXI.pDataBuffer ao 
ponteiro para o buffer de recepção */ 
    TXI.destination = SPP_BROADCAST; /* Destino da transmissão 
(endereço 0) */ 
    TXI.flags = 0x00; /* Flag para ver se está pronto para transmitir */ 
    TXI.pDataBuffer = BufferTransmissao; /* Associa TXI.pDataBuffer ao 
ponteiro para o buffer de transmissão */ 
    TXI.dataLen = TAMANHO_DADO; /* Tamanho do dado transmitido */ 
 
 // Configuração do Timer 2 (contagem de tempo) 
 halConfigTimer23(TIMER2 | TIMER23_INT_TIMER, 1000, 
CC1010EB_CLKFREQ); 
    INT_ENABLE(INUM_TIMER2, INT_ON); 
    TIMER2_RUN(TRUE); 
    INT_GLOBAL_ENABLE(TRUE); 
 
 /* Configura a porta serial para 115200, frequência de clock do cristal, 
sem paridade, 
    para transmissão e recepção, e habilita o flag para checar se o byte 
transmitido já 
    chegou ao seu destino */  
    UART0_SETUP(115200, CC1010EB_CLKFREQ, UART_NO_PARITY | 
UART_RX_TX | UART_POLLED); 
 
    // Limpa identidade do nó 
    for (n = 0; n < MAXIMO_NUMERO_NOS; n++)  
 { 
        IdentidadeNo[n] = ID_NO_NAO_UTILIZADO;  
    } 
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    // Limpa o nome do nó 
    for (n = 0; n < TAMANHO_NOME; n++)  
        NomeNo[0][n] = 0x00; 
 
 /* Roda Timer3 com um período de 10ms. A referência é a frequência 
do cristal (221184) */     
 sppStartTimer(CC1010EB_CLKFREQ);  
 SPP_INIT_TIMEOUTS(); 
 
 /* Essa função copia "TAMANHO_NOME" bytes da 
NomeUnidadeFlash para o nodeNames[0][0] */ 
    memcpy(&NomeNo[0][0],NomeUnidadeFlash,TAMANHO_NOME); 
     
    // Get our ID from CRC16(our name) 
 /* Opera com blocos de dados, e não simplesmente um byte apenas */ 
    IdentidadeNo[0] = culFastCRC16Block(&NomeNo[0][0], 
TAMANHO_NOME, CRC16_INIT); 
 
    // Prepara identidade mais nome do pacote 
    BufferTransmissao[0] = (IdentidadeNo[0] >> 8) & 0xFF; 
    BufferTransmissao[1] = IdentidadeNo[0] & 0xFF; 
     
    for (n = 0; n < TAMANHO_NOME; n++)  
        BufferTransmissao[n + TAMANHO_IDENTIFICACAO] = NomeNo[0][n]; 
 
// Loop eterno 
#ifdef base /* Se for configurado para base */ 
    while (TRUE)  
 { 
  if (registro) 
  Registrar(); 
        Recebe(); 
        GeraNumeroRandomico(); 
    } 
#endif 
#ifdef sensor /* Se for configurado para sensor */ 
    while (TRUE)  
 { 
  if (registro) 
  Registrar(); 
        Transmite(); 
        GeraNumeroRandomico(); 
    } 
#endif 
} // main 
 
void Registrar (void) { 
byte xdata ef; 
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    if (RI_0)  
 { 
        RI_0 = 0; 
        if (isdigit(UART0_RECEIVE()))  
        MultiplicadorAtraso = toint(UART0_RECEIVE()); 
        else if (UART0_RECEIVE() == 'n')  
  { 
   registro = 0; 
            memset(&NomeNo[0][0],0,TAMANHO_NOME); 
            scanf("%s", &NomeNo[0][0]); 
 
            /* Escreve nome na memória Flash */ 
            
halCopy2Flash(NomeUnidadeFlash,&NomeNo[0][0],TAMANHO_NOME, 
            BufferRAMNaoAlinhado, CC1010EB_CLKFREQ); 
 
      /* "Pega" identificaçao pela CRC16*/ 
      IdentidadeNo[0] = culFastCRC16Block(&NomeNo[0][0], 
TAMANHO_NOME, CRC16_INIT); 
 
      /* Prepara identidade e nome do pacote */ 
      BufferTransmissao[0] = (IdentidadeNo[0] >> 8) & 0xFF; 
      BufferTransmissao[1] = IdentidadeNo[0] & 0xFF; 
     
      for (ef = 0; ef < TAMANHO_NOME; ef++) { 
          BufferTransmissao[ef + TAMANHO_IDENTIFICACAO] = 
NomeNo[0][ef]; 
      } 
        } 
    } 
} 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
//  void GeraNumeroRandomico (void) 
//   
//  Description: 
//      Wait for a random number of msecs (0 to 255*8=2040) 
//      Note: The function uses busy waiting 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
void GeraNumeroRandomico (void) { 
    byte xdata tempo; 
    byte xdata n; 
 /* Gera um número randômico para uma rotina de espera (0 a 255ms) 
*/ 
    tempo = rand(); 
  for (n = 0; n < MultiplicadorAtraso; n++) { 
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     /* Tempo para esperar, usando como referência o clock da máquina 
(cristal) */ 
        halWait (tempo, CC1010EB_CLKFREQ); 
    } 
} // GeraNumeroRandomico 
void Transmite (void) 
{ 
    word xdata temp; 
 int xdata b=0, aux1=0, aux2=0, xis, con=0, contador2, a=0, h=0, z=0; 
 
    // Transmite a temperatura 
    sppSend(&TXI); /* Envia */ 
    do {  
     // Indicação transmissão 
     YLED = LED_ON; 
 
  ADC_SELECT_INPUT(ADC_INPUT_AD1); /* Seleciona AD1 e 
amostra seu valor */ 
  ADC_RUN(TRUE); 
  halWait (22, CC1010EB_CLKFREQ); 
     temp = ADC_GET_SAMPLE_10BIT(); /* Obtém a última amostra com 
resolução de 10 bits (máxima) */ 
 
     TemperaturaNo[0][b] = temp; /* Armazena o valor da amostra 
(AD1) */ 
  printf("Valor1 = %d\n", TemperaturaNo[0][b]); 
  b++; 
  
   ADC_SELECT_INPUT(ADC_INPUT_AD0); /* Seleciona AD0 e 
amostra seu valor */ 
  ADC_RUN(TRUE); 
  halWait (22, CC1010EB_CLKFREQ); 
     temp = ADC_GET_SAMPLE_10BIT(); /* Obtém a última 
amostra com resolução de 10 bits (máxima) */ 
     TemperaturaNo[0][b] = temp; /* Armazena o valor da amostra 
(AD0) */ 
  b++;    
 
   ADC_SELECT_INPUT(ADC_INPUT_AD2); /* Seleciona AD2 e 
amostra seu valor */ 
  ADC_RUN(TRUE); 
  halWait (22, CC1010EB_CLKFREQ); 
   temp = ADC_GET_SAMPLE_10BIT(); /* Obtém a última 
amostra com resolução de 10 bits (máxima) */ 
     TemperaturaNo[0][b] = temp; /* Armazena o valor da amostra 
(AD2) */ 
  b++;    
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  TemperaturaNo[0][b] = Contagem; 
  printf("Valor2 = %d\n", TemperaturaNo[0][b]); 
  b++; 
     YLED = LED_OFF; /* Apaga o LED amarelo */ 
 } 
 /* Espera enquanto não estiver pronto para transmitir */ 
 while (sppStatus() != SPP_IDLE_MODE); 
 contador2 = 0; /* Inicializa contador2 em 0 */ 
 
 for (xis=0; xis<8; xis++) /* Transmite últimos valores (medida anterior) 
*/ 
 { 
  rndData[contador2] = (UltimoValor[xis] >> 8); 
  rndData[contador2 + 1] = UltimoValor[xis]; 
  contador2 += 2;  
 } 
  
 for (xis=0; xis<b; xis++) /* Transmite novos valores (linhas após os 
últimos valores) */ 
 { 
  if ((xis%4)==0) 
  { 
   rndData[contador2] = (TemperaturaNo[0][xis] >> 8); 
   rndData[contador2 + 1] = TemperaturaNo[0][xis]; 
   a++; 
  } 
  else 
  { 
   if (((xis-1)%4)==0) 
   { 
    rndData[contador2] = (TemperaturaNo[0][xis] >> 
8); 
    rndData[contador2 + 1] = TemperaturaNo[0][xis]; 
    h++; 
   } 
   else 
   { 
    if (((xis-2)%4)==0) 
    { 
     rndData[contador2] = 
(TemperaturaNo[0][xis] >> 8); 
     rndData[contador2 + 1] = 
TemperaturaNo[0][xis]; 
     z++; 
    } 
    else 
    { 
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     rndData[contador2] = 
(TemperaturaNo[0][xis] >> 8); 
     rndData[contador2 + 1] = 
TemperaturaNo[0][xis]; 
    } 
   } 
  } 
  contador2 += 2; 
 } 
 
    for (xis=0; xis<KEY_LENGTH; xis++) 
    rndKeys[xis]=0x00; 
 
    memcpy(keyBuf, rndKeys, KEY_LENGTH); 
 memcpy(ramBuf, rndData, RND_LENGTH); 
 halDES(DES_SINGLE_DES | DES_ENCRYPT | DES_CFB_MODE, 
&ramBuf, &keyBuf, RND_LENGTH); 
 
 BufferTransmissao[ID_MAIS_NOME] = b & 0xFF; 
 BufferTransmissao[ID_MAIS_NOME + 1] = CRPKEY & 0xFF; 
 
 for (xis=0; xis<(contador2); xis++) 
 BufferTransmissao[ID_MAIS_NOME + xis + 2] = rndData[xis] & 0xFF; 
 
 for (xis=0; xis<8; xis++) /* Armazena os últimos valores atuais para 
serem passados na próxima tabela*/ 
 { 
  UltimoValor[xis] = TemperaturaNo[0][b-8]; 
  //printf("UltimoValor[%d] = %d\n",xis,UltimoValor[xis]); 
  b++; 
 } 
} // Transmite 
 
void Recebe (void) { 
    byte xdata n, IndiceNo, *Localizacao; 
    word xdata IdNo; 
 int xdata c=0, d, e, g, aux4=0, aux5=0, aux16=0, cont_tempo=0, 
NumeroValores, y, v, q; 
 int DiferencaTempo; 
 
    YLED = LED_ON; 
 y = 0; 
 v = 0; 
 q = 0; 
    sppReceive(&RXI); /* Recebe */ 
    do 
 {  
  if (JaFeito) /* Se ainda não exibiu os valores uma vez na tela */ 
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  { 
      for (e = 0; e < MAXIMO_NUMERO_NOS; e++) /* Analiza 
todos os nós sensores */ 
   { 
          if (IdentidadeNo[e] == ID_NO_NAO_UTILIZADO) /* 
Se identidade válida */ 
          continue; 
    if (e != 0) /* Se não for base */ 
    { /* Exibe */ 
     for (g=0; g<(aux6+4); g++) /* Exibe valores 
recebidos */ 
     { 
      if ((g%3) == 0) /* Se estiver em uma 
linha par, é o valor do conversor AD1 */ 
      { 
             printf("%04d\t", Inteiro[0][y]); 
             y++; 
      } 
      else  /* Se estiver em uma linha 
ímpar, é o valor do conversor AD0 */ 
      { 
       if (((g+1)%3) == 0) /* Se 
estiver em uma linha par, é o valor do conversor AD1 */ 
       { 
              printf("%04d\t", Inteiro[1][v]); 
        v++; 
       } 
       else 
       { 
              printf("%04d\t", Inteiro[2][q]); 
              q++; 
           DiferencaTempo = 
TemperaturaNo[e][cont_tempo]; 
        cont_tempo++; 
              printf("%06d\n", 
DiferencaTempo); /* Exibe tempo na tela */ 
       }  
      } 
     } 
       }  
   } 
  }  
 JaFeito = 0; /* Feito uma vez, zera JaFeito para não exibir mais os 
valores na tela*/  
 } while (sppStatus() != SPP_IDLE_MODE); 
 JaFeito = 1; /* JaFeito volta a ser um pois deve ser feita nova exibição 
com os novos valores recebidos */ 
    YLED = LED_OFF; /* Terminada, apaga o LED amarelo */ 
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    if (RXI.status == SPP_RX_FINISHED) /* Se a recepção foi bem sucedida 
*/ 
 { 
     GLED = LED_ON; /* Acende o LED verde */ 
     /* Recebe a identificação do nó */ 
  IdNo = (BufferRecepcao[0] << 8) + BufferRecepcao[1]; 
     /* Descobre o índice do nó */ 
     for (n = 0; n < MAXIMO_NUMERO_NOS; n++)  
  { 
         if (IdentidadeNo[n] == IdNo)  
   { 
             IndiceNo = n; 
             break; 
         } 
   else 
   if (IdentidadeNo[n] == ID_NO_NAO_UTILIZADO)  
   { 
    IndiceNo = n; 
    break; 
      } 
   else  
         IndiceNo = INDICE_NO_INVALIDO; 
     } 
  
     if (IndiceNo != INDICE_NO_INVALIDO)  
  { /* Se o índice é válido */ 
         IdentidadeNo[IndiceNo] = IdNo; /* Armazena a identidade do nó 
*/ 
          
   /* Recebe o nome do nó */ 
   for (n = 0; n < TAMANHO_NOME; n++) 
         NomeNo[IndiceNo][n] = BufferRecepcao[n + 
TAMANHO_IDENTIFICACAO]; 
  
   NumeroValores = BufferRecepcao[ID_MAIS_NOME]; /* 
Recebe o número de valores */ 
   *Localizacao = BufferRecepcao[ID_MAIS_NOME + 1]; 
 
   /* Recepção dos dados */ 
   NumeroValores /= 3; 
   NumeroValores = (NumeroValores * 10) + 22; 
  
   for (c=0; c<(NumeroValores*2); c++) 
   rndData[c] = BufferRecepcao[ID_MAIS_NOME + c + 2]; 
  
      for (c=0; c<KEY_LENGTH; c++) 
     rndKeys[c]=0x00; 
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   memcpy(ramBuf, rndData, RND_LENGTH); 
      memcpy(keyBuf, rndKeys, KEY_LENGTH); 
   halDES(DES_SINGLE_DES | DES_DECRYPT | 
DES_CFB_MODE, Localizacao, &keyBuf, RND_LENGTH); 
  
   c = 0; 
   aux3 = 0; 
  
   for (d=0; d<((((NumeroValores-22)/10)*3)+30); d++) 
   {   
    if ((d%4) == 0) /* Se estiver em linhas múltiplas de 
4 */ 
    { 
     Inteiro[0][aux3] = ((rndData[c] << 8) + 
rndData[c+1]); 
    } 
    else  
     if (((d-1)%4) == 0) /* Se estiver em linhas 
múltiplas de 4 
             
deslocadas de 1 */ 
     { 
      Inteiro[1][aux3] = ((rndData[c] << 8) + 
rndData[c+1]); 
      aux6++; 
     } 
     else 
      if (((d-2)%4) == 0) /* Se estiver em 
linhas múltiplas de 4 
              
deslocadas de 2 */ 
      { 
       Inteiro[2][aux3] = ((rndData[c] 
<< 8) + rndData[c+1]); 
       aux3++; 
      } 
      else /* Se estiver em linhas múltiplas 
de 4 
        deslocadas de 3 */ 
      { 
          TemperaturaNo[IndiceNo][aux4] = 
(rndData[c] << 8) + rndData[c+1]; 
       aux4++; 
      } 
   c+=2; 
   } 
  } 
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  aux6 = (((NumeroValores-22)/10)); 
  aux6 += 2; 
  aux6 *= 2; 
 } 
else  
GLED = LED_OFF; /* Se não é válido, apaga o LED verde */ 
} // Recebe 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
//        Rotina de Tratamento do Timer2  
    // 
//---------------------------------------------------------------------------- 
void TIMER2_ISR() interrupt INUM_TIMER2 
{ 
 Contagem++; 
    // Reseta o timer para gerar outra interrupção 
    INT_SETFLAG (INUM_TIMER2, INT_CLR); 
 if (Contagem > 20000) 
 Contagem = 0; 
} // TIMER2_ISR 
 
//-------------------------------------------------------------------------------------- 
// Rotina para tratar as interrupções, mesmo que elas não estejam 
sendo ultizadas. ---- 
// Caso não sejam tratadas, o programa não correrá de acordo com o 
esperado, exceto ---  
// o compilador, que tem sua própria maneira de lidar com sua 
interrupção ------------ 
//-------------------------------------------------------------------------------------- 
void FlashIntrHandler(void) interrupt INUM_FLASH 
{ 
    INT_SETFLAG(INUM_FLASH, INT_CLR);     
    return; 
} 
 


