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5 MÉTODO PARA PROTEÇÃO DOS DADOS CONTRA  

   FALHAS DE COMUNICAÇÃO EM RSSFs 

 

 

A topologia adotada nesta tese apresenta um nó gateway e três nós 

sensores concentrados numa região próxima ao cesto da centrífuga. São 

suficientes para atender os propósitos dos trabalhos com as âncoras 

‘tartaruga’ e da maioria dos trabalhos com a centrífuga do IPT, podendo 

ampliar para até 16 nós sensores. 

Foi adquirido um sistema de fabricação da Chipcon AS, subsidiária da 

Texas Instruments na Noruega, cujas características podem ser consultadas 

no Apêndice B. Utilizando o referido sistema nos testes preliminares para 

conhecer o princípio de funcionamento, no laboratório do IPT e empregando 

softwares simples de aquisição, observou-se os LEDs de controle da placa 

(Evaluation Board), especificamente o LED verde (utilizado para verificar o 

recebimento dos dados), que ocorriam falhas de comunicação com 

conseqüentes perdas de informação.  

Além disso, empregando o HyperTerminal do Windows para 

observação dos dados aquisitados, observavam-se inconsistências de 

tempo entre as leituras. Tal ocorrência é devido aos softwares não preverem 

o armazenamento dos dados para envios futuros. Os testes são 

apresentados no Capítulo 6. 

Essas ocorrências, fez com que o desenvolvimento de um método 

para evitar perdas de dados tornasse cada vez mais necessário, visto que 

para os ensaios de modelos físicos em centrífuga, perdas de informações 

durante sua realização não são aceitáveis. 

O método foi desenvolvido do kit de desenvolvimento da Chipcon AS, 

podendo ser estendido para qualquer outro sistema, transcrevendo apenas o 

pseudo-código para a linguagem de outra plataforma. 

O método baseou-se na tecnologia de comunicação via Internet, 

sendo as atualizações das telas do computador mediante o envio de pacotes 
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inteiros das informações contidas numa página de website, durante vários 

ciclos de transmissão.  

Na ocorrência de falha de comunicação num determinado ciclo, o 

pacote inteiro é reenviado num outro ciclo e assim sucessivamente até que 

se tenha recebido a página inteira e as suas funções específicas (links, 

endereços de e-mails, etc).  

A diferença do método desenvolvido neste trabalho para essa 

tecnologia consiste no envio do pacote de dados sempre atualizado, ou 

modificado por novos valores monitorados dos sensores acoplados nos 

canais do A/D, a cada ciclo de comunicação, chamado de vetor dinâmico de 

dados.  

Esse método é baseado na construção de um vetor de dados dentro 

do nó sensor a ser enviado ao nó gateway em ciclos de transmissão.  

Esse vetor é modificado ou atualizado de acordo com a taxa de 

amostragem do A/D e com o processamento do programa na fase de 

transmissão do vetor anterior.  

O algoritmo implementado no nó sensor (SENSOR) consiste em 

aguardar uma liberação do RF (acknowledge) para o pacote ser enviado.  

Os valores do conversor A/D são lidos e armazenados na memória 

RAM do chip CC1010, no nó sensor.  

No momento em que esse pacote de valores do conversor A/D é 

liberado, e em processo de envio, é montado um vetor com esses valores, 

além dos últimos dois valores da iteração anterior (dos canais do conversor 

e do tempo).  

Esses dois últimos valores são uma forma de checagem de que não 

houve perdas durante as transmissões, mesmo que tenham ocorrido falhas 

de comunicação. Esta checagem é feita pelo software de gerenciamento 

desenvolvido na plataforma denominada de LabVIEW.  

Com o vetor pronto, à medida que não ocorre a sua liberação para o 

envio, acontecem novas aquisições que serão montadas em novas linhas 

deste vetor e enviadas na próxima iteração.  
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Assim, os dois últimos valores dessa última iteração são incorporados 

no novo vetor.  

No nó gateway este vetor é transformado em uma matriz de dados e 

enviado ao computador.  

Após essa implementação, outros testes são realizados para verificar 

se houve aumento do tempo de atraso e conseqüentemente perdas de 

pacotes de dados.  

Na Figura 5.1 é apresentado o método na forma de diagrama de 

blocos. 

 
 

Figura 5.1 – Diagrama de blocos da metodologia desenvolvida 

 

Para o método funcionar foram desenvolvidos dois softwares, sendo o 

primeiro (software embarcado), em linguagem C, para a monitoração de três 

canais do A/D do nó sensor e controle pelo nó gateway. O segundo, na 

plataforma LabVIEW, para gerenciamento dos dados do sistema sem fios, 

sendo os softwares complemento do outro para que o método possa 
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funcionar e garantir a integridade dos dados contra falhas de comunicação 

(transmissão e recepção dos sinais de RF). 

 

 

5.1 SOFTWARE EMBARCADO 

 

 

O desenvolvimento do programa para os nós sensor e gateway 

passou por diversas versões devido aos vários problemas enfrentados com 

atrasos e perdas significativas de dados, até obter um algoritmo mais 

eficiente. Foram mantidas algumas implementações das primeiras versões, 

as quais funcionavam adequadamente. No início do programa foram 

implantadas todas as bibliotecas disponíveis e necessárias para o 

desenvolvimento. São definidas e declaradas todas as variáveis globais 

utilizadas, algumas gravadas na memória RAM externa, outras na interna. 

Além dessas variáveis, foram definidos os endereços de memória 

reservados para criptografia e interrupção de Timer 2, sendo essa última 

utilizada para contagem de tempo.  

A decisão do uso da técnica de criptografia e de um protocolo de 

comunicação sem fio chamado SPP (utilizada também como interface para 

diversas outras tecnologias como o Bluetooth e Zig Bee e implementada no 

IEEE-P-1451-5) foi de evitar invasões indesejáveis. Não foi possível 

introduzir nenhuma das tecnologias como o Bluetooth (IEEE 802.15.1), Zig 

Bee (IEEE 802.15.4) e o IEEE 802.11, descritas no Capítulo 3 desta tese, 

pois o sistema da Chipcon opera na banda de 868 MHz, muito abaixo da 

banda de freqüência destes protocolos. No Apêndice C o programa é 

apresentado na sua íntegra, sendo a parte relativa ao método em detalhes 

contendo explicações de cada linha de programação nos itens 5.3 e 5.4 

deste capítulo. 

A seguir é apresentado o programa de gerenciamento dos dados pelo 

microcomputador, desenvolvido na plataforma LabVIEW, sendo 

complemento do programa embarcado nos nós sensor e gateway. 
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5.2 SOFTWARE LABVIEW PARA GERENCIAMENTO DOS DADOS 

 

 

 O programa desenvolvido na plataforma LabVIEW para o 

gerenciamento dos dados obtidos pelo sistema sem fios foi baseado na 

tecnologia de instrumentação virtual bastante empregada no meio 

acadêmico-científico e industrial.  

É atualmente uma tecnologia de ponta que permite avanços 

significativos na automação e instrumentação em diversas áreas de atuação 

da sociedade.  

Esta tecnologia disponibiliza diversos recursos automáticos com 

implementações das normas e padrões IEEE – 1451. 

O programa captura os dados pela porta serial (como ocorre com o 

HyperTerminal do Windows) separando os valores de cada canal e o tempo.  

Verifica se houve perda de pacotes de dados pela checagem dos 

dados repetidos de cada iteração, informa quantos pacotes foram perdidos, 

monta os dados em uma tabela, grava-os em um arquivo definido pelo 

usuário no disco rígido e finalmente apresenta os dados em displays digitais 

e gráficos na tela do computador.  

No Apêndice E, este programa está apresentado por uma tela 

interativa na Figura E.1 e o diagrama de seus comandos na Figura E.2. Na 

Figura 5.2 é apresentado um fluxograma que permite visualizar os 

comandos de controle do programa. 
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Figura 5.2. – Fluxograma dos comandos executados no LabVIEW 

 

 

5.3 DETALHAMENTO DO SOFTWARE EMBARCADO 

 

 

No início do programa foi feita a prototipagem das funções a serem 

utilizadas no restante da programação. A seguir foram definidas todas as 

constantes que serão utilizadas ao longo de toda a programação. 

O programa principal é dividido em diversas partes distintas descritas 

a seguir: 

 

- Configuração e ajustes da rádio freqüência: para o cristal oscilador de 

22,1184 MHz, freqüência de 868,2772 MHz para transmissão e recepção, foi 

configurada a taxa de dados de 38,4 kbaudrate de RF, formato de dados 

NRZ, potência de saída de 4dBm e RSSI desabilitado. 
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- Definição de periféricos: apagam-se os LEDs da Evaluation Board, bem 

como se desabilita o Watchdog do sistema (nó sensor e gateway). 

- Macros para ajustes de velocidade e potência: os ajustes foram feitos 

para maior velocidade possível de processamento e consumo de potência 

máxima (40 mA). 

- Configuração do conversor A/D: foi selecionado o modo de conversão 

contínuo normal, com referência de tensão de alimentação do nó (3 Volts), 

tendo como base de tempo a freqüência do cristal (22,1184 MHz). Após esta 

configuração, apenas liga-se o conversor e inicia-se a aquisição de dados. 

Vale ressaltar que são duas situações distintas, ligar o conversor e depois 

aquisitar os dados. Caso seja feita apenas o ajuste para iniciar a aquisição, 

sem fazê-lo aquisitar, não será possível ler os valores dos canais desse 

conversor. 

- Configuração do SPP: configuração do modo de envio e recepção dos 

dados. Foi utilizado o formato SPP (protocolo simples de comunicação sem 

fios, descrito no Capítulo 3), que está disponível em uma das bibliotecas 

utilizadas pelo programa. Nessa parte do programa são associados alguns 

parâmetros às configurações desse modo de comunicação, tais como o 

endereço na memória onde os dados recebidos serão armazenados, o 

tamanho do dado a ser transmitido, o intervalo máximo de espera para que 

seja feita a recepção, tempo de reconhecimento de transmissão, número de 

bytes transmitidos, tamanho máximo da informação e flags de comunicação. 

- Configuração e inicialização do Timer 2: foi utilizada a interrupção de 

Timer 2 para gerar uma base de tempo de 1 ms, o qual será aproveitado 

para contagem do tempo entre amostras dos conversores. Este tempo é 

considerado o mesmo para a amostra dos três canais do A/D. 

- Configuração da comunicação serial: foi configurado para 115.200 bps, 

freqüência de clock do cristal (22,1184 MHz), sem paridade para 

transmissão e recepção, habilita o flag para checar se o byte transmitido já 

chegou ao seu destino. 

O programa foi construído para realização de tarefas no nó gateway 

(BASE) e ao nó sensor (SENSOR). 
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 O método para proteção dos dados contra falhas de comunicação 

está detalhada abaixo e as linhas de programação se encontram no item a 

seguir e ao final deste Apêndice. Na Figura C.1 é apresentado o fluxograma 

dos comandos executados no nó sensor. 

 
Figura 5.3. – Fluxograma dos comandos executados no nó sensor 

 

Na linha 1 é apresentado um texto introduzindo a rotina de 

transmissão. Na linha 2 é usada uma sintaxe de envio de dados pelo 

protocolo SPP. Da linha 3 até a linha 29 é um controle que utiliza a estrutura 

(do-while) ao qual se realiza as aquisições dos valores dos canais ADC0, 

ADC 1, e ADC2 do A/D (velocidade é de 1004 S/s por canal), no qual o 

controle não utiliza toda a velocidade disponível, bem como o tempo de cada 

aquisição. Na linha 30 é apresentado um texto explicando as rotinas da linha 

seguinte. Na linha 31 é uma condição para que a estrutura do, da linha 3, 

possa ser executada, ou seja, enquanto o nó sensor não estiver pronto para 

transmitir, a estrutura (do) constrói o vetor de dados. Na linha 32 é a 
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inicialização do contador usado na estrutura (for-to-do) abaixo de sua linha, 

descrito a seguir. 

 Na linha 33 até 39 há uma estrutura (for-to-do) para realizar a 

inserção dos dois últimos valores aquisitados (ADC0, ADC1 ADC2 e o 

tempo) nas duas primeiras linhas do vetor subseqüente. Nas linhas 40 a 72 

é criada uma estrutura (for-to-do) para reagrupar no vetor que recebeu as 

duas linhas iniciais com os dois últimos valores da interação anterior, os 

novos valores aquisitados. Na linha 73 é preparada a transmissão do 

número de valores aquisitados na rotina de transmissão. 

 Na linha 74 existe uma instrução que envia o endereço de onde está 

armazenado o segredo da criptografia na memória RAM que será detalhado 

mais adiante. Nas linhas 75 e 76 é preparado o envio de todos os dados 

relativos aos valores do A/D e o tempo, separados em bytes. Das linhas 77 a 

82 ocorre uma rotina que armazena os dois últimos valores aquisitados na 

atual iteração para serem enviados na próxima iteração no vetor novo. Na 

linha 83 é apresentado um texto indicando o final da rotina de transmissão. 

 Como dito anteriormente, para garantir a integridade dos dados contra 

a possível invasão indesejável, foi introduzida a técnica de criptografia em 

conjunto com o protocolo SPP. A Chipcon permite utilizar a criptografia de 

dois modos: a simples e a tripla. Foi adotado o modo simples de criptografia, 

disponível em uma das bibliotecas do chip, pois como o sistema possui um 

protocolo (SPP) que já garante alguma segurança. 

 Conforme orientação do fabricante, para realizar a criptografia, deve-

se atribuir um endereço da memória RAM do chip CC1010, múltiplos de 8 

(bytes) para o endereço de dados e outro endereço dessa mesma memória, 

também múltiplos de 8 para os bytes do segredo da criptografia. É 

importante salientar, de antemão, que os endereços dos dados e do 

segredo, bem como as posições de memória devem ser idênticos, tanto para 

o nó sensor quanto para o nó gateway. Além disso, é importante observar 

que os dados criptografados, são escritos na memória RAM, a partir da 

posição pré-estabelecida, são sobrescritos em sua própria variável. A seguir 
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são descritas as sintaxes para as funções de criptografia e do protocolo que 

vai da linha 84 até 103. 

Na linha 84 é apresentado um texto fazendo uma citação do que as 

instruções abaixo representam. Nas linhas 85 e 86 são definidas duas 

constantes e seus respectivos tamanhos para a criptografia. Na linha 87 

outro texto faz uma citação do que as linhas subseqüentes realizam. Nas 

linhas 88 e 89 são definidos dois endereços na memória RAM para a 

criptografia, sendo o primeiro para os dados e o segundo para o segredo. Na 

linha 90 é apresentado um texto citando as tarefas das linhas abaixo. Nas 

linhas 91 e 92 são ajustados os tamanhos dos endereços dos buffers da 

memória RAM de acordo com o tamanho das constantes definidas. 

 Na linha 93 outro texto faz citação às linhas subjacentes. Nas linhas 

94 e 95 são criadas variáveis com tamanho definido pelas constantes de 

criptografia. Na linha 96 há outro texto citando que o que os comandos das 

linhas adjacentes realizam na programação do nó sensor. Nas linhas 97 e 98 

é criada uma estrutura (for-to-do) para gerar o segredo, que inicialmente é 

atribuído o valor zero (0). Na linha 99 alocam-se na memória RAM os 

valores do segredo associando-os ao respectivo buffer.  

 Na linha 100 alocam-se, na memória RAM, os dados criptografados 

associando-os ao respectivo buffer. Na linha 101 possui o comando que faz 

a criptografia dos dados usando o modo simples. Nas linhas 102 e 103 

ocorrem as rotinas para preparar o envio desses dados criptografados 

conforme escrito também nas linhas 70 a 72, já explicados anteriormente. 

No nó gateway (BASE), foi desenvolvida a recepção desses dados 

bem como o processamento dos mesmos, ou seja, o pacote quando enviado 

pelo nó sensor é recebido como um vetor no nó gateway, tendo que ser 

transformado em uma matriz de dados, como já mencionado anteriormente.  

No nó sensor leva-se um determinado tempo para a liberação do 

pacote, nesse momento são realizadas as aquisições dos dados. Da mesma 

forma acontece com a BASE, quanto ao tempo para a aceitação do pacote, 

nesse instante os valores aceitos anteriormente são exibidos na tela do 

computador. Este procedimento deve ser realizado uma vez apenas por 
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pacote, será exibida no computador a mesma informação várias vezes. 

Como dito anteriormente, o registro dos nós é muito importante para 

identificação na rede de sensores, para que não haja conflito entre os 

mesmos. Para registrar os nós, deve-se abrir o HyperTerminal do Windows, 

apertar a tecla ‘n’ e digitar o nome desejado ao nó até o limite de 20 

caracteres. 

Na linha 104 é apresentado um texto indicando que as linhas abaixo é 

a programação para o nó gateway. Nas linhas 105 e 106 ocorrem rotinas 

para preparar a recepção dos dados ainda criptografados. Nas linhas 107 e 

108 é criada uma estrutura (for-to-do) para gerar o segredo para a recepção, 

é atribuído o valor zero (0), conforme criado no envio. Nas linhas 109 e 110 

ocorrem as mesmas operações das linhas 99 e 100 só que para a 

decriptografia. Na linha 111 é o comando que faz a decriptografia dos dados 

usando o modo simples. 

 Na linha 112 é apresentado um texto que indica as tarefas definidas 

nas linhas abaixo. Nas linhas 113 a 115 são constantes para uso do 

protocolo SPP, tanto para transmissão como para recepção. 

 Na linha 116 é apresentado um texto sobre as rotinas transcritas nas 

linhas abaixo. Nas linhas 117 a 121 são definidas as variáveis que serão 

utilizadas na aplicação do protocolo. Na linha 122 é comentado o início do 

programa principal para os nós sensor e gateway. Das linhas 123 a 131 são 

informadas as respectivas configurações definidas no software Smart RF 

Studio para os nós sensor e gateway. Das linhas 132 a 146 são definidos os 

parâmetros de configuração da RF definidos também no software Smart RF 

Studio. As linhas 147 até 157 são definidas as configurações do SPP 

definidas somente para este programa. Depois é apresentado o 

complemento das instruções de transmissão dos dados do nó sensor para o 

nó gateway, e transcritos no próximo item e ao final deste Apêndice. 

 Nas linhas 158 a 167, existe um texto resumido, pelas linhas de 

comando, informando o que é realizado no nó sensor e no nó gateway.  

Na linha 168 apresenta-se o comando que recebe o pacote de dados 

enviados, fazendo uso do protocolo SPP. Logo após, na linha 169 é iniciada 
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uma sub-rotina do-while que vai até a linha 207. Essa sub-rotina faz com que 

os valores aquisitados na iteração anterior sejam exibidos na tela, pela porta 

serial. 

Dentro dessa estrutura, na linha 171 é verificado se houve a prévia 

exibição dos valores aquisitados, para que não sejam exibidos os mesmos 

valores várias vezes nesta iteração. Conforme comentário da linha 173, o nó 

gateway realiza uma varredura de todos os nós sensores que enviam dados, 

e exibe-os na tela para cada um desses nós. 

Na linha 174 até 177 é feita uma checagem para saber se a 

identidade do nó sensor é válida ou se o nó em questão é o gateway. Caso 

seja um desses dois casos, o valor na tela não é exibido. 

Da linha 178 até 205, os valores do A/D aquisitados, bem como o 

tempo recebido são exibidos na tela do computador, no software 

desenvolvido no LabVIEW, e na linha 206 é zerada a variável após os 

valores terem sido exibidos na tela. Na linha 207 a estrutura do-while 

termina, conforme citado acima. 

Na linha 208, é ajustada novamente a variável ‘JaFeito’ para exibição 

dos valores da próxima iteração. Após, o LED amarelo é aceso, e caso a 

recepção seja bem sucedida, acende-se o LED verde da placa BASE 

(comandos descritos nas linhas 209 a 212). 

Na linha 213 ocorre um texto explicativo das linhas subseqüentes. Já 

na linha 214 a 233 é feita a recepção da identidade do nó e o índice (ordem 

de registro do nó na rede). Caso o nó não esteja registrado na rede, o 

programa atribui uma identidade não utilizada, ao qual não serão exibidos os 

valores enviados por este nó sensor no computador. Todos os nós devem 

ter nomes diferentes e serem registrados e reconhecidos pela rede. Na linha 

234 possui um texto explicando as linhas abaixo. Nas linhas 235 e 236, 

recebe-se o nome do nó, dado pelo HyperTerminal do Windows.  

Encerrando essa etapa, na linha 237, é recebido o número de valores 

enviados para realizar cálculos sobre quantos valores devem ser tratados e 

exibidos.  
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Na linha 238 é criado um ponteiro que armazenará os valores 

criptografados recebidos, num local da memória RAM. Esse ponteiro tem a 

função de indicar o lugar aos quais os dados serão alocados. Na linha 239 

possui um texto que explica as linhas abaixo dele. 

Da linha 240 a 242, é feito um cálculo para recepção de todos os 

valores dos conversores e do tempo.  

Nas linhas 244 e 245 é criada uma sub-rotina para receber a chave da 

criptografia (para que seja possível decriptografar os dados).  

Da linha 246 a 248 é alocada na memória RAM os valores dos dados 

criptografados e os já decriptografados. 

Na linha 249 e 250 zeram-se duas variáveis que serão utilizadas na 

recepção dos valores. Da linha 251 a 276, separam-se os valores 

aquisitados (sub-rotina for-to-do), na ordem dos valores enviados 

(primeiramente o ADC1, depois o ADC0, seguido pelo ADC2 e finalizando 

com o tempo da aquisição).  

A montagem da matriz é feita da seguinte forma: são montados 

vetores com quatro valores, que serão exibidos na próxima iteração, um 

após o outro, com uma quebra de linha entre eles.  

Nas linhas 277 a 279 é feito um cálculo para que sejam exibidos todos 

os valores da aquisição, pela variável ‘aux6’.  

A linha 280 é o final do processamento dos dados quando o pacote 

recebido for válido. Caso isto não ocorra, nas linhas 281 e 282, o LED verde 

é apagado. Encerra-se a sub-rotina de recepção na linha 283. 

 Na Figura 5.4 são apresentados os comandos executados no nó 

gateway, dando seqüência nas explicações das demais linhas de comando 

do programa. 
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Figura 5.4 – Fluxograma de comandos executados no nó gateway 

 

 

5.4 MÉTODO DESENVOLVIDO NO SOFTWARE EMBARCADO  

 

 

• Método Proposto: 

1)    // Transmite a temperatura 

2)    sppSend(&TXI); /* Envia */ 

3)    do {  

4)     // Indicação transmissão 

5)     YLED = LED_ON; 

6)  ADC_SELECT_INPUT(ADC_INPUT_AD1); /* Seleciona AD1 e 

amostra seu valor */ 

7)  ADC_RUN(TRUE); 



Capítulo 5 – Método para Proteção dos Dados Contra Falhas de Comunicação em  
                    RSSFs 

69 

8)  halWait (22, CC1010EB_CLKFREQ); 

9)     temp = ADC_GET_SAMPLE_10BIT(); /* Obtém a última amostra com 

resolução de 10 bits (máxima) */ 

10)     TemperaturaNo[0][b] = temp; /* Armazena o valor da amostra 

(AD1) */ 

11)  printf("Valor1 = %d\n", TemperaturaNo[0][b]); 

12)  b++; 

13)  ADC_SELECT_INPUT(ADC_INPUT_AD0); /* Seleciona AD0 e 

amostra seu valor */ 

14)  ADC_RUN(TRUE); 

15)  halWait (22, CC1010EB_CLKFREQ); 

16)     temp = ADC_GET_SAMPLE_10BIT(); /* Obtém a última 

amostra com resolução de 10 bits (máxima) */ 

17)     TemperaturaNo[0][b] = temp; /* Armazena o valor da amostra 

(AD0) */ 

18)  b++;    

19)  ADC_SELECT_INPUT(ADC_INPUT_AD2); /* Seleciona AD2 e 

amostra seu valor */ 

20)  ADC_RUN(TRUE); 

21)  halWait (22, CC1010EB_CLKFREQ); 

22)   temp = ADC_GET_SAMPLE_10BIT(); /* Obtém a última 

amostra com resolução de 10 bits (máxima) */ 

23)     TemperaturaNo[0][b] = temp; /* Armazena o valor da amostra 

(AD2) */ 

24)  b++;    

25)  TemperaturaNo[0][b] = Contagem; 

26)  printf("Valor2 = %d\n", TemperaturaNo[0][b]); 

27)  b++; 

28)    YLED = LED_OFF; /* Apaga o LED amarelo */ 

29) } 

30) /* Espera enquanto não estiver pronto para transmitir */ 

31) while (sppStatus() != SPP_IDLE_MODE); 
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32) contador2 = 0; /* Inicializa contador2 em 0 */ 

33) for (xis=0; xis<8; xis++) /* Transmite últimos valores (medida anterior) 

*/ 

34) { 

35)  rndData[contador2] = (UltimoValor[xis] >> 8); 

36)  rndData[contador2 + 1] = UltimoValor[xis]; 

37)  //printf("UltimoValor[%d%d] = %d\n",xis,xis,UltimoValor[xis]); 

38)  contador2 += 2;  

39) } 

40) for (xis=0; xis<b; xis++) /* Transmite novos valores (linhas após os 

últimos valores) */ 

41) { 

42)  if ((xis%4)==0) 

43)  { 

44)   rndData[contador2] = (TemperaturaNo[0][xis] >> 8); 

45)   rndData[contador2 + 1] = TemperaturaNo[0][xis]; 

46)   a++; 

47)  } 

48)  else 

49)  { 

50)   if (((xis-1)%4)==0) 

51)   { 

52)    rndData[contador2] = (TemperaturaNo[0][xis] >> 

8) ; 

53)    rndData[contador2 + 1] = TemperaturaNo[0][xis]; 

54)    h++; 

55)   } 

56)   else 

57)   { 

58)    if (((xis-2)%4)==0) 

59)    { 
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60)     rndData[contador2] = 

(TemperaturaNo[0][xis] >> 8); 

61)     rndData[contador2 + 1] = 

TemperaturaNo[0][xis]; 

62)     z++; 

63)    } 

64)    else 

65)    { 

66)     rndData[contador2] = 

(TemperaturaNo[0][xis] >> 8); 

67)     rndData[contador2 + 1] = 

TemperaturaNo[0][xis]; 

68)    } 

69)   } 

70)  } 

71)  contador2 += 2; 

72) } 

73) BufferTransmissao[ID_MAIS_NOME] = b & 0xFF; 

74) BufferTransmissao[ID_MAIS_NOME + 1] = CRPKEY & 0xFF; 

75) for (xis=0; xis<(contador2); xis++) 

76) BufferTransmissao[ID_MAIS_NOME + xis + 2] = rndData[xis] & 0xFF; 

77) for (xis=0; xis<8; xis++) /* Armazena os últimos valores atuais para 

serem passados na próxima tabela*/ 

78) { 

79)  UltimoValor[xis] = TemperaturaNo[0][b-8]; 

80)  //printf("UltimoValor[%d] = %d\n",xis,UltimoValor[xis]); 

81)  b++; 

82) } 

83) } // Transmite 

 

• Criptografia: 

84) // Constantes de criptografia 
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85) #define RND_LENGTH 220 

86) #define KEY_LENGTH 8 

87) // Definindo os endereços para criptografia 

88) #define RAMBUF_ADDRESS 0x0000 

89) #define CRPKEY_ADDRESS 0x0150 

90) // Ajustes dos buffers de RAM para criptografia 

91) byte xdata ramBuf[RND_LENGTH] _at_ RAMBUF_ADDRESS; 

92) byte xdata keyBuf[KEY_LENGTH] _at_ CRPKEY_ADDRESS; 

93) // Arrays que serão inicializadas com bytes randômicos 

94) byte xdata rndData[RND_LENGTH]; 

95) byte xdata rndKeys[KEY_LENGTH]; 

96) // Programa no nó sensor 

97)    for (xis=0; xis<KEY_LENGTH; xis++) 

98)    rndKeys[xis]=0x00; 

99)    memcpy(keyBuf, rndKeys, KEY_LENGTH); 

100) memcpy(ramBuf, rndData, RND_LENGTH); 

101) halDES(DES_SINGLE_DES | DES_ENCRYPT | DES_CFB_MODE, 

&ramBuf, &keyBuf, RND_LENGTH); 

102) for (xis=0; xis<(contador2); xis++) 

103) BufferTransmissao[ID_MAIS_NOME + xis + 2] = rndData[xis] & 0xFF; 

104) // Programa no nó gateway 

105)  for (c=0; (c<(NumeroValores)); c++) 

106)  rndData[c] = BufferRecepcao[ID_MAIS_NOME + c + 2]; 

107)     for (c=0; c<KEY_LENGTH; c++) 

108)    rndKeys[c]=0x00; 

109)  memcpy(ramBuf, rndData, RND_LENGTH); 

110)     memcpy(keyBuf, rndKeys, KEY_LENGTH); 

111)  halDES(DES_SINGLE_DES | DES_DECRYPT | 

DES_CFB_MODE, Localizacao, &keyBuf, RND_LENGTH); 

 

• SPP: 

112) // Valores relacionados à rádio-freqüência 
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113) #define ENDEREÇO_TRANSMISSAO    3 

114) #define INTERVALO_RECEPCAO      25 

115) #define BYTES_PRIMARIOS         10 

116) // Variáveis do SPP 

117) SPP_SETTINGS xdata sppSettings; 

118) SPP_RX_INFO xdata RXI; 

119) SPP_TX_INFO xdata TXI; 

120) byte xdata BufferRecepcao[250]; 

121) byte xdata BufferTransmissao[250]; 

122) // Programa principal (iniciando com informações de configuração) 

123) // X-tal frequency: 22,1184 MHz 

124) // RF frequency A: 868.277200 MHz Rx 

125) // RF frequency B: 868.277200 MHz Tx 

126) // RX Mode: Low side LO 

127) // Frequency separation: 64 kHz 

128) // Data rate: 38.4 kBaud 

129) // Data Format: NRZ 

130) // RF output power: 4 dBm 

131) // IF/RSSI: RSSI Disabled 

132) RF_RXTXPAIR_SETTINGS code RF_SETTINGS = { 

133)     0xA3, 0x2F, 0x15,    // Modem 0, 1 and 2 

134)     0x75, 0xA0, 0x00,    // Freq A 

135)     0x58, 0x32, 0x8D,    // Freq B 

136)     0x01, 0xAB,          // FSEP 1 and 0 

137)     0x40,                // PLL_RX 

138)     0x30,                // PLL_TX 

139)     0x6C,                // CURRENT_RX 

140)     0xF3,                // CURRENT_TX 

141)     0x32,                // FREND 

142)     0xFF,                // PA_POW 

143)     0x00,                // MATCH 

144)     0x00,                // PRESCALER}; 
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145)     // Calibration data 

146)     RF_RXTXPAIR_CALDATA xdata RF_CALDATA; 

147)     // Configuração de RF/SPP 

148)     sppSetupRF(&RF_SETTINGS, &RF_CALDATA, TRUE); /* 

Configuração da forma de amostra simples */ 

1)     sppSettings.myAddress = ENDEREÇO_TRANSMISSAO; /* 

Endereço da comunicação */ 

149)     sppSettings.rxTimeout = INTERVALO_RECEPCAO; /* Tempo da 

recepção */ 

150)     sppSettings.txAckTimeout = BYTES_PRIMARIOS; /* Tempo de 

reconhecimento e transmissão */ 

151)     sppSettings.txPreambleByteCount = BYTES_PRIMARIOS; /* 

Número de bytes transmitidos */ 

152)     RXI.maxDataLen = TAMANHO_DADO; /* Tamanho máximo da 

informação (tamanho do *pDataBuffer) */ 

153)     RXI.pDataBuffer = BufferRecepcao; /* Associa RXI.pDataBuffer ao 

ponteiro para o buffer de recepção */ 

154)     TXI.destination = SPP_BROADCAST; /* Destino da transmissão 

(endereço 0) */ 

155)     TXI.flags = 0x00; /* Flag para ver se está pronto para transmitir */ 

156)     TXI.pDataBuffer = BufferTransmissao; /* Associa TXI.pDataBuffer ao 

ponteiro para o buffer de transmissão */ 

157)    TXI.dataLen = TAMANHO_DADO; /* Tamanho do dado 

transmitido */ 

 

• Transmissão 

158)     // Transmite 

159)     sppSend(&TXI); /* Envia */ 

160)     do 

161)  {// instruções } 

162)  while (sppStatus() != SPP_IDLE_MODE); 
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• Recepção 

163)     // Recebe 

164)     sppReceive(&RXI); /* Recebe */ 

165)     do 

166)  {// instruções } 

167)  while (sppStatus() != SPP_IDLE_MODE); 

 

168)    sppReceive(&RXI); /* Recebe */ 

169)   do 

170) {  

171)  if (JaFeito) /* Se ainda não exibiu os valores uma vez na tela */ 

172)  { 

173)      for (e = 0; e < MAXIMO_NUMERO_NOS; e++) /* Analiza 

todos os nós sensores */ 

174)   { 

175)          if (IdentidadeNo[e] == ID_NO_NAO_UTILIZADO) /* 

Se identidade válida */ 

176)          continue; 

177)    if (e != 0) /* Se não for base */ 

178)    { /* Exibe */ 

179)     for (g=0; g<(aux6+4); g++) /* Exibe valores 

recebidos */ 

180)     { 

181)      if ((g%3) == 0) /* Se estiver em uma 

linha par, é o valor do conversor AD1 */ 

182)      { 

183)             printf("%04d\t", Inteiro[0][y]); 

184)             y++; 

185)      } 

186)      else  /* Se estiver em uma linha 

ímpar, é o valor do conversor AD0 */ 

187)      { 
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188)       if (((g+1)%3) == 0) /* Se 

estiver em uma linha par, é o valor do conversor AD1 */ 

189)       { 

190)              printf("%04d\t", Inteiro[1][v]); 

191)        v++; 

192)       } 

193)       else 

194)       { 

195)              printf("%04d\t", Inteiro[2][q]); 

196)              q++; 

197)           DiferencaTempo = 

TemperaturaNo[e][cont_tempo]; 

198)        cont_tempo++; 

199)              printf("%06d\n", 

DiferencaTempo); /* Exibe tempo na tela */ 

200)       }  

201)      } 

202)     } 

203)       }  

204)   } 

205)  }  

206) JaFeito = 0; /* Feito uma vez, zera JaFeito para não exibir mais os 

valores na tela*/  

207) } while (sppStatus() != SPP_IDLE_MODE); 

208) JaFeito = 1; /* JaFeito volta a ser um pois deve ser feita nova exibição 

com os novos valores recebidos */ 

209)    YLED = LED_OFF; /* Terminada, apaga o LED amarelo */ 

210)    if (RXI.status == SPP_RX_FINISHED) /* Se a recepção foi bem 

sucedida */ 

211) { 

212)     GLED = LED_ON; /* Acende o LED verde */ 

213)     /* Recebe a identificação do nó */ 
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214)  IdNo = (BufferRecepcao[0] << 8) + BufferRecepcao[1]; 

     /* Descobre o índice do nó */ 

215)     for (n = 0; n < MAXIMO_NUMERO_NOS; n++)  

216)  { 

217)         if (IdentidadeNo[n] == IdNo)  

218)   { 

219)             IndiceNo = n; 

220)             break; 

221)         } 

222)   else 

223)   if (IdentidadeNo[n] == ID_NO_NAO_UTILIZADO)  

224)   { 

225)    IndiceNo = n; 

226)    break; 

227)      } 

228)   else  

229)         IndiceNo = INDICE_NO_INVALIDO; 

230)     } 

231)     if (IndiceNo != INDICE_NO_INVALIDO)  

232)  { /* Se o índice é válido */ 

233)         IdentidadeNo[IndiceNo] = IdNo; /* Armazena a identidade do nó 

*/ 

234)   /* Recebe o nome do nó */ 

235)   for (n = 0; n < TAMANHO_NOME; n++) 

236)         NomeNo[IndiceNo][n] = BufferRecepcao[n + 

TAMANHO_IDENTIFICACAO]; 

237)   NumeroValores = BufferRecepcao[ID_MAIS_NOME]; /* 

Recebe o número de valores */ 

238)   *Localizacao = BufferRecepcao[ID_MAIS_NOME + 1]; 

239)   /* Recepção dos dados */ 

240)   NumeroValores /= 3; 

241)   NumeroValores = (NumeroValores * 10) + 22; 
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242)   for (c=0; c<(NumeroValores*2); c++) 

243)   rndData[c] = BufferRecepcao[ID_MAIS_NOME + c + 2]; 

244)      for (c=0; c<KEY_LENGTH; c++) 

245)     rndKeys[c]=0x00; 

246)   memcpy(ramBuf, rndData, RND_LENGTH); 

247)      memcpy(keyBuf, rndKeys, KEY_LENGTH); 

248)   halDES(DES_SINGLE_DES | DES_DECRYPT | 

DES_CFB_MODE, Localizacao, &keyBuf, RND_LENGTH); 

249)   c = 0; 

250)   aux3 = 0; 

251)   for (d=0; d<((((NumeroValores-22)/10)*3)+30); d++) 

252)   {   

253)    if ((d%4) == 0) /* Se estiver em linhas múltiplas de 

4 */ 

254)    { 

255)     Inteiro[0][aux3] = ((rndData[c] << 8) + 

rndData[c+1]); 

256)    } 

257)    else  

258)     if (((d-1)%4) == 0) /* Se estiver em linhas 

múltiplas de 4 deslocadas de 1 */ 

259)     { 

260)      Inteiro[1][aux3] = ((rndData[c] << 8) + 

rndData[c+1]); 

261)      aux6++; 

262)     } 

263)     else 

264)      if (((d-2)%4) == 0) /* Se estiver em 

linhas múltiplas de 4 deslocadas de 2 */ 

265)      { 

266)       Inteiro[2][aux3] = ((rndData[c] 

<< 8) + rndData[c+1]); 
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267)       aux3++; 

268)      } 

269)      else /* Se estiver em linhas múltiplas 

de 4 deslocadas de 3 */ 

270)      { 

271)          TemperaturaNo[IndiceNo][aux4] = 

(rndData[c] << 8) + rndData[c+1]; 

272)       aux4++; 

273)      } 

274)   c+=2; 

275)   } 

276)  } 

277)  aux6 = (((NumeroValores-22)/10)); 

278)  aux6 += 2; 

279)  aux6 *= 2; 

280) } 

281) else  

282) GLED = LED_OFF; /* Se não é válido, apaga o LED verde */ 

283) } // Recebe 

 


