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        Os Sistemas de Medição Centralizada (SMCs) de energia elétrica, desenvolvidos 

pelo CEPEL (Eletrobras CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica), 

eventualmente necessitam de calibração do medidor individual, feita por uma equipe e 

um caminhão equipado de cesto que alcance os medidores instalados nos postes a até 11 

metros de altura do solo, junto à rede de média tensão (13,8kV). Este procedimento 

ocupa muito tempo, tem custo alto e apresenta riscos à segurança da equipe. 

        Este trabalho propõe um Sistema (portátil) de Calibração de Energia Sem Fio 

Usando ZigBee, como padrão de comunicação sem fio em SMCs, para calibração 

individual de Medidores de Energia em SMCs. Entre os benefícios obtidos estão: maior 

rapidez e facilidade de execução, menor custo e riscos à segurança da equipe. 

        Apresenta o estudo da sincronização de tempo baseado no padrão PTP (Protocolo 

de Tempo Preciso entre Computadores) IEEE 1588, aplicado aos Módulos XBee da 

Digi International, que utilizam os padrões ZigBee / IEEE 802.15.4 de comunicação 

sem fio, com resultados experimentais. 
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        The Centralized Measurement Systems (CMSs) of electric power, deployed by 

CEPEL research center (Eletrobras CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica), 

are subject to situations of individual electric measurement meter calibration tests. 

Nowadays it is necessary that a team, with trucks equipped with structure / basket that 

reach the meters installed on top of the pole at about 11 meters from the ground, close to 

the medium voltage lines (13,8kV). This procedure takes a lot of time, high cost and 

presents risk to security of the workers. 

        The development of a portable Energy Calibration Wireless System Using ZigBee, 

as standard of wireless communication in CMSs, for individual calibration of Energy 

Meters in CMSs is proposed. Some of obtained benefits are: speed and execution 

facility, low cost service and major security job. 

        Studies on time synchronization on PTP standard (Precision Time Protocol, 

between Computers) IEEE 1588 applied to XBee Modules from Digi International, that 

uses the ZigBee / IEEE 802.15.4 standards, with experimental results, are presented. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço que tem ocorrido nas áreas de eletrônica (hardware) e de informática 

(software) levou ao desenvolvimento de medidores eletrônicos de energia elétrica, 

inteligentes (microprocessados) e cada vez mais sofisticados. Atualmente estes 

medidores se comunicam pela própria rede elétrica a que estão conectados, ou até 

mesmo por comunicação sem fio usando rádio frequência.  

 

O avanço também ocorrido em redes de comunicação de computadores levou ao 

desenvolvimento de redes especiais para controle e monitoramento sem fio, conhecidas 

como redes de sensores, possuindo em geral um grande número de nós (pontos de 

comunicação). Algumas aplicações envolvendo redes de computadores necessitam de 

sincronismo temporal com bastante exatidão, da ordem de microssegundos ou menos. A 

Norma IEEE 1588 [1,2,3,4], inicialmente publicada em 2002, descreve protocolo 

visando estas aplicações. 

 

Sistemas que envolvem medição de energia podem necessitar de sincronismo, 

principalmente quando utilizam tarifação por postos horários. Contudo, a exatidão do 

sincronismo não necessita normalmente de microssegundos. Contudo, a aplicação de 

medição de energia centralizada (SMC), apresentada a seguir, requer protocolos como o 

descrito na Norma IEEE 1588. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO CENTRALIZADA (SMC) 

 

Uma possível utilização de medição eletrônica são os Sistemas de Medição Centralizada 

(SMCs) [5]. Uma implementação típica de um SMC consiste na instalação de caixas, 

contendo os medidores eletrônicos para faturamento, em postes da rede de distribuição. 

Sistemas de medição centralizada (SMCs) foram desenvolvidos para permitir às 

concessionárias de energia elétrica, além da medição para faturamento, resolver 

problemas comuns ao seu dia-a-dia, principalmente reduzir os custos causados por 

consumidores inadimplentes (especificamente corte e religamento). Além disto, o 

deslocamento da medição de energia para fora da residência (ponto de entrega de 
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energia) aumenta a visibilidade dos medidores, dificultando fraudes e assim reduzindo o 

nível das perdas não-técnicas de energia. 

 

O conceito fundamental da medição centralizada, patenteado pelo CEPEL, é a 

preservação da individualização da medição do consumo de energia associado à 

centralização das informações de consumo, propiciando significativa redução do espaço 

físico, além da redução de custo proporcional ao nível de escala da produção. Este 

sistema foi desenvolvido pelo CEPEL (Eletrobras CEPEL - Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica) e patenteado no Brasil, EUA e alguns países da Europa entre outros. 

Também é conhecido como Sistema de Medição para Redução de Perdas (SMRP) [6]. 

Metrologicamente, o INMETRO rebatizou os SMCs como Sistemas distribuídos de 

medição de energia elétrica [Portaria INMETRO nº 11 de 2009]. 

 

Apresenta-se a seguir, na Figura 1.1, uma visão esquemática de um SMC. O SMC é 

composto de Unidades de Medição (UMs). Cada UM possui um conjunto de medidores, 

denominados de Módulos de Medição (MMs). Cada MM é ligado diretamente a um 

consumidor e é responsável pela medição do consumo de energia elétrica desse 

consumidor. Junto com os MMs, a UM ainda possui um módulo chamado de Módulo 

de Alimentação e Controle (MAC): é nele que são armazenados os dados de medição do 

consumidor. O MAC também cuida da comunicação de dados para as UMs vizinhas ou 

para a concessionária de energia elétrica. A comunicação pelo rádio normalmente pode 

ser feita por ZigBee, Wi-Fi, GPRS, etc... 

 

 

Figura 1.1 – Sistema de Medição Centralizada. 
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1.2 MOTIVAÇÃO / APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A implementação típica de um SMC de uso externo consiste na instalação das caixas, 

contendo os medidores para faturamento, em postes da rede de distribuição, podendo 

ficar próximas à rede de média tensão (13,8kV). Este arranjo, embora traga à 

concessionária enormes benefícios no que se refere à redução das perdas comerciais, 

aumenta muito a dificuldade para a calibração em campo dos medidores de energia. 

Usa-se atualmente uma equipe especializada e um caminhão equipado de cesto que 

alcance os medidores instalados nos postes. Este procedimento ocupa muito tempo, tem 

custo alto e apresenta risco a segurança da equipe. 

 

Os SMCs necessitam de verificação metrológica dos medidores, seja periodicamente, ou 

por solicitação do consumidor. Há duas possibilidades: verificação dos medidores em 

laboratório e em serviço. No primeiro caso, necessita-se de retirar a caixa do local, o 

que pode se revelar bastante oneroso. No segundo caso, deve-se implantar um sistema 

para verificação em campo de sistemas de medição centralizada. 

 

Conceitualmente, os sistemas de verificação atualmente existentes podem usar uma 

carga “fantasma” ou a própria carga do consumidor. Na Figura 1.2 a seguir apresentam-

se os dois sistemas. No sistema com carga fantasma, desconecta-se o consumidor e 

injeta-se corrente e tensão usando-se a carga fantasma. O medidor é verificado através 

de comparação com o padrão. No sistema com carga do consumidor o padrão é 

colocado junto ao medidor e o consumidor não é desconectado. 

 

 

Figura 1.2 – Tipos de conexões do Padrão de Energia para a Calibração em campo. 

Com carga "fantasma" e com carga do consumidor. 
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Em ambas as situações, necessita-se de uma equipe especializada e de um caminhão 

equipado de cesto que a coloque ao alcance os medidores instalados nos postes, junto à 

rede de média tensão (13,8kV), onde eventualmente estão localizadas as UMs, como 

mostrado na Figura 1.3 a seguir. Este procedimento ocupa muito tempo, tem custo alto e 

apresenta risco a segurança da equipe. 

 

Figura 1.3 – Atualmente é usado caminhão com cesto para conectar o Padrão de 

Energia. 

 

1.3 PROPOSTA DE TRABALHO 

 

Propõe-se neste trabalho avaliar a possibilidade de se usar um sistema de verificação de 

SMCs usando-se rede sem fio no padrão ZigBee e com a aplicação de rotinas 

relacionadas ao Protocolo IEEE 1588. Com isto, pretende-se evitar de abrir a caixa para 

calibração dos medidores e assim dispensar o uso do caminhão. Aumenta-se a 

segurança, diminui-se o tempo necessário para execução da calibração, o tamanho da 

equipe, e reduzem-se todos os custos envolvidos. 

 

O ZigBee é um protocolo de comunicação sem fio que foi desenvolvido em 2003 pela 

ZigBee Alliance obedecendo ao padrão IEEE 802.15.4 [IEEE 802.15, TG4], sendo uma 

extensão deste com a adição de mais camadas de protocolo. Pertencente ao grupo 

WPAN (Wireless Personal Area Network, rede sem fio de área pessoal) [IEEE 802.15, 

TG1]. O ZigBee ocupa a faixa de baixas taxas de transmissão e pequenas distâncias, 
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porém com um consumo de energia muito baixo e também a um custo baixo, razões 

pelas quais foi escolhido para este trabalho. 

 

1.4 TRABALHOS RELACIONADOS AO TEMA 

 

Realizaram-se estudos preliminares de um sistema de comunicação sem fio, 

apresentados em MAGALHÃES [7], baseados no protocolo ZigBee [8] / 

IEEE 802.15.4 [9] para SMCs, visando a conexão entre várias caixas (UMs) localizadas 

em postes adjacentes de redes de distribuição. Foram feitas também simulações que 

apresentaram ótimos resultados,. Estas simulações não tratam do problema do 

sincronismo de uma rede ZigBee, visando calibração dos medidores, apresentado neste 

trabalho. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

No Capítulo 2 é apresentada a arquitetura proposta para o sistema de calibração de 

energia. São ainda apresentados conceitos relativos à medição de energia, necessários 

para compreensão do processo. 

 

No Capítulo 3 é feita uma breve apresentação do padrão ZigBee, baseado padrão 

IEEE 802.15.4, que foi o escolhido para este trabalho. Apresenta-se ainda o Protocolo 

de Sincronismo IEEE 1588, envolvendo seu mecanismo e suas funcionalidades. 

 

No Capítulo 4 apresentam-se a estrutura de harware e software propostas para 

realização da calibração. Apresentam-se ainda resultados para a abordagem de 

sincronismo proposta. 

 

No Capítulo 5 apresentam-se as conclusões do trabalho e sugestões de trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 2 

 

2 ARQUITETURA DO SISTEMA DE CALIBRAÇÃO DE ENERGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a arquitetura proposta para o sistema de calibração de 

energia. São ainda apresentados conceitos relativos à medição de energia, necessários 

para compreensão do processo.  

 

2.1 HARDWARE PARA O SISTEMA PROPOSTO 

 

O “Sistema de Aferição de Energia Usando ZigBee” de LUIZ [12] é referência para o 

desenvolvimento deste trabalho. A seguir apresenta-se a Figura 2.1 ilustrando o 

esquema proposto. Usa-se o padrão de energia elétrica próximo ao consumidor e utiliza-

se a carga do mesmo para a verificação do medidor. O padrão de energia elétrica seria 

conectado a uma interface com ZigBee denominada MIP (Módulo Interface do Padrão). 

Para o SMC, nas UMs que contêm os MMs possuiria também uma interface ZigBee 

denominada MIUM (Módulo de Interface da UM). Um computador (PC) possuiria uma 

interface ZigBee que comandaria os outros dois, denominada MIUSB (Módulo de 

Interface USB). 

 

Figura 2.1 – Uso do sistema proposto para a calibração em campo, sem necessidade de 

acessar a caixa do SMC. 
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A Figura 2.2 apresenta a interface MIUM que se comunicará com o PC através de 

ZigBee. A comunicação com o MAC realiza-se por interface serial no esquema 

proposto. 

 

 

Figura 2.2 – Unidade de Medição (UM), com 2 Módulos de Medição (MMs), o Módulo 

de Alimentação e Controle (MAC) e o Módulo de Interface da UM (MIUM). 
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A Figura 2.3 apresenta um desenho do Módulo de Medição (MM). 

 

Figura 2.3 – Módulo de Medição (MM). 

 

O Módulo de Medição é responsável pela medição de energia ativa dada por (2.1). O 

módulo realiza basicamente a integração da potência instantânea, dada por P(t). 

∫∫ == dttPdttitvEnergia )()().(  (2.1) 

A Figura 2.4 apresenta a acumulação de energia no medidor em função da carga ou 

potência. 

 

Figura 2.4 – Variação da potência consumida ao longo da verificação do medidor. 

 

Há basicamente 2 formas de obtenção da energia a partir dos Módulos de Medição 

eletrônicos: 
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1. Os que têm uma saída de pulsos proporcional à potência ativa consumida. Neste 

caso o Módulo de Alimentação e Controle (MAC) conta os pulsos do Módulo de 

Medição e armazena a contagem, e somente este possui a inteligência para o 

registro em memória. 

 

A Figura 2.5 a seguir apresenta um exemplo desta saída. Observa-se que a frequência 

dos pulsos é proporcional à potência da carga. 

 

Figura 2.5 – Saída de pulsos do medidor de energia. 

 

A relação entre a potência e a frequência é constante para cada modelo de medidor. Ela 

também pode ser expressa em termos de energia por pulso de saída do medidor. 

Usualmente ela é expressa em termos de Wh/pulso e é denominada constante do 

medidor (KM). Por exemplo, há medidores com constante de 1 Wh/pulso. 

 

2. A energia consumida fica registrada em memória, no caso de módulos 

inteligentes, dotados de microcontrolador. Neste caso o Módulo de Alimentação 

e Controle lê do Módulo de Medição a energia consumida através de uma porta 

de comunicação serial, por ex.: UART ou SPI. Este é o conceito do SMC 

adotado pelo CEPEL; 

 

 

O Padrão Wh é um equipamento de medição que tem uma saída de pulsos com 

frequência proporcional à potência ativa. Ele possui alta exatidão, normalmente, muito 

melhor que a do medidor a ser verificado. Por exemplo, se o medidor possui exatidão de 

1%, o padrão normalmente é cerca de 10 vezes melhor, com exatidão de 0,1%. A 
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energia a ser medida é obtida a partir da tensão e da corrente presente no ponto de 

entrega de energia do consumidor (painel do disjuntor na entrada). 

 

A Figura 2.6 apresenta o esboço de um tipo comercial de Padrão Wh: 

 

 

Figura 2.6 – Padrão de Energia Elétrica (Padrão Wh). 

 

O erro da medição do medidor de energia usando-se o padrão de kWh é calculado por 

(2.2): 

%100×
−

=
Padrão

PadrãoMM
MM

Energia

EnergiaEnergia
Erro  (2.2) 

 

A Figura 2.7 a seguir apresenta um exemplo de calibração de medidor de energia 

quando a saída usada para o medidor de energia é na forma de pulsos. O pulso do 

medidor de energia dá uma ordem de início de calibração onde se contariam os pulsos 

vindos do medidor de energia e os pulsos do padrão. Quando se chega a um número 

pré-definido de pulsos do medidor (NPM), fecha-se uma janela com contagem do 

número de pulsos do padrão(NPP). 
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Início Fim

10000000 pulsos a 10 µWh / pulso

Janela

100 pulsos a 1 Wh / pulso

PADRÃO

MEDIDOR 100o pulso

 

Figura 2.7 – Calibração com a contagem dos pulsos do MM, sincronizados pelo MM. 

 

A fórmula para o cálculo apresenta-se a seguir por (2.3): 

%100
)(

)()(
×

×

×−×
=

PP

PPMM
MM

KNP

KNPKNP
Erro  (2.3) 

 

A solução proposta neste trabalho é destinada aos módulos que armazenam a energia 

consumida em memória. A Figura 2.8 a seguir apresenta o processo usado neste 

trabalho para calibrar sistemas de medição centralizada. Desta forma, a comparação 

com o padrão seria como mostrado. 

 

Início Fim

10000000 pulsos a 10 µWh / pulso

Janela

Energia

PADRÃO

MEDIDOR

PC

 

Figura 2.8 – Calibração com a contagem dos pulsos do MM, sincronizados pelo PC. 

 

Um computador PC dá a ordem para o medidor começar a medir e também para o 

padrão começar a registrar pulsos. O PC também dá a ordem para fechar a janela e o 

número de pulsos do padrão é computado assim como a energia do medidor. O erro 

então é calculado pela fórmula a seguir. 
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%100
)(

)()(
×

×

×−
=

PP

PPM
MM

KNP

KNPE
Erro  (2.4) 

 

 

2.2 CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA USANDO-SE O SISTEMA 

PROPOSTO 

 

Propõe-se neste trabalho a descrição de um algoritmo a ser usado em um equipamento 

portátil, identificado como Terminal Portátil de Calibração Individual (TPCI), 

utilizando tecnologia de comunicação sem fio ZigBee, de modo a ser capaz de servir 

para a verificação de qualquer Módulo de Medição de uma UM, a ser utilizado somente 

em caso de realização das calibrações.  

 

A Figura 2.9 a seguir apresenta o algoritmo proposto. Inicialmente o PC através da 

MIUSB envia um comando de sincronismo do tipo unicast para o MIP e o MIUM. Este 

tipo de comando é mais rápido do que um comando de broadcast, além do fato de que 

não há resposta dos nós destinatários com relação a este comando específico, o que 

permite fazer o Carimbo de Tempo com maior exatidão. Em seguida o PC emite a 

ordem de iniciar a calibração para o MIP e para o MIUM. A duração da janela de 

medição para o padrão e para o medidor deve ser a mesma e é informada pelo PC 

previamente. Quando os valores de energia medidos pelo padrão de energia e pelo 

medidor são finalizados, o MIUM e o MIP transmitem para o PC as medidas. O erro 

então é calculado usando-se a expressão (2.4). 
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Figura 2.9 – Sequência do processo de Calibração Sincronizada. 

 

Para as simulações do procedimento e do protocolo de calibração / sincronização foi 

escolhida a linguagem PROMELA - PROtocol/PROcess MEta LAnguage [10], 

simulações e validações com SPIN - Simple Promela INterpreter - Ver 5.2.0 
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(Linux) [11] e as linguagens de programação C e C++. A simulação com PROMELA e 

SPIN/XSPIN, HOLZMANN [13] é uma forma poderosa e exaustiva de validação de 

protocolos e processos. 

 

Uma opção é a liguagem foi desenvolvida por Bianculli, Morzentti et all [14]: a 

ferramenta Trio2Promela, que traduz da linguagem TRIO para PROMELA. A 

linguagem TRIO é destinada a modelar LTTL (Linear-Time Temporal Logic), com 

passado e futuro. 

A arquitetura do software de comunicação é apresentada abaixo. Ver Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10 – Arquitetura do software de comunicação. 

 

A operação é iniciada com o envio de mensagens de Sincronismo (connect) para 

módulos UM (Unidade de Medição) e MIP (Módulo de Interface do Padrão Wh). O 

sincronismo é feito usando técnicas de PTP - Precision Time Protocol [1,2,3,4]. 

 

O texto em PROMELA correspondente ao módulo UM é apresentada na Figura 2.11. 

Nela pode ser observada, destacada em negrito, a recepção da mensagem connect do 

módulo PC e envio da mensagem ack correspondente.  
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Figura 2.11 – Trecho em PROMELA do software de comunicação da UM. 

 

 

O modelo de estados gerado pelo simulador SPIN é esboçado na Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 – Simulação com o programa SPIN, para a validação do protocolo escrito 

em PROMELA. 
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São também mostrados os canais de comunicação da linguagem PROMELA (1 a 4):  

 

• - Canal 1: pc_to_mip, canal de envio de dados do PC para o MIP; 

• - Canal 2: mip_to_pc, canal de envio de dados do MIP para o PC; 

• - Canal 3: pc_to_um, canal de envio de dados do PC para a UM; 

• - Canal 4: um_to_pc, canal de envio de dados da UM para o PC. 

 

 

2.3 ERROS DE CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA USANDO-SE O 

SISTEMA PROPOSTO 

 

2.3.1 Implementação com carga fantasma 

 

Nesta implementação foi necessário identificar as possíveis fontes de incerteza do 

método proposto. Se a carga for constante, como mostrado na Figura 2.13 a seguir, não 

se verificam erros, mesmo que o MIUM e o MIP estejam dessincronizados. Desta 

forma, se a calibração for realizada com carga fantasma constante (não é a carga do 

consumidor), não há maiores preocupações com relação ao sincronismo. A figura a 

seguir apresenta o quadro com a corrente mínima, de 1,5 A. Verifica-se que, mesmo 

com o dessincronismo, as janelas podem ser as mesmas e a comparação será fidedigna. 

 

MIUM (MM)
Corrente

T (ms)

Intersecção dos intervalos de medição
99.950

MIP (Padrão)
Corrente

T (ms)

50 99.950 50
0 50 99.950 100.000

100.000

100.000

1,5A

1,5A

 

Figura 2.13 – Sem erro da calibração causado pelas janelas de tempo dessincronizadas e 

corrente constante. 
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2.3.2 Implementação com carga do consumidor 

 

Contudo, se a carga do consumidor variar, poderá haver erros significativos. 

Apresenta-se como exemplo a situação ilustrada na Figura 2.14. Nesta figura, apresenta-

se o gráfico da potência que é medida pelo medidor de energia do consumidor e pelo 

padrão de calibração da concessionária. A energia medida tanto pelo medidor como 

pelo padrão é dada pela área abaixo dos respectivos gráficos, como mostrado. A 

potência quando as janelas não estão coincidentes é diferente. No caso mostrado, o erro 

do método foi calculado em 3,3% para uma janela de 100 segundos, devido à variação 

da corrente de 100A para 1,5A no início da janela. Considerou-se o caso mostrado como 

a pior configuração, na medida em que a corrente máxima de 100 A ocorre apenas no 

tempo em que o padrão ainda não começou a medir. Durante a maior parte do tempo, 

tanto o padrão como o medidor veem a corrente mínima de 1,5 A, no qual ainda devem 

estar dentro da classe de exatidão. Finalmente, o padrão ainda vê a corrente mínima no 

tempo que resta para completar a sua janela. 

 

MIUM (MM)
Corrente

T (ms)

Intersecção dos intervalos de medição
99.950

MIP (Padrão)
Corrente

T (ms)

50 99.950 50
0 50 99.950 100.000

100.000

100.000

Erro (+)

1,5A

1,5A

100A

 

Figura 2.14 – Erro da calibração causado pela variação da corrente e janelas de tempo 

dessincronizadas em 50ms. 

 

 

O ZigBee apresenta erros máximos de sincronismo de até 30 milissegundos, sem a 

necessidade de protocolo específico Digi [22]. Com este valor, o erro percentual entre a 

medição de energia do padrão e a medição de energia do medidor cai de 3,3% para 2% 

(por causa da redução do dessincronismo de 50ms para 30ms), para uma janela de 100 

segundos. Para reduzir este erro, ou se aumenta a janela, o que pode trazer um tempo 
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considerável para a verificação do medidor, ou se procura sincronizar o começo da 

janela do MIP e do MIUM. Considerando a primeira possibilidade, para reduzir o erro a 

0,2%, a janela de medição, por medidor, deveria ser aumentada de 10 vezes, ou seja, 

1000 segundos. Isto dificulta a calibração em campo, na medida em que espera-se 

demasiadamente pela conclusão. A Figura 2.15 a seguir elucida o problema. 

 

 

Figura 2.15 – Erro em função do tamanho da janela de medição. 

 

Especificou-se que o sistema deve verificar medidores com classe de exatidão de 2% 

com uma incerteza do processo 10 vezes melhor, o que implica em 0,2% de erro. 

Verificou-se que dever-se-á diminuir a incerteza no sincronismo para 3ms de forma a 

obter-se o erro desejado. A Figura 2.16 apresenta o erro em função da incerteza no 

sincronismo entre os relógios do MIP (Padrão) e do MIUM (UM/MMs). 

 

 

Figura 2.16 – Redução da latência para diminuir o erro e mantendo-se a janela de 100s. 
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Propõe-se neste trabalho a adoção de parte de protocolo de sincronismo PTP (Precision 

Time Protocol), associado ao ZigBee, de forma a trazer significativa redução do erro 

supracitado. 

 

O algoritmo de sincronismo se baseia no conceito de “Carimbo de Tempo” 

(“timestamp”). Corresponde a uma variável de sistema que armazena quando ocorreu 

determinado evento, isto é, registra o tempo em que ocorreu o evento. O Carimbo de 

Tempo é usado no protocolo de sincronização de tempo. A escolha do protocolo usado 

para este trabalho foi inspirada no padrão PTP - IEEE 1588-2002. A ideia do Carimbo 

de Tempo no PTP é determinar exatamente os instantes em que a mensagem é enviada e 

recebida pelo meio de transmissão. 

 

No próximo capítulo descrever-se-á com mais detalhes o algoritmo baseado no 

protocolo PTP visando a calibração por ZigBee de medidores de energia. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 APRESENTAÇÃO DO ZIGBEE E PROTOCOLO DE SINCRONIZAÇÃO 

PTP 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo apresenta-se sucintamente o protocolo ZigBee e uma comparação do 

mesmo com outros protocolos de comunicação sem fio. A descrição do protocolo 

ZigBee envolve as camadas de rede adotadas pelo protocolo e também as possíveis 

topologias de rede admitidas. 

Apresenta-se ainda o Protocolo de Sincronismo IEEE 1588, envolvendo seu mecanismo 

e suas funcionalidades. 

 

 

3.2 ZIGBEE 

 

O ZigBee [15] é um protocolo de comunicação sem fio que foi desenvolvido em 2003 

pela ZigBee Alliance [8], obedecendo ao padrão IEEE 802.15.4 [15],[16] de 

comunicação sem fio, sendo uma extensão desta com a adição de mais camadas de 

protocolo. Ele pertence ao grupo WPAN (Wireless Personal Area Network, rede sem fio 

de área pessoal). 

 

A Tabela 3.1, apresentada a seguir, apresenta a comparação entre o ZigBee com o 

protocolo Bluetooth [17],[18] e com o protocolo Wi-Fi [19],[20]. Os protocolos 

Bluetooth e Wi-Fi também pertencem ao grupo WLAN e obedecem aos padrões 

IEEE 802.15.1 [21] e IEEE 802.11 [19],[20] respectivamente. A partir da tabela, 

verifica-se que o protocolo ZigBee foi projetado para permitir comunicação confiável, 

com baixo consumo de energia e baixas taxas de transmissão. 
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Tabela 3.1 - Comparação ZigBee X Bluetooth X Wi-Fi: 

Classe ZigBee Bluetooth Wi-Fi 

Padrão (MAC + PHY) IEEE 802.15.4 IEEE 802.15.1 IEEE 802.11g 

Taxa de Transferência 250kbps 750kbps 54Mbps 

Tempo de acesso ao canal 15ms 2ms  

Tempo de acesso à rede 30ms >3s  

Alcance ao ar livre 100m a 3km (Pro) 10m 100m 

Dispositivos 65534 10 32 

Corrente na Transmissão 30mA 40mA 100mA 

Corrente em Repouso 3µA 200µA  

Memória <32kBytes >100kBytes >100kBytes 

 

A Figura 3.1, a seguir, apresenta um gráfico de alcance e velocidade de diversas 

tecnologias de comunicação sem fio, o ZigBee ocupa a faixa de baixas taxas de 

transmissão e pequenas distâncias, porém com um consumo de energia muito baixo. 

 

 

Figura 3.1 – ZigBee X BlueTooth X Wi-Fi X Módulos RFs genéricos. 

 

A Figura 3.2 apresenta a pilha de protocolo padrão ZigBee: 
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Figura 3.2 – Pilha das camadas do protocolo ZigBee. 

 

As funções das camadas são: 

 

A Camada Física, conhecida como PHY, é a responsável por modular e demodular a 

informação transmitida e recebida pelo canal de Rádio Frequência em 2,4GHz, é 

definida pelo padrão IEEE 802.15.4. 

 

A Camada de Acesso ao Meio, MAC, é a responsável por controlar o acesso ao meio 

para a transmissão, implementando CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Avoidance, detecção de portadora com acesso múltiplo evitando colisão). 

Também é definida pelo padrão IEEE 802.15.4. 

 

A Figura 3.3, a seguir, apresenta as topologias possíveis para comunicação pelo padrão 

ZigBee. Somente a topologia Estrela é possível para os Módulos XBee 802.15.4 (não 

ZigBee) da Digi/Maxstream [22]. A topologia Árvore é possível para os padrões ZigBee 

e ZigBee Pro, e a topologia em Malha só é possível para o padrão ZigBee Pro: 

 



 

23 

 

Figura 3.3 – Topologias ZigBee. 

 

A Figura 3.4, a seguir, apresenta uma comparação dos canais de rádio frequência 

utilizados pelo padrão IEEE 802.15.4 (ZigBee) e IEEE 802.11 (Wi-Fi) em 2,4GHz: 

 

 

Figura 3.4 – Canais IEEE 802.15.4 (ZigBee) X IEEE 802.15.4 (Wi-Fi). 

 

O ZigBee pode ser encontrado em versões para operação em 3 faixas de frequências: 

868MHz (Europa), 915MHz (América do Norte) e 2,4GHz(Universal). No Brasil 

também é permitida a faixa de 915MHz, porém para estar de acordo com a 

RESOLUÇÃO ANATEL [23] Nº 506/2008 (Radiação Restrita) os equipamentos que 

utilizam Tecnologia de Espalhamento Espectral devem operar em 902MHz a 
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907,5MHz, 915MHz a 928MHz e 2,4GHz a 2,483.5GHz. Isto é, foi criado um espaço 

espectral proibido entre 907,5MHz e 915MHz.  

 

É possível a comunicação com módulos XBee que só implementam as camadas MAC e 

PHY, isto é, somente o padrão IEEE 802.15.4. Com tal implementação só é possível a 

arquitetura de rede em estrela. Nada impede que sejam desenvolvidos protocolos de 

roteamento proprietários, fora do módulo XBee. A diferença na implementação ZigBee 

começa pela camada de rede (NWK), responsável pela descoberta das rotas possíveis 

(roteamento). 

 

De acordo com o Padrão ZigBee, este implementa as arquiteturas de rede em estrela 

(star) e árvore (tree), enquanto o Padrão ZigBee Pro (2007) implementa também 

arquitetura de rede em malha (mesh), podendo alcançar grandes áreas e distâncias com 

muita robustez do protocolo e com latências razoavelmente baixas.  

 

3.3 PROTOCOLOS DE SINCRONIZAÇÃO BASEADO NA NORMA IEEE 1588 

 

Informações exatas de tempo são especialmente importantes para sistemas distribuídos 

em tecnologia de automação. Nestes sistemas, os dados devem ser transferidos, 

normalmente por Ethernet, e normalmente há um grau de variação nos tempos de 

propagação Ethernet durante a transmissão.  

 

Uma solução para garantir o comportamento confiável do sistema é ter um relógio de 

precisão em todos os dispositivos terminais sincronizado com todos os outros sistemas. 

Desta forma, um aspecto importante da comunicação nestes casos é a sincronização de 

tempo exata entre relógios de dispositivos terminais distintos. Este sincronismo permite 

trocar a quantidade necessária de dados dentro de um tempo pré-definido. Isto se 

explica por que se as ações são referidas a relógios de alta precisão, o processo pode ser 

dissociado do tempo de propagação da comunicação. 

 

Protocolos normalizados de sincronismo foram então desenvolvidos com o intuito de 

sincronizar os relógios dos locais em dispositivos terminais de diferentes fabricantes 

com esta precisão. 

 



 

25 

O PTP foi desenvolvido para preencher uma lacuna não bem servida por nenhum dos 

dois protocolos dominantes, o NTP (Network Time Protocol) [24],[25],[26] e o GPS 

(Global Positioning System). A Tabela 3.2 apresenta a comparação entre os protocolos 

PTP, NTP e GPS. 

 

Tabela 3.2 - Comparação PTP X NTP X GPS: 

 PTP NTP GPS 

Extensão Poucas sub-redes Internet Satélite 

Comunicações Rede Internet Satélite 

Acurácia do 

Nó Escravo 
Submicrossegundo 

Poucos 

milissegundos 
Submicrossegundo 

Estilo Mestre- Escravo Pares Cliente / Servidor 

Recursos 

Mensagens pequenas 

e processamento 

simples 

Mensagens médias 

e processamento 

complexo 

Hardware dedicado 

e processamento 

complexo 

 

A norma mais moderna e exigida, no momento, para automação de sistemas elétricos da 

distribuição de energia, a IEC 61850 [27] incorpora a norma IEEE 1588 [1,2,3,4] do 

PTP. Esta norma foi usada para sincronizar as medições do Padrão e da UM, através de 

um protocolo de sincronização que possa ser implementado em microcontroladores.  

 

A função básica do protocolo está no fato de que o relógio mais exato da rede sincroniza 

todos os outros usuários, caso haja mais de um. Este protocolo propicia, além do 

controle e configuração dos relógios na rede, o gerenciamento da sincronização. O PTP 

não está restrito à rede Ethernet, mas pode ser usado em qualquer sistema de barramento 

que suporta multicast. 

 

A Freescale [28] começou a fabricar microcontroladores e microprocessadores no 

padrão IEEE 1588 PTP a partir de 2007. A National Semiconductor [16] também 

fabrica circuitos integrados para interface de rede placas de rede ethernet 10 / 100 

(10Mbps / 100Mbps) com Carimbo de Tempo por hardware como o DP83640T, 

“Precision PHYTER - IEEE 1588 Precision Time Protocol Transceiver”. 
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3.4 FUNCIONAMENTO DO PTP 

 

No protocolo PTP, cada Nó Escravo sincroniza o seu relógio por mensagens de 

sincronização de intercâmbio com o relógio do Nó Mestre. Estas mensagens contêm 

“Carimbos de Tempo”. Corresponde a uma variável de sistema que armazena quando 

ocorreu determinado evento, isto é, registra o tempo em que ocorreu o evento (quando). 

A ideia do Carimbo de Tempo no PTP é determinar exatamente quando a mensagem é 

enviada pelo meio de transmissão.  

 

A Figura 3.5 a seguir apresenta o exemplo mais básico do Carimbo de Tempo na 

transmissão. O relógio do Nó Mestre manda uma mensagem com Carimbo de Tempo. O 

relógio do Nó Escravo então se sincroniza com o do Nó Mestre, a partir da informação 

de Carimbo de Tempo obtida. 

 

1000 1010

1010
1020 1010

1020 1020

Nó Mestre Nó Escravo

 

Figura 3.5 – Diagrama da correção da defasagem do relógio do Nó Escravo. 

 

Um aspecto prático da comunicação é a latência da mesma. Isto significa que a 

mensagem leva um tempo (latência) para se deslocar do Nó Mestre para o Nó Escravo, 

como mostrado na Figura 3.6 a seguir. Observa-se que há uma latência de “5” e a 

necessidade de duas operações: a correção inicial usando-se o valor do Carimbo de 

Tempo do relógio do Nó Mestre e a soma com o valor da latência. 
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Figura 3.6 – Diagrama da correção da defasagem (1) e da latência (2) do relógio do Nó 

Escravo. 

 

Contudo, a latência pode variar. Ela depende de vários fatores: 

 

1. Tempos internos de processamento do Nó Mestre e do Nó Escravo. 

2. Tempos de comunicação diferentes, relativos a todos os processos lógicos ou 

físicos de processamento da comunicação, entre o Nó Mestre e o Nó Escravo. 

 

Quando não se conhece a latência, mas supondo que ela tenha o mesmo valor do Nó 

Mestre para o Nó Escravo e vice-e-versa, há uma primeira solução, não padronizada, 

apresentada na Figura 3.7, onde a latência assumida inicialmente é de “0” unidades. Ela 

apresenta o exemplo onde a latência calculada equivale a “5” unidades. 

Uma primeira definição é o conceito de defasagem. Convencionou-se a defasagem 

como sendo a diferença entre o Nó Escravo e o Nó Mestre. Se ele está atrasado, a 

diferença é negativa. Caso contrário, como da figura, a diferença é positiva. A 

defasagem é dada pela expressão: 

 

Defasagem (D) = Relógio Escravo (RE) – Relógio Mestre (RM)  

1000 1010

1010

1020 1010

1020 1020

Nó Mestre Nó Escravo

1015

latência
de 5 1

5

2

1015
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Figura 3.7 – Diagrama da correção da defasagem (1) e da latência (2) do relógio do Nó 

Escravo. 

 

Os passos realizados apresentam-se a seguir: 

1. No primeiro passo transmite-se o Carimbo de Tempo da mensagem de 

Sincronismo (1010) do Nó Mestre para o Nó Escravo, na mesma mensagem de 

Sincronismo; 

2. Em seguida, o Nó Escravo substitui o valor do seu relógio (1020) pelo Carimbo 

de Tempo recebido da mensagem de Sincronismo (1010). Isto significa que ele 

vai estar atrasado de uma latência (5), em relação ao relógio do nó mestre 

(1015). Isto é, a defasagem equivale a “-5”; 

3. O Nó Escravo então transmite um Carimbo de Tempo da mensagem de 

Requisição da Latência para o Nó Mestre, na mesma mensagem de Requisição 

da Latência. Devido à suposição de que as latências do Nó Mestre para o Nó 

Escravo e vice-e-versa são iguais, no momento em que esta mensagem chega, o 

relógio do Nó Mestre possui duas latências de diferença com relação ao Carimbo 

de Tempo do Nó Escravo; 

4. O Nó Mestre realiza o cálculo da latência fazendo a diferença entre seu relógio 

(1025) e o Carimbo de Tempo da mensagem de Requisição da Latência (1015) 

recebido do Nó Escravo e dividindo por dois; 

1010 1020 

1010 

1025 1010 

Nó Mestre Nó Escravo

1020

latência

de 5 
1

2

1015

1015

1025

latência

de 5 

1020 

1030

D=-5

1030

latência

de 5

1025

1035

1015 1010 

1035

1035 

RM LRE

D RE RM L

2 
1015 

L

1025 
5

RM 2 xLRE 

1025 101015

2

RE

L

RM

D L -5

D RE RM

1030 -5

DREnovo REant

1035

REnovo RM
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5. A latência (5) então é transmitida para o Nó Escravo, na mensagem de Resposta 

da Latência; 

6.  O Nó Escravo ajusta o seu relógio (1030) com o valor da latência recebida (5), 

ficando sincronizado com o relógio do Nó Mestre (1035). 

 

A abordagem mostrada, apesar de didática, não é usada pelo protocolo PTP. A primeira 

diferença do protocolo com relação à abordagem anterior é que a conta da defasagem 

realiza-se no nó correspondente ao relógio do Nó Escravo, como mostrado na figura a 

seguir. O relógio do Nó Mestre transmite o Carimbo de Tempo (1025) quando recebeu a 

mensagem do Nó Escravo. 

 

Figura 3.8 – Diagrama da correção da defasagem (1) e da latência (2) do relógio do Nó 

Escravo. 

 

A segunda diferença consiste no fato de que há a figura da mensagem de Sincronismo, 

antes da mensagem de Carimbo de Tempo propriamente dita. Isto ocorre por que a 

1010 1020

1010

1025 1010

N ó Mestre N ó Escravo

1020 

latência

de 5
1

2

1015

1025 

latência

de 5

1020

1030

1025

1030

latência

de 5

1025

1035

1015 1010

1035

1035

D RE RM

2

1015 
L

1025

5 

2

RE

L

RM 

D L -5

1030 -5

DREnovo REant

1035

RM LRE

D RE RM L

REnovo RM
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mensagem de Sincronismo é mais rápida, por que é menor. Isto reduz a incerteza devido 

ao tamanho da mensagem. O valor do Carimbo de Tempo então é mandado em seguida, 

como mostra a figura a seguir. Observam-se ainda os quatro tipos diferentes de 

mensagem no PTP, a saber: 

 

1. Sincronismo, 

2. Seguimento, 

3. Requisição da Latência e 

4. Resposta da Latência. 

 

1010 1020

1025

Nó Mestre Nó Escravo

1020

latência

de 5

1

1025

latência

de 5

1030

1032

latência

de 5

1025

1035

1015

1037

1030

1010

1025

1027 10121017

1015

1020

1037

REnovo RM 2

2

1010 2

2

 

Figura 3.9 – Diagrama da correção da defasagem (1) e da latência (2) do relógio do Nó 

Escravo. 

 

 

No PTP, o Sincronismo e Seguimento são realizados com maior periodicidade do que a 

Requisição e Resposta de latência. Logo, mesmo que os relógios estejam sincronizados 
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no início, eles se dessincronizam até o final do algoritmo de Requisição de Latência, 

como mostrado na Figura 3.10. 

 

1010 1010

1015

Nó Mestre Nó Escravo

1020

latência

de 5

1

1025

latência

de 5

1030

1032

latência

de 5

1025

1035

1015

1037

1030

1010

1025

1017 10121017

1015

1020

1037

REnovo RM 2

2

1010 2

2

 

Figura 3.10 – Diagrama da correção da defasagem (1) e da latência (2) do relógio do Nó 

Escravo. 

 

Quando já se tem um valor de latência médio, medido anteriormente, o algoritmo possui 

a modificação mostrada a seguir, para evitar o dessincronismo intermediário. 
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Figura 3.11 – Diagrama da correção da defasagem (1) e da latência (2) do relógio do Nó 

Escravo. 
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A Figura 3.12 seguir sumariza o PTP. 

REant

t1M

t2E

Nó Mestre Nó Escravo

Latência (L1)

Latência (L2)

Latência (L3)

t1M

RelM

X t1M ta

ta

Lant

2

L

D L

DY REant

Lant

Lant

X t1M Lant

t2aE

t2aE t2E

X
tb

t3E

t4M

t4M

t4M t3E

td

Y

tc

 

Figura 3.12 – Diagrama da correção da defasagem e da latência do relógio do Nó 

Escravo. 

 

O Nó Mestre inicia o processo de Sincronismo do PTP, normalmente a cada 2 segundos. 

 

1. O Nó Mestre envia uma mensagem de Sincronismo ao Nó Escravo e carimba o 

tempo t1M, de quando a própria mensagem de Sincronismo foi enviada; 

2. O Nó Escravo carimba o tempo t2E, de quando a mensagem de Sincronismo foi 

recebida. Neste momento o Nó Escravo conhece apenas t2E; 

3. O Nó Mestre envia uma mensagem de Seguimento ao Nó Escravo contendo o 

Carimbo de Tempo t1M, em que a mensagem de Sincronismo foi enviada. O Nó 

Escravo conhece t1M e t2E; 

4. O Nó Escravo guarda o Carimbo de Tempo t1M;  

5. Conhecendo t1M e t2E, o Nó Escravo calcula o novo valor do seu relógio a partir 

da expressão: 

LanttattX EEM +−+= )22(1  (3.1)
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Periodicamente o Nó Escravo inicia o processo de verificação da latência do PTP, 

normalmente a cada 1 minuto. 

 

1. O Nó Escravo envia uma mensagem de Requisição da Latência ao Nó Mestre e 

carimba o tempo t3E , de quando a própria mensagem de Requisição da Latência 

foi enviada. Neste momento o Nó Escravo conhece apenas t3E; 

2. O Nó Mestre carimba o tempo t4M, de quando a mensagem de Requisição da 

Latência foi recebida; 

3. O Nó Mestre envia uma mensagem de Resposta da Latência ao Nó Escravo 

contendo o Carimbo de Tempo t4M, de quando a mensagem de Requisição da 

Latência foi recebida; 

4. O Nó Escravo recebe a mensagem de Resposta da Latência contendo o Carimbo 

de Tempo t4M, de quando a mensagem de Requisição da Latência foi recebida 

pelo Nó Mestre. O Nó Escravo conhece t3E e t4M; 

5. Conhecendo t3E e t4M, o Nó Escravo calcula a latência da mensagem por (3.2) e 

a defasagem por (3.3). 

6. O Nó Escravo corrige seu relógio por (3.4), com o erro causado pela variação da 

latência; 

7. A latência Lant é atualizada para a próxima execução do PTP por (3.5). 

 

2

)34(
)(

LantEtMtLlatência
−−

=  (3.2) 

LantLDdefasagem +−=)(  (3.3) 

DREantY −=  (3.4) 

LLant =  (3.5) 

 

A partir da figura deduz-se que o valor do relógio No Mestre será dado por: 

 

RM = t1M + ta + tb + tc + td + L1 + L2 + L3      (3.6) 

 

O valor do relógio no escravo pode ser deduzido para: 

 

Y = t1M + ta + tb + tc + td + L1 + L3 + (L1 + L2) / 2     (3.7) 
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Fazendo a diferença e igualando a zero, como mostrado a seguir: 

 

Dif = RM – Y          (3.8) 

 

Chega-se a L1 = L2, demonstrando que é necessária esta igualdade para que os relógios 

sejam sincronizados. 

 

Assumindo as latências L1 = L + ∆L1 e L2 = L + ∆L2 chega-se a: 

 

Dif = (∆L1 + ∆L2) / 2         (3.9) 

 

A chave para o processo de sincronização do PTP envolve a medição precisa de tempo 

de duas mensagens: 

1. Mensagem de Sincronismo, onde são carimbados os tempos em que a mensagem 

sai do Nó Mestre (t1M) e também quando chega ao Nó Escravo (t2E);  

2. Mensagem de Requisição da Latência, onde são carimbados os tempos em que a 

mensagem sai do Nó Escravo (t3E) e também quando chega ao Nó Mestre (t4M). 

 

O PTP também assume que: 

1. O Nó Mestre é aquele que possui a referência de tempo; 

2. Tanto o Nó Mestre como o Nó Escravo carimbam, com precisão, os tempos de 

quando as mensagens são enviadas e recebidas; 

3. Os Carimbos de Tempo usam o relógio do Nó onde são carimbados. Isto é, t1M e 

t4M usam o relógio do Nó Mestre, e t2E e t3E usam o relógio do Nó Escravo; 

4. Para manter o sincronismo, o protocolo é executado periodicamente num 

intervalo de tempo suficientemente pequeno para que as variações nas medidas 

de tempo nos nós sejam pequenas o suficiente para serem assumidas constantes, 

no período de repetição do sincronismo; 

5. Também é assumido que os caminhos de ida e de volta são simétricos. Isto é, 

que as latências (demoras de propagação) da ida e da volta das mensagens de 

sincronização são iguais, como demonstrado anteriormente, e têm o mesmo 

tamanho (mensagens de Sincronismo e de Requisição da Latência). 
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A National Instruments [29] usa 2 mensagens de Sincronismo, para corrigir a 

defasagem, para uma mensagem Requisição da Latência, para corrigir a latência, (2:1). 

Cho, Son e Baek [30] usam 20 mensagens de Sincronismo, para corrigir a defasagem, 

para uma mensagem Requisição da Latência, para corrigir a latência, (20:1), em sua 

aplicação de PTP com ZigBee baseado em no circuito integrado CC2420 da Texas 

Instrument [31]. Usam o “MCF5235 enhanced time processor unit” (eTPU) da 

Freescale, que é o co-processador do microcontrolador MCF5235 da Freescale. A eTPU 

é um processador com 32 entradas de captura de eventos disparados por hardware, com 

um temporizador de 24 bits e com uma latência muito baixa. Citam, também, que outras 

implementações são feitas com EPLD, PLD Programmable Logic Devices, FPGA 

Field-Programmable Gate Array, com custos mais elevados. 

 

 

3.5 CARIMBOS DE TEMPO 

 

3.5.1 Carimbos de Tempo por Hardware 

 

Existem implementações do PTP com a ajuda de hardware dedicado para o Carimbo de 

Tempo. Neste caso ainda existem implementações em que t1M é transmitido ainda na 

mensagem de Sincronismo, dispensando a mensagem de Seguimento. Ou seja, t1M é 

inserido na mensagem logo após o início da transmissão. Logicamente isto exige um 

processamento muito rápido para ler o Carimbo de Tempo e inseri-lo ainda na 

mensagem, antes do término da transmissão desta. A Figura 3.13 apresenta onde se 

encaixa a implementação por Hardware dedicado ao Carimbo de Tempo na pilha de 

protocolo. Tal implementação só é possível com alguns circuitos integrados de 

comunicação. A Figura 3.14, apresenta um gráfico das latências envolvidas no 

protocolo de comunicação com Carimbo de Tempo implementado por hardware 

dedicado. 
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Figura 3.13 – Pilha do Protocolo de Comunicação com o Carimbo de Tempo auxiliado 

por Hardware. 
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Figura 3.14 – Pilha do Protocolo de Comunicação com o Carimbo de Tempo auxiliado 

por Hardware. 

 

Os circuitos integrados CC2430 e CC2530 (mais recente) da Texas Instrument [31] 

geram sincronização por hardware, SFD (Start of Frame Delimiter, Delimitador de 

Início de Quadro), um sinal digital de saída gerado para sincronização externa precisa. 

Este sinal é gerado tanto na transmissão quanto na recepção do quadro IEEE 802.15.4. 
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Figura 3.15 – Detalhamento da captura do SFD (Start of Frame Delimiter) e geração do 

sinal SFD dos circuitos integrados CC2430 e CC2530 da Texas Instruments. 

 

Porém os módulos ZigBee comerciais, que utilizam os circuitos integrados CC2430 ou 

CC2530, não disponibilizam este sinal na placa de circuito impresso dos módulos. Nos 

módulos XBee também não existe a sincronização por hardware. 

 

A Figura 3.17, apresenta onde se encaixa a implementação por software para Carimbo 

de Tempo na pilha de protocolo. Tal implementação pode ser feita na aplicação ou por 

“Device Driver” no nível do núcleo do sistema operacional. Quanto mais baixa estiver a 

camada de Carimbo de Tempo, menor será a influência da incerteza no tempo de 

execução causada pela variação da latência, pela variação do tempo de processamento, 

nas camadas superiores. 

 

Uma alternativa para gerar um sinal similar ao SFD para uso no PTP por hardware é 

mostrado na Figura 3.16: 
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Figura 3.16 – Esboço esquemático de um circuito para gerar um sinal similar ao SFD 

para uso no PTP. 

 

Além do circuito acima, a adição de um simples e barato microcontrolador será o 

suficiente para a sincronização precisa com muitos projetos usando IEEE 802.15.4 e 

ZigBee. 

 

Figura 3.17 – Pilha do Protocolo de Comunicação com o Carimbo de Tempo por 

Software (Driver). 
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A Figura 3.18, apresenta um gráfico das latências envolvidas no protocolo de 

comunicação com Carimbo de Tempo implementado por software. Cabe notar que 

também são inseridas as dispersões do sincronismo causadas pela variação das latências 

das camadas APS, NWK e MAC. 

 

 

Figura 3.18 – Latência da Pilha do Protocolo de Comunicação com o Carimbo de 

Tempo por Software (Driver). 
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3.5.2 Carimbos de Tempo nas mensagens 

3.5.2.1 Os Carimbos de Tempo nas mensagens de Sincronismo e de Seguimento no 

Nó Mestre 

 

Na Figura 3.19 é esboçada a ideia básica do funcionamento do PTP na transmissão das 

mensagens de Sincronismo e de Seguimento pelo Nó Mestre. 

 

 

Figura 3.19 – Diagrama do Carimbo de Tempo nas transmissões das mensagens de 

Sincronismo e de Seguimento pelo Nó Mestre. 

 

Ao ser transmitida a mensagem de Sincronismo, o Nó Mestre faz precisamente o 

Carimbo de Tempo t1M. Este carimbo é guardado e inserido em local conhecido na 

mensagem de Seguimento para ser transmitida logo a seguir. 
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3.5.2.2 Os Carimbos de Tempo nas mensagens de Sincronismo e de Seguimento no 

Nó Escravo 

 

Na Figura 3.20 é esboçada a ideia básica do funcionamento do PTP nas recepções das 

mensagens de Sincronismo e de Seguimento pelo Nó Escravo. 

 

 

Figura 3.20 – Diagrama do Carimbo de Tempo nas recepções das mensagens de 

Sincronismo e de Seguimento pelo Nó Escravo. 

 

Ao ser recebida a mensagem de Sincronismo, o Nó Escravo faz precisamente o Carimbo 

de Tempo t2E. Este carimbo é guardado para cálculo. 

Ao ser recebida a mensagem de Seguimento, o Nó Escravo obtém o carimbo de tempo 

t1M retirado de local conhecido da mensagem de Seguimento. 

Conhecendo os carimbos de tempo t1M e t2E, o Nó Escravo corrige seu relógio 

subtraindo o erro calculado ((t2E – t1M) – latência). 
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3.5.2.3 O Carimbo de Tempo na mensagem de Requisição da Latência no Nó 

Escravo 

 

Na Figura 3.21 é esboçada a ideia básica do funcionamento do PTP na transmissão da 

mensagem de Requisição da Latência pelo Nó Escravo. 

 

 

Figura 3.21 – Diagrama do Carimbo de Tempo na transmissão da mensagem de 

Requisição da Latência pelo Nó Escravo. 

 

Um processo semelhante ao da transmissão da mensagem de Sincronismo, do Nó 

Mestre para o Nó Escravo, ocorre para a transmissão da mensagem de Requisição da 

Latência do Nó Escravo para o Nó Mestre. 

Ao ser transmitido o primeiro bit ou byte de informação da mensagem de Requisição da 

Latência, o Nó Escravo faz precisamente o Carimbo de Tempo t3E. Este carimbo é 

guardado pelo Nó Escravo para cálculos posteriores. 
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3.5.2.4 Os Carimbos de Tempo nas mensagens de Requisição da Latência e Resposta 

da Latência no Nó Mestre 

 

Na Figura 3.22 é esboçada a ideia básica do funcionamento do PTP na recepção da 

mensagem de Requisição da Latência e transmissão da mensagem de Resposta da 

Latência pelo Nó Mestre. 

 

 

Figura 3.22 – Diagrama do Carimbo de Tempo na recepção da mensagem de Requisição 

da Latência e transmissão da mensagem de Resposta da Latência pelo Nó Mestre. 

 

Ao ser recebida a mensagem de Requisição da Latência, o Nó Mestre faz precisamente 

o Carimbo de Tempo t4M. Este carimbo é guardado e inserido em local conhecido na 

mensagem de Resposta da Latência, transmitida logo a seguir pelo Nó Mestre para o Nó 

Escravo. 
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3.5.2.5 O Carimbo de Tempo na mensagem de Resposta da Latência no Nó Escravo 

 

Na Figura 3.23 é esboçada a ideia básica do funcionamento do PTP na recepção da 

mensagem de Resposta da Latência pelo Nó Escravo. 

 

 

Figura 3.23 – Diagrama do Carimbo de Tempo na recepção da mensagem de Resposta 

da Latência pelo Nó Escravo. 

 

Ao ser recebida a mensagem de Resposta da Latência, o Nó Escravo obtém o carimbo 

de tempo t4M retirado de local conhecido da mensagem de Resposta da Latência. 

Conhecendo os carimbos de tempo t3E e t4M, o Nó Escravo corrige seu relógio, 

subtraindo o erro calculado ( - ((t4M – t3E) – latência) / 2). 

O Nó Escravo calcula a nova latência dada por (((t4M – t3E) + latência) / 2). 

 

No capítulo a seguir apresentam-se a estrutura de harware e software propostas para 

realização da calibração. Apresentam-se ainda resultados para a abordagem de 

sincronismo proposta. 
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CAPÍTULO 4 

 

4 ARQUITETURA DE HARDWARE E SOFTWARE PROPOSTA 

 

Neste capítulo apresentam-se a estrutura de harware e software propostas para 

realização da calibração. Apresentam-se ainda resultados para a abordagem de 

sincronismo proposta. 

 

4.1 HARDWARE PROPOSTO 

 

Nesta seção serão apresentados: a pesquisa do hardware disponível para o início da 

implementação do trabalho, detalhamento da arquitetura do hardware e do software 

propostos. Em termos de hardware, serão necessários os componentes para o MIP, 

MIUM e MIUSB, como mostrado na figura a seguir: 

1. MIUM (Módulo de Interface da Unidade de Medição), a ser instalado na caixa 

da UM (Unidade de Medição), de modo permanente, para a comunicação com o 

PC (Computador Portátil), informando as leituras instantâneas do MM 

selecionado para calibração; 

2. MIP (Módulo de Interface do Padrão Wh), com interface para o Padrão Wh; 

3. MIUSB (Módulo de Interface USB), para ser conectado ao PC, durante a 

calibração de energia. 
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Figura 4.1 – Uso do sistema proposto para a calibração em campo, sem necessidade de 

acessar a caixa do SMC. 

 

4.1.1 Arquitetura do Hardware Proposta para o MIUM 

 

Optou-se por usar um módulo ZigBee comercial que será montado numa placa de 

circuito impresso. Esta placa será encaixada como se fosse um do Módulo de Medição 

(MM). Assim será compartilhada a mesma porta de comunicação usada com os 

medidores. O hardware proposto para o MIUM baseia-se no Kit Rabbit - 

RCM3720 [32], de desenvolvimento para ZigBee, com o microcontrolador Rabbit Core 
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3000, apresentado na Figura 4.2. Pode-se usar módulo XBee IEEE802.15.4 (não 

ZigBee) com antena de Chip. Neste caso a pilha de protocolo ZigBee é implementada 

no Módulo RCM3720 e disponibilizada gratuitamente pela Rabbit. 

 

 

Figura 4.2 – Módulo XBee com antena de Chip conectado ao Kit de desenvolvimento 

RCM3720 da Rabbit. 

 

 

4.1.2 Arquitetura do Hardware Proposta para o MIP 

 

O Módulo de Interface do Padrão Wh (MIP) basear-se-á em um Microcontrolador 

Atmel 80x51, modelo AT89C51RD2 e num módulo ZigBee comercial 

(XBee-Pro S2 ZB da Digi). Na placa de circuito impresso serão colocados, basicamente, 

um módulo ZigBee, um Microcontrolador Atmel 80x51, um regulador de tensão para 

3,3V e alguns componentes passivos, como resistores e capacitores e conectores. Poderá 

ser alimentada por baterias e/ou pela rede elétrica. 

 

 

4.1.3 Arquitetura do Hardware Proposta para o MIUSB 

 

Durante a fase de desenvolvimento, optou-se por usar um módulo ZigBee comercial 

(XBee) que é colocado numa placa comercial (USBBEE) para adaptação com a porta 
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USB. Esta placa é encaixada numa porta USB do Notebook e a alimentada é pela 

própria porta USB. Esta abordagem facilita a medição dos tempos de comunicação. 

Após o desenvolvimento, deverá ser usada uma placa ZigBee já em formato de “pen-

Drive”, como o XBee Stick. 

 

No desenvolvimento, poderia ainda ser usado o Módulo XBee versão programável 

(XBee S2B-Programável) que possui um microcontrolador com duas UARTs, 

intercalado entre o chip ZigBee e a aplicação do usuário através da placa adaptadora 

USBBEE. Esta opção permite escrever um firmware para o registro preciso do Carimbo 

de Tempo das mensagens recebidas e transmitidas pelo protocolo ZigBee, podendo 

fazer a perfeita sincronia entre o Notebook e a UM e o Notebook e o MIP de forma 

assíncrona, sendo consequentemente também obtida a sincronia perfeita entre a UM e o 

MIP, graças ao protocolo de sincronização inspirado em PTP. Esta opção não ficou 

disponível até a finalização da dissertação. 

 

A versão programável permite maior controle das latências envolvidas e uma maior 

precisão do Carimbo de Tempo necessário à implementação do protocolo PTP no 

Notebook, sem depender do sistema operacional. Com a versão não programável a 

sincronia perfeita não será obtida com o Notebook. Contudo, este trabalho, demonstra-

se que mesmo na versão não programável, o sincronismo obtido em suficiente para a 

aplicação requerida.  

 

 

4.2 SOFTWARE - PROPOSIÇÃO DE CARIMBO DE TEMPO NO ACKNOLEDGE 

DA FUNÇÃO API 

 

Propõe-se neste trabalho o uso dos módulos XBee com sincronismo por software. 

Propõe-se técnicas baseadas em PTP (Precision Time Protocol, Protocolo de Tempo 

Preciso entre Computadores). A solução com GPS foi descartada, devido ao fato de ser 

custoso à época da tese e além disto, receptores de GPS necessitam de visada direta. Isto 

prejudica sobremaneira o MIP. Inicialmente se aplicaria o protocolo NTP sobre o 

protocolo ZigBee. Porém, devido a complexidade do algoritmo e necessidade de um 

sincronismo mais preciso, buscaram-se outras soluções. Foi escolhido o PTP, que se 

mostrou mais simples, mais preciso e mais apropriado para a aplicação. Numa 
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comparação do NTP com o PTP podemos citar: 

 

1. O PTP foi projetado para sistemas locais requerendo melhor acurácia que o 

NTP; 

2. O PTP tem um custo muito menor que o de um receptor de GPS em cada nó ou 

onde não se tem boa recepção do sinal de satélite para o GPS. 

 

 

Usando-se os módulos propostos, realizou-se uma primeira medição dos tempos 

envolvidos no primeiro passo do PTP. O hardware usado para a medição apresenta-se 

na Figura 4.3. Foram usados os módulos Xbee (ZigBee) e adaptadores USBBEE 

(UARTs). Nesta figura, apresentam-se as ligações das ponteiras do osciloscópio para 

medição de tempo. 

 

CPU 1 CPU 2UART 1 UART 2ZIGBEE 1 ZIGBEE 2

osciloscópio

 

Figura 4.3 – Diagrama de conexão para testes com Notebooks, Adaptadores USBBEE e 

Módulos XBee. 

 

Apresenta-se a seguir figura com as medições das latências relativas a uma transmissão 

de um nó para outro. 
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Figura 4.4 – Diagrama do Carimbo de Tempo entre 2 nós usando ZigBee (Módulos 

XBee). Carimbo de Tempo na mensagem de Sincronismo. 

 

Verifica-se que a latência da CPU 1 para a CPU 2 é dada por: 

1. Mensagem API de 24 bytes à taxa de 38400 bps -> Sinc() = 6250µs 

2. Tx1rf = latência da pilha do transmissor (varia entre 2542µs e 3060µs) + tempo 

do algoritmo CSMA-CA (varia entre 128µs e 36928µs) 

3. Trida =Tempo do rádio de da mensagem de ida (1760µs) desprezando-se o 

tempo de propagação estimado em menos de 1µs. 

4. Tfr = 192µs -> Tempo entre o final da recepção pelo rádio e a transmissão do 

Ack. 

5. Rx2rf = Latência da pilha do receptor (varia entre 2180µs e 2520µs) 

6. Mensagem API de 22 bytes à taxa de 38400 bps -> Sinc() = 5729µs 

 

O carimbo de tempo t1F realiza-se após a mensagem Sinc no transmissor. Logo, o 

tempo da mesma não é computado para o protocolo. Da mesma forma, a mensagem 

Sinc no receptor não precisa ser computada para a latência. A latência então é dada por 

tx1rf, tar, tfr e rx1rf, como mostrado a seguir: 
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Latência (t2I & t1F) = (t2I - t1F) = tx1rf + trida + tfr + rx2rf 

Somando-se todas as latências chega-se à latência final com uma parte fixa de 25,6ms e 

e uma parte variável de 18,8ms. Esta parte variável, sobretudo devido ao algoritmo 

CSMA-CA e à variação da latência das pilhas do protocolo, inviabilizam, à primeira 

vista, a utilização do ZigBee para a aplicação pretendida. 

Para conseguir-se uma variação de latência inferior a 3 ms, propõe-se carimbar o tempo 

do retorno da função de transmitir os dados, que é imediatamente após a transmissão 

por rádio frequência. A figura a seguir apresenta este esquema, onde este novo carimbo 

de tempo é t1AckI. 

 

 

Figura 4.5 – Diagrama do Carimbo de Tempo entre 2 nós usando ZigBee (Módulos 

XBee). Carimbo de Tempo na mensagem de Reconhecimento do Sincronismo. 

 

A partir desta figura, a latência t1AckI é dada por: 

Latência (t1AckI & t1F) = t1AckI - t1F = tx1rf + trida + tfr + track + rx1rf 

1. Tx1rf = latência da pilha do transmissor (varia entre 2542µs e 3060µs) + tempo 

do algoritmo CSMA-CA (varia entre 128µs e 36928µs) 
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2. Trida = Tempo do rádio da mensagem de ida (1760µs) desprezando-se o tempo 

de propagação estimado em menos de 1µs. 

3. Tfr = 192µs -> Tempo entre o final da recepção pelo rádio e a transmissão do 

Ack. 

4. TrAck = Tempo do rádio da mensagem de reconhecimento (352µs) 

desprezando-se o tempo de propagação estimado em menos de 1µs. 

5. Rx1rf = Latência da pilha do receptor (varia entre 1840µs e 2160µs) 

Esta latência ainda apresenta grande variabilidade devido ao CSMA-CA. Contudo se 

carimbarmos t1AckI e t2I, a diferença de tempo entre os dois ou latência é dada por: 

Latência (t2I & t1AckI ) = t2I - t1AckI = rx2rf-track-rx1rf 

 

Somando-se todas as latências chega-se à latência final com uma parte fixa de 0ms e e 

uma parte variável de 0,3ms.  

 

Realizou-se cálculo semelhante para a requisição da latência obtendo-se o mesmo 

resultado. Somando-se as variações das latências, chega-se a 0,7ms. Desta forma, 

consegue-se o objetivo de reduzir a variação da latência de forma a ter um sincronismo 

aceitável para a calibração dos medidores. 

 

 

4.2.1 Apresentação do Modo API 

 

No modo API as mensagens trocadas através da porta serial do módulo (UART) 

obedecem a um formato estruturado específico definido pelo fabricante, no caso a 

Digi [22]. Existem comandos no modo API para quase todas as configurações do 

módulo, tais como: configuração da velocidade da UART (baudrate) e paridade, leitura 

e escrita dos pinos de entrada e de saída analógicos e digitais, intensidade da portadora 

do sinal de rádio (RSSI), e etc. Para configurar e trocar para o firmware API dos 

módulos XBee foi utilizado o programa X-CTU, apresentado anteriormente, API no 

Coordenador e nos Roteadores. 

O Modo API é recomendado pela Digi para rápida troca de informações de estado das 

transmissões e recepção sem a necessidade das temporizações de centenas de 

milissegundos do modo AT. No Modo API a mensagem de reconhecimento (ACK) é 
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transmitida pela UART de modo automático, além de fornecer informações como o 

número de retentativas de transmissão, se foi ou não bem sucedida, e etc. 

Para fins práticos utilizamos apenas algumas mensagens da API: 

1 0x10: Transmissão de uma mensagem para outro(s) módulo(s); 

2 0x11: Transmissão de uma mensagem para outro(s) módulo(s), com 

endereçamento explícito para a UART (ClusterID = 0x0011); 

3 0x11: Transmissão de uma mensagem para outro módulo, com endereçamento 

explícito para loopback, eco, (ClusterID = 0x0012); 

4 0x8B: Recepção do status da transmissão de uma mensagem para outro módulo 

(ACK); 

5 0x90: Recepção de uma mensagem de outro módulo. 

 

Configurações usadas nos módulos XBee: 

Módulo 1 (Roteador): 

Function Set: ZIGBEE ROUTER API - Version 238C 

Endereço IEEE: 00 13 A2 00 40 65 92 AE  

Endereço de Rede: B6 59 

Baud Rate (BD): 5 - 38400 bauds 

Node Identifier (NI): ROT_1 406592AE 

 

Módulo 2 (Roteador): 

Function Set: ZIGBEE ROUTER API - Version 238C 

Endereço IEEE: 00 13 A2 00 40 65 93 1B  

Endereço de Rede: 2D C7 

Baud Rate (BD): 5 - 38400 bauds 

Node Identifier (NI): ROT_2 4065931B 

 

Módulo 2 (Coordenador): 

Function Set: ZIGBEE COORDINATOR API - Version 218C 

Endereço IEEE: 00 13 A2 00 40 65 93 E3 

Endereço de Rede: 00 00 (Coordenador) 

Baud Rate (BD): 5 - 38400 bauds 

Node Identifier (NI): COO_3 406593E3 
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A Tabela 4.1 apresenta a estrutura dos dados da mensagem “123456” a ser enviada para 

o Módulo XBee, no Modo API de Endereçamento Implícito. 

Tabela 4.1 - Transmissão de Mensagem da Aplicação (Módulo 1): 

Campos Offset 
Valores 

(Hex) 
Bytes Descrição 

Start Delimiter 0 7E 1 Início da API 

Length 1 0014 2 

Quantidade de bytes 

entre Length e 

Checksum 

D
ad

os
 e

sp
ec

íf
ic

os
 d

a 
A

P
I 

API 3 10 1 

Transmissão de 

Mensagem da 

Aplicação 

Frame ID 4 01 1 
Número sequencial da 

Aplicação 

64-bit Destination 

Address 
5 

0013A200 

4065931B 
8 

Endereço IEEE do 

Destino, Módulo 2 

16-bit Destination 

Network Address 
13 2DC7 2 

Endereço de Rede do 

Destino, Módulo 2 

Broadcast Radius 15 01 1 Máximo de Saltos 

Transmit Options 16 00 1 Sem Opções 

Data Payload 17 
31 32 33 

34 35 36 
6 

Mensagem da 

Aplicação 

Checksum 23 BD 1 
Verificação da 

integridade 

Mensagem montada para o XBee: 

7E 00 14 10 01 00 13 A2 00 40 65 93 1B 2D C7 01 00 31 32 33 34 35 36 BC 
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A Tabela 4.2 apresenta a estrutura dos dados da mensagem “123456” recebida noutro 

Módulo XBee, no Modo API de Endereçamento Implícito. 

 

Tabela 4.2 - Pacote de Recepção ZigBee (Módulo 2): 

Campos Offset 
Valores 

(Hex) 
Bytes Descrição 

Start Delimiter 0 7E 1 Início da API 

Length 1 0012 2 

Quantidade de bytes 

entre Length e 

Checksum 

D
ad

os
 e

sp
ec

íf
ic

os
 d

a 
A

P
I 

API 3 90 1 
Pacote de Recepção 

ZigBee 

64-bit Origination 

Address 
4 

0013A200 

406592AE 
8 

Endereço IEEE da 

Origem, Módulo 1 

16-bit Origination 

Network Address 
12 B659 2 

Endereço de Rede da 

Origem, Módulo 1 

Receive Options 14 01 1 
Pacote Unicast foi 

Reconhecido (ACK) 

Data Payload 15 
31 32 33 

34 35 36 
6 

Mensagem da 

Aplicação 

Checksum 21 90 1 
Verificação da 

integridade 

Mensagem montada pelo XBee: 

7E 00 12 90 00 13 A2 00 40 65 92 AE B6 59 01 31 32 33 34 35 36 90 
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A Tabela 4.3 apresenta a estrutura dos dados da mensagem de reconhecimento recebida 

pelo Módulo XBee que transmitiu a mensagem, indicando que a transmissão foi bem 

sucedida. 

 

Tabela 4.3 - Recepção do Status da comunicação (Módulo 1): 

Campos Offset 
Valores 

(Hex) 
Bytes Descrição 

Start Delimiter 0 7E 1 Início da API 

Length 1 0007 2 

Quantidade de bytes 

entre Length e 

Checksum 

D
ad

os
 e

sp
ec

íf
ic

os
 d

a 
A

P
I 

API 3 8B 1 
Recepção do Status da 

comunicação 

Frame ID 4 01 1 
Número Sequencial 

da Aplicação 

16-bit Destination 

Network Address 
5 2DC7 2 

Endereço de Rede do 

Destino, Módulo 2 

Transmit Retries 7 00 1 
Não houve 

retransmissão 

Delivery Status 8 00 1 Sucesso 

Discovery Status 9 00 1 

Sem desperdício para 

descoberta de Rota ou 

de Destino 

Checksum 10 7F 1 
Verificação da 

integridade 

Mensagem montada pelo XBee: 

7E 00 07 8B 01 2D C7 00 00 00 7F 

 

As Tabelas V.1 e V.2, no anexo, apresentam as estruturas da transmissão no Modo API 

com Endereçamento Explícito, para o campo Options = 0x00 = Enable ACK, para 

Frame Type = 0x11 (normal) e Frame Type = 0x12 (Loopback, Eco). 
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4.3 TESTES DO PTP NO MODO API 

 

Nesta seção, serão apresentados os testes de comunicação feitos com computador e 

medições da latência com osciloscópio e por software (em linguagem C em ambiente 

Linux). O hardware usado é o mostrado na figura xy1. Foi utilizado o emulador de 

terminal HTerm versão 0.8.1 beta [33] para Windows, de uso livre, e tem muitos 

recursos para desenvolvimento e testes de aplicações de comunicação (existe também 

versão para Linux). 

 

Na Figura 4.6 e Figura 4.7 são apresentadas as telas do teste de comunicação entre 2 

módulos XBee. Dados que trafegam na comunicação serial (UART). 

 

Na Figura 4.6 são mostradas a transmissão das mensagens do texto “123456” e da 

recepção da mensagem de reconhecimento (ACK), em formato da API, do módulo 

transmissor (Módulo 1). 

 

Na Figura 4.7 é mostrada a recepção da mensagem do texto “123456”, em formato da 

API, do módulo receptor (Módulo 2). 
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Figura 4.6 – Janela do programa Hterm se comunicando com o Módulo 1 pela porta 

serial COM1 do PC. 

 

Transmissão de “123456” e recepção do ACK, em modo API, pelo Módulo 1: 

TX: 7E 00 14 10 01 00 13 A2 00 40 65 93 1B 2D C7 01 00 31 32 33 34 35 36 BC 

RX: 7E 00 07 8B 01 2D C7 00 00 00 7F 
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Figura 4.7 – Janela do programa Hterm se comunicando com o Módulo 2 pela porta 

serial COM2 do PC. 

 

Recepção de “123456”, em modo API, pelo Módulo 2: 

RX: 7E 00 12 90 00 13 A2 00 40 65 92 AE B6 59 01 31 32 33 34 35 36 90 

 

Clicando-se no botão ASend, na parte inferior direita da janela, abre-se a janela 

Autosend que permite especificar as repetições da mensagem por um número 

determinado ou contínuo de vezes, além de se especificar o intervalo de repetição, como 

mostrado na Figura 4.8: 
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Figura 4.8 – Menu Autosend do programa Hterm para especificação das repetições da 

transmissão do Módulo 1. 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS TESTES COM OSCILOSCÓPIO 

 

Foram feitas diversas medidas das latências com o osciloscópio. Como se necessitava 

de um osciloscópio de banda muito grande (> 2,4GHz) para poder medir a transmissão 

em RF, optou-se por usar um resistor de 4,7Ω em série com a alimentação do Módulo 

XBee. Desta forma foi possível observar os tempos de atividade dos transmissores. A 

Figura 4.9, abaixo, mostra o resistor de 4,7Ω em série com o pino 1 do Módulo XBee 

(VDD) no adaptador USBBEE da Rogercom [34]. 
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Figura 4.9 – Detalhe do Resistor de 4,7Ω conectado ao Módulo XBee no adaptador 

USBBEE. 

 

A Figura 4.10 apresenta os pontos de interesse na medição de tempo, para Frame Type 

= 0x10. Para a Figura 4.10 foram usados: 

No canal 1 a transmissão para a UART do XBee 1; 

No canal 2 a recepção da UART do XBee 1; 

No canal 3 a transmissão para a UART do XBee 2 (nada é enviado para a UART); 

No canal 4 a recepção da UART do XBee 2. 

 

Adotou-se a seguinte nomenclatura: 

 

t1I = inicio da transmissão para a UART do XBee 1 dos dados; 

t1F = fim da transmissão para a UART do XBee 1 dos dados; 

t1SFD = inicio da transmissão por RF pelo XBee 1 dos dados; 

t1EFD = fim da transmissão por RF pelo XBee 1 dos dados; 

t2SFD = inicio da recepção dos dados por RF pelo XBee 2; 

t2EFD = fim da recepção dos dados por RF pelo XBee 2; 

t2ACKSFD = inicio da transmissão por RF pelo XBee 2 do ACK para o XBee 1; 

t2ACKEFD = fim da transmissão por RF pelo XBee 2 do ACK para o XBee 1; 

t1ACKSFD = inicio da recepção por RF pelo XBee 1 do ACK enviado pelo XBee 2; 

t1ACKEFD = fim da recepção por RF pelo XBee 1 do ACK enviado pelo XBee 2; 
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t1ACKI = inicio da recepção da UART do XBee 1 do ACK; 

t1ACKF = fim da recepção da UART do XBee 1 do ACK; 

t2I = inicio da recepção da UART do XBee 2 dos dados; 

t2F = fim da recepção da UART do XBee 2 dos dados. 

 

 

Figura 4.10 – Modo com reconhecimento desabilitado (Transmit Options=0x01). 

 

Foi observado que a latência entre a recepção da mensagem de reconhecimento (ACK) 

do módulo transmissor e a recepção da mensagem pelo módulo receptor é fixo. Ou seja, 

o tempo entre a recepção da mensagem (Frame Type = 0x90) no lado receptor e da 

mensagem de reconhecimento (Frame Type = 0x8B) no lado transmissor é 

determinística para nossos fins práticos, sendo menor que 0,1ms. Logo, os Carimbos de 

Tempo da transmissão e da recepção poderão ser obtidos com indeterminação muito 

inferior a 1ms, como previsto pelos cálculos teóricos. 
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Concluiu-se que para a precisão esperada têm indeterminação bem menor que os 30ms 

suposto no início da viabilidade da calibração. 

 

4.5 TESTES COM PROGRAMAS EM C / C++ 

 

Foram feitos testes em ambiente Linux (Ubuntu 10.10 64-bit) com o protótipo de 

programa (serial8.c). A mensagem foi transmitida 1000 vezes no modo com 

reconhecimento desabilitado (Transmit Options=0x01). Observou-se que a latência 

máxima foi de 1486µs com um desvio padrão de 241µs. Esta latência é superior ao 

resultado teórico (0,7ms) por que aqui acrescentam-se os tempos devido ao programa de 

teste e sistema operacional. Mesmo assim, após análise dos resultados, apurou-se que 

cerca de 93% das medidas da latência estão inferiores a 1000µs, o que é um resultado 

satisfatório para a aplicação pretendida (diferença de sincronismo inferior a 3ms). No 

gráfico da Figura 4.11 é mostrada a distribuição estatística da latência da comunicação 

entre 2 Módulos XBee. 

 

 

Figura 4.11 – Distribuição estatística da frequência da latência. 
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CAPÍTULO 5 

 

5 TRABALHOS FUTUROS E CONCLUSÃO 

 

Sistemas de Medição Centralizada são sistemas contendo caixas contendo medidores 

para faturamento de energia elétrica. Eles foram desenvolvidos para permitir às 

concessionárias reduzir os custos causados por consumidores inadimplentes 

(especificamente corte e religamento) e também reduzir o nível das perdas não-técnicas 

de energia, devido a que, se instalados externamente, aumentam a visibilidade da 

medição de energia. 

 

Este arranjo aumenta a dificuldade para a calibração em campo dos medidores de 

energia. Usa-se atualmente uma equipe especializada e um caminhão equipado de cesto 

que alcance os medidores instalados nos postes. Este procedimento ocupa muito tempo, 

tem custo alto e apresenta risco a segurança da equipe. 

 

Propõe-se neste trabalho avaliar a possibilidade de se usar um sistema de verificação de 

SMCs usando-se rede sem fio no padrão ZigBee e com a aplicação de rotinas 

relacionadas ao Protocolo IEEE 1588. Com isto, pretende-se evitar de abrir a caixa para 

calibração dos medidores e assim dispensar o uso do caminhão. Aumenta-se a 

segurança, diminui-se o tempo necessário para execução da calibração, o tamanho da 

equipe, e reduzem-se todos os custos envolvidos. 

 

Apresenta-se arquitetura proposta para o sistema de calibração de energia. O protocolo 

de calibração de energia, a ser implementado no sistema, foi modelado em PROMELA 

e simulado e validado com o uso do SPIN. Verificam-se então os requisitos de 

sincronismo necessários e chega-se ao valor máximo de 3ms entre os relógios dos 

equipamentos envolvidos. 

 

Propõe-se o método baseado no protocolo PTP visando a calibração por ZigBee de 

medidores de energia. Este método, apresentado como contribuição deste trabalho, 

diminui a variação entre os relógios para valores inferiores a 0,7ms, teoricamente.  

 



 

67 

O método proposto é testado em bancada. São apresentados os testes de comunicação 

feitos com computador e medições da latência com osciloscópio e por software (em 

linguagem C em ambiente Linux) que apresentou resultados muito satisfatórios, com 

latências da ordem de 1ms. 

 

Para trabalhos futuros, propõe-se a conclusão da implementação (hardware, firmware e 

software) e testes de validação, desempenho, praticidade e facilidades de uso pela 

equipe; especificações técnicas e guia de operação com exemplos de uso; Integração dos 

medidores com sistemas Smart Grid [35] (inteligência de medição e gerência de 

medição e controle de energia elétrica). 

 

A validação do protocolo de comunicação com Rede de Petri, PETRI [36], visa também 

detectar propriedades de estabilidade do protocolo de comunicação. Embora a 

simulação com SPIN do protocolo escrito em PROMELA seja autossuficiente e 

exaustiva, o uso da Rede de Petri visa somente à validação temporal. Usa-se então a 

Rede de Petri Temporizada para garantir que o as janelas de tempo atendem aos 

requisitos de medição sincronizada. 

 

A sincronização com PTP e ZigBee poderá ser usada com sucesso em outros projetos, 

como por exemplo: automação, supervisão e controle de processos. 
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ANEXOS 

 

I ANEXO I 

 

 

I.1 Algoritmo do PTP 

 

As figuras a seguir apresentam os algoritmos do Nó Mestre e do Nó Escravo. 

 

 

Figura I.1 – Algoritmo do PTP do Nó Mestre. 
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Figura I.2 – Algoritmo do PTP do Nó Escravo. 
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A seguir apresenta-se exemplo Exemplo das funções dos algoritmos executados para o 

PTP no Nó Mestre e no Nó Escravo: 

 

------------------------------------|------------------------------------ 

Nó Mestre:                          | Nó Escravo: 

------------------------------------|------------------------------------ 

                                    | principal_No_Escravo(){ 

                                    |    D = 0; // Latência desconhecida 

                                    |    contSincMax = 50; 

principal_No_Mestre(){              |    contsinc = contSincMax - 1; 

  while (1){                        |    corrige_erro_defasagem(); 

    if (hora_de_transmitir){        |    corrige_erro_latencia(); 

       transmite_Sincronismo();     |    // D = Latência já conhecida 

       transmite_Seguimento();      |    contsinc = 0; 

    }                               |    while (1){ 

    // Caso tenha recebido a        |       contsinc = contsinc + 1; 

    // Requisição de Latência:      |       corrige_erro_defasagem(); 

    if (recebeu_req_lat){           |       if (contsinc == contSincMax){ 

      recebe_Requisicao_Latencia(); |          cont = 0; 

      transmite_Resposta_Latencia   |          corrige_erro_latencia(); 

    }                               |       } 

  }                                 |    } 

}                                   | } 

------------------------------------|------------------------------------ 

transmite_Sincronismo(){            | recebe_Sincronismo(){ 

   tx_Sincronismo();                |    rx_Sincronismo(); 

   t1M = pega_Carimbo_Tx();         |    t2E = pega_Carimbo_Rx(); 

}                                   | } 

                                    | 

transmite_Seguimento(){             | recebe_Seguimento(){ 

   tx_Seguimento(t1M);              |    t1M = rx_Seguimento(); 

}                                   | } 

                                    | 

recebe_Requisicao_Latencia(){       | transmite_Requisicao_Latencia(){ 

   rx_Requisicao_Latencia();        |    tx_Requisicao_Latencia(); 

   t4M = pega_Carimbo_Rx();         |    t3E = pega_Carimbo_Tx(); 

}                                   | } 

                                    | 

transmite_Resposta_Latencia(){      | recebe_Resposta_Latencia(){ 

   tx_Resposta_Latencia(t4M);       |    t4M = rx_Resposta_Latencia(); 

}                                   | } 

                                    | 
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                                    | corrige_relogio(){ 

                                    |    tE = pega_tempo_relogio(); 

                                    |    tE = tE - D; 

                                    |    corrige_tempo_relogio(tE); 

                                    | } 

                                    | 

                                    | corrige_erro_defasagem(){ 

                                    |    recebe_Sincronismo(); 

                                    |    recebe_Seguimento(); 

                                    |    // Calcula erro da defasagem: 

                                    |    D = (t2E - t1M) - L; 

                                    |    corrige_relogio(); 

                                    | } 

                                    | 

                                    | corrige_erro_latencia(){ 

                                    |    transmite_Requisicao_Latencia(); 

                                    |    recebe_Resposta_Latencia(); 

                                    |    // Calcula erro da latência: 

                                    |    D = - ((t4M - t3E) - L) / 2; 

                                    |    corrige_relogio(); 

                                    |    // Calcula latência: 

                                    |    L = ((t4M - t3E) + L) / 2; 

                                    | } 

------------------------------------|------------------------------------ 
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II ANEXO II 

 

 

II.1 Listagem do programa em PROMELA 

 

// Arquivo Aloysio_SAEUZB_V00.pml.txt             // 10/out/2011 

 

// Modelagem em Promela de um Sistema de Aferição de Energia Usando Zigbee 

 

// cd /mnt/hgfs/SharedVM/Aloysio_SharedVM/ 

// wish8.4 ./xspin520.tcl Aloysio_SAEUZB_V00.pml.txt 

 

// TPAI = Terminal Portátil de Aferição Individual 

// MIP = Módulo de Interface do Padrão de energia 

// UM = Unidade de Medição de energia 

// MM = Módulo de Medição de energia 

 

#define MIP_TIME_MAX 3   // Tamanho da janela de tempo de aferição do MIP 

#define MIP_TIME_B_MAX 2 // Tamanho da janela de tempo do botão do MIP 

#define UM_TIME_MAX   5   // Tamanho da janela de tempo de aferição da UM 

 

mtype = {connect, disconnect, 

         set_verify_mode, 

         start_verify, 

         get_verify_stat, 

         verify_finished, 

         verify_running, 

         get_verify_result, 

         verify_result, 

         sync, sync1, sync123, sync12345, 

         ack, nak} 

 

chan pc_to_mip = [1] of { mtype } 

chan mip_to_pc = [1] of { mtype } 

chan pc_to_um = [1] of { mtype } 

chan um_to_pc = [1] of { mtype } 

 

/**************************************************************************/ 

/**************************************************************************/ 

active proctype MIP() 

{ 

   int mip_time = 0; 

   bool mip_sync = false, mip_end_proc = false; 

   printf("Iniciado o processo MIP\n"); 



 

78 

endMIP: 

   do 

   :: pc_to_mip?connect -> mip_to_pc!ack; 

      printf("Relógio do MIP sendo sincronizado pelo PC\n"); 

   :: pc_to_mip?sync1 -> mip_to_pc!sync123; 

   :: pc_to_mip?sync12345 -> mip_sync = true; 

      do 

      :: pc_to_mip?set_verify_mode -> mip_to_pc!ack; 

//    :: pc_to_mip?set_verify_mode -> 

//         mip_time++; 

//         if 

//         :: mip_time < MIP_TIME_B_MAX -> 

//            mip_to_pc!nak; // Enquanto não for zerado o Padrão de Energia 

... 

//         :: else -> mip_to_pc!ack; 

//            mip_time = 0; 

//         fi; 

      :: pc_to_mip?start_verify -> mip_to_pc!verify_running; 

         mip_time = 0; 

      :: pc_to_mip?get_verify_stat -> 

         mip_time++; 

         if 

         :: mip_time < MIP_TIME_MAX -> mip_to_pc!verify_running; 

         :: else -> mip_to_pc!verify_finished; 

         fi; 

      :: pc_to_mip?get_verify_result -> mip_to_pc!verify_result; 

      :: pc_to_mip?disconnect -> mip_to_pc!ack; 

         mip_end_proc = true; 

         break; 

      od; 

      :: mip_end_proc -> break; 

   od; 

} 

/**************************************************************************/ 

active proctype PC() 

{ 

   bool mip_connected            = false, um_connected            = false; 

   bool mip_verify_mode          = false, um_verify_mode          = false; 

   bool mip_verify_stat          = false, um_verify_stat          = false; 

   bool mip_verify_result        = false, um_verify_result        = false; 

   bool mip_disconnected         = false, um_disconnected         = false; 

   bool mip_sent_get_verify_stat = false, um_sent_get_verify_stat = false; 

   bool mip_pc_sync              = false, um_pc_sync              = false; 

 

   printf("Iniciado o processo PC\n"); 

endPC: 
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   do 

   :: do // Conecta com o MIP e com a UM: 

      :: mip_connected == false -> pc_to_mip!connect; 

         mip_to_pc?ack -> mip_connected = true; printf("MIP conectado\n"); 

      :: um_connected == false -> pc_to_um!connect; 

         um_to_pc?ack -> um_connected = true; printf("UM conectada\n"); 

      :: mip_connected && um_connected -> break; 

      od; 

      // 

      printf("PC fazendo a sincronização do relógio do MIP\n"); 

      pc_to_mip!sync1; 

      do 

      :: mip_to_pc?sync123 -> break; 

      od; 

      pc_to_mip!sync12345 -> mip_pc_sync = true; 

      // 

      printf("PC fazendo a sincronização do relógio da UM\n"); 

      pc_to_um!sync1; 

      do 

      :: um_to_pc?sync123 -> break; 

      od; 

      pc_to_um!sync12345 -> um_pc_sync = true; 

      // 

      do // Configura o MIP e a UM no modo de verificação: 

      :: mip_verify_mode == false -> pc_to_mip!set_verify_mode; 

         mip_to_pc?ack -> mip_verify_mode = true; 

      :: um_verify_mode == false -> pc_to_um!set_verify_mode; 

         um_to_pc?ack -> um_verify_mode = true; 

      :: mip_verify_mode && um_verify_mode -> break; 

      od; 

      // Dá a partida no MIP e na UM: 

      do // Dá a partida no MIP: 

      :: pc_to_mip!start_verify; // Dá a partida no MIP 

         if 

         :: mip_to_pc?verify_running -> break; // Deu a partida no MIP, após 

ser zerado o Padrão de Energia ... 

         :: mip_to_pc?nak -> printf("MIP não preparado!\n"); break; 

         //:: else -> skip; 

         fi; 

         printf("MIP partiu Ok!\n"); 

      od; 

      do// Dá a partida na UM: 

      :: pc_to_um!start_verify; // Dá a partida na UM 

         if 

         :: um_to_pc?verify_running -> break; // Deu a partida na UM: 

         :: um_to_pc?nak -> printf("UM não preparada!\n"); break; 
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         //:: else -> skip; 

         fi; 

         printf("UM partiu Ok!\n"); 

      od; 

      // Verifica se o MIP e a UM terminaram: 

      do 

      // Envia o comando para o MIP, se necessário: 

      :: mip_verify_stat == false; 

         if 

         :: !mip_sent_get_verify_stat -> pc_to_mip!get_verify_stat; 

            mip_sent_get_verify_stat = true; 

         :: else -> skip; 

         fi; 

      // Verifica se o MIP terminou: 

/**/  :: mip_to_pc?verify_finished -> mip_verify_stat = true; // MIP terminou 

         //mip_sent_get_verify_stat = false; 

      :: mip_to_pc?verify_running -> mip_sent_get_verify_stat = false; // MIP 

ainda não terminou 

 

      // Envia o comando para a UM, se necessário: 

      :: um_verify_stat == false; 

         if 

         :: !um_sent_get_verify_stat -> pc_to_um!get_verify_stat; 

            um_sent_get_verify_stat = true; 

         :: else -> skip; 

         fi; 

      // Verifica se a UM terminou: 

      :: um_to_pc?verify_finished -> um_verify_stat = true; // UM terminou 

         //um_sent_get_verify_stat = false; 

      :: um_to_pc?verify_running -> um_sent_get_verify_stat = false; // UM 

ainda não terminou 

         //um_sent_get_verify_stat = false; 

      :: mip_verify_stat && um_verify_stat -> break; 

      od; 

      do // Obtem resultados das medidas do MIP e da UM: 

      :: mip_verify_result == false -> pc_to_mip!get_verify_result; 

         mip_to_pc?verify_result -> mip_verify_result = true; 

      :: um_verify_result == false -> pc_to_um!get_verify_result; 

         um_to_pc?verify_result -> um_verify_result = true; 

      :: mip_verify_result && um_verify_result -> break; 

         printf("Obtidos os resultados do MIP e da UM\n"); 

      od; 

      do // Desconecta o MIP e a UM: 

      :: mip_disconnected == false -> pc_to_mip!disconnect; 

         mip_to_pc?ack -> mip_disconnected = true; 

      :: um_disconnected == false -> pc_to_um!disconnect; 
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         um_to_pc?ack -> um_disconnected = true; 

      :: mip_disconnected && um_disconnected -> break; 

         printf("MIP e UM desconectados\n"); 

      od; 

      mip_connected     = false; um_connected     = false; 

      mip_verify_mode   = false; um_verify_mode   = false; 

      mip_verify_stat   = false; um_verify_stat   = false; 

      mip_verify_result = false; um_verify_result = false; 

      mip_disconnected  = false; um_disconnected  = false; 

      break; 

   od; 

   printf("Finalizado o processo PC\n"); 

} 

/**************************************************************************/ 

active proctype UM() 

{ 

   int um_time = 0; 

   bool um_sync = false, um_end_proc = false; 

   printf("Iniciado o processo UM\n"); 

endUM: 

   do 

   :: pc_to_um?connect -> um_to_pc!ack; 

      printf("Relógio da UM sendo sincronizado pelo PC\n"); 

   :: pc_to_um?sync1 -> um_to_pc!sync123; 

   :: pc_to_um?sync12345 -> um_sync = true; 

      do 

      :: pc_to_um?set_verify_mode -> um_to_pc!ack; 

      :: pc_to_um?start_verify -> um_to_pc!verify_running; 

         um_time = 0; 

      :: pc_to_um?get_verify_stat -> 

         um_time++; 

         if 

         :: um_time < UM_TIME_MAX -> um_to_pc!verify_running; 

         :: else -> um_to_pc!verify_finished; 

         fi; 

      :: pc_to_um?get_verify_result -> um_to_pc!verify_result; 

      :: pc_to_um?disconnect -> um_to_pc!ack; 

         um_end_proc = true; 

         break; 

      od; 

      :: um_end_proc -> break; 

   od; 

} 

II.2 Diagrama gerado pelo SPIN. 
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Figura II.1 – Diagrama gerado pelo SPIN. 
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II.3 Listagem do relatório do SPIN: sim.out. 

 

Starting MIP with pid 0 

  0: proc  - (:root:) creates proc  0 (MIP) 

Starting PC with pid 1 

  0: proc  - (:root:) creates proc  1 (PC) 

Starting UM with pid 2 

  0: proc  - (:root:) creates proc  2 (UM) 

spin: warning, "pan_in", proctype MIP, 'bit   mip_sync' variable is never used 

spin: warning, "pan_in", proctype PC, 'bit   mip_pc_sync' variable is never 

used 

spin: warning, "pan_in", proctype PC, 'bit   um_pc_sync' variable is never 

used 

spin: warning, "pan_in", proctype UM, 'bit   um_sync' variable is never used 

Iniciado o processo PC 

  1: proc  1 (PC) line  84 "pan_in" (state 1) [printf('Iniciado o 

processo PC\\n')] 

Iniciado o processo MIP 

  2: proc  0 (MIP) line  41 "pan_in" (state 1) [printf('Iniciado o 

processo MIP\\n')] 

  3: proc  1 (PC) line 186 "pan_in" (state 141) [.(goto)] 

Iniciado o processo UM 

  4: proc  2 (UM) line 194 "pan_in" (state 1) [printf('Iniciado o 

processo UM\\n')] 

  5: proc  1 (PC) line  86 "pan_in" (state 140) [DO] 

  6: proc  1 (PC) line  87 "pan_in" (state 14) [((mip_connected==0))] 

  7: proc  2 (UM) line 216 "pan_in" (state 31) [.(goto)] 

  8: proc  1 (PC) line  88 "pan_in" (state -) [values: 1!connect] 

  8: proc  1 (PC) line  88 "pan_in" (state 3) [pc_to_mip!connect] 

  9: proc  0 (MIP) line  71 "pan_in" (state 31) [.(goto)] 

 10: proc  0 (MIP) line  44 "pan_in" (state -) [values: 1?connect] 

 10: proc  0 (MIP) line  43 "pan_in" (state 30) [pc_to_mip?connect] 

 11: proc  0 (MIP) line  44 "pan_in" (state -) [values: 2!ack] 

 11: proc  0 (MIP) line  44 "pan_in" (state 3) [mip_to_pc!ack] 

Relógio do MIP sendo sincronizado pelo PC 

 12: proc  0 (MIP) line  45 "pan_in" (state 4) [printf('Relógio do MIP 

sendo sincronizado pelo PC\\n')] 

 13: proc  0 (MIP) line  71 "pan_in" (state 31) [.(goto)] 

 14: proc  1 (PC) line  89 "pan_in" (state -) [values: 2?ack] 

 14: proc  1 (PC) line  89 "pan_in" (state 4) [mip_to_pc?ack] 

 15: proc  1 (PC) line  89 "pan_in" (state 5) [mip_connected = 1] 

MIP conectado 

 16: proc  1 (PC) line  89 "pan_in" (state 6) [printf('MIP 

conectado\\n')] 

 17: proc  1 (PC) line  95 "pan_in" (state 15) [.(goto)] 
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 18: proc  1 (PC) line  87 "pan_in" (state 14) [((um_connected==0))] 

 19: proc  1 (PC) line  90 "pan_in" (state -) [values: 3!connect] 

 19: proc  1 (PC) line  90 "pan_in" (state 8) [pc_to_um!connect] 

 20: proc  2 (UM) line 197 "pan_in" (state -) [values: 3?connect] 

 20: proc  2 (UM) line 196 "pan_in" (state 30) [pc_to_um?connect] 

 21: proc  2 (UM) line 197 "pan_in" (state -) [values: 4!ack] 

 21: proc  2 (UM) line 197 "pan_in" (state 3) [um_to_pc!ack] 

Relógio da UM sendo sincronizado pelo PC 

 22: proc  2 (UM) line 198 "pan_in" (state 4) [printf('Relógio da UM 

sendo sincronizado pelo PC\\n')] 

 23: proc  2 (UM) line 216 "pan_in" (state 31) [.(goto)] 

 24: proc  1 (PC) line  91 "pan_in" (state -) [values: 4?ack] 

 24: proc  1 (PC) line  91 "pan_in" (state 9) [um_to_pc?ack] 

 25: proc  1 (PC) line  91 "pan_in" (state 10) [um_connected = 1] 

UM conectada 

 26: proc  1 (PC) line  91 "pan_in" (state 11) [printf('UM 

conectada\\n')] 

 27: proc  1 (PC) line  95 "pan_in" (state 15) [.(goto)] 

 28: proc  1 (PC) line  87 "pan_in" (state 14)

 [((mip_connected&&um_connected))] 

 29: proc  1 (PC) line  92 "pan_in" (state 13) [goto :b3] 

 30: proc  1 (PC) line  87 "pan_in" (state 16) [break] 

PC fazendo a sincronização do relógio do MIP 

 31: proc  1 (PC) line  95 "pan_in" (state 17) [printf('PC fazendo a 

sincronização do relógio do MIP\\n')] 

 32: proc  1 (PC) line  96 "pan_in" (state -) [values: 1!sync1] 

 32: proc  1 (PC) line  96 "pan_in" (state 18) [pc_to_mip!sync1] 

 33: proc  1 (PC) line 100 "pan_in" (state 22) [.(goto)] 

 34: proc  0 (MIP) line  46 "pan_in" (state -) [values: 1?sync1] 

 34: proc  0 (MIP) line  43 "pan_in" (state 30) [pc_to_mip?sync1] 

 35: proc  0 (MIP) line  46 "pan_in" (state -) [values: 2!sync123] 

 35: proc  0 (MIP) line  46 "pan_in" (state 6) [mip_to_pc!sync123] 

 36: proc  1 (PC) line  98 "pan_in" (state -) [values: 2?sync123] 

 36: proc  1 (PC) line  97 "pan_in" (state 21) [mip_to_pc?sync123] 

 37: proc  0 (MIP) line  71 "pan_in" (state 31) [.(goto)] 

 38: proc  1 (PC) line  98 "pan_in" (state 20) [goto :b4] 

 39: proc  1 (PC) line  97 "pan_in" (state 23) [break] 

 40: proc  1 (PC) line 100 "pan_in" (state -) [values: 1!sync12345] 

 40: proc  1 (PC) line 100 "pan_in" (state 24) [pc_to_mip!sync12345] 

 41: proc  0 (MIP) line  47 "pan_in" (state -) [values: 1?sync12345] 

 41: proc  0 (MIP) line  43 "pan_in" (state 30) [pc_to_mip?sync12345] 

 42: proc  0 (MIP) line  47 "pan_in" (state 8) [mip_sync = 1] 

 43: proc  1 (PC) line 100 "pan_in" (state 25) [mip_pc_sync = 1] 

 44: proc  0 (MIP) line  70 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

PC fazendo a sincronização do relógio da UM 
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 45: proc  1 (PC) line 102 "pan_in" (state 26) [printf('PC fazendo a 

sincronização do relógio da UM\\n')] 

 46: proc  1 (PC) line 103 "pan_in" (state -) [values: 3!sync1] 

 46: proc  1 (PC) line 103 "pan_in" (state 27) [pc_to_um!sync1] 

 47: proc  1 (PC) line 107 "pan_in" (state 31) [.(goto)] 

 48: proc  2 (UM) line 199 "pan_in" (state -) [values: 3?sync1] 

 48: proc  2 (UM) line 196 "pan_in" (state 30) [pc_to_um?sync1] 

 49: proc  2 (UM) line 199 "pan_in" (state -) [values: 4!sync123] 

 49: proc  2 (UM) line 199 "pan_in" (state 6) [um_to_pc!sync123] 

 50: proc  2 (UM) line 216 "pan_in" (state 31) [.(goto)] 

 51: proc  1 (PC) line 105 "pan_in" (state -) [values: 4?sync123] 

 51: proc  1 (PC) line 104 "pan_in" (state 30) [um_to_pc?sync123] 

 52: proc  1 (PC) line 105 "pan_in" (state 29) [goto :b5] 

 53: proc  1 (PC) line 104 "pan_in" (state 32) [break] 

 54: proc  1 (PC) line 107 "pan_in" (state -) [values: 3!sync12345] 

 54: proc  1 (PC) line 107 "pan_in" (state 33) [pc_to_um!sync12345] 

 55: proc  1 (PC) line 107 "pan_in" (state 34) [um_pc_sync = 1] 

 56: proc  2 (UM) line 200 "pan_in" (state -) [values: 3?sync12345] 

 56: proc  2 (UM) line 196 "pan_in" (state 30) [pc_to_um?sync12345] 

 57: proc  2 (UM) line 200 "pan_in" (state 8) [um_sync = 1] 

 58: proc  2 (UM) line 215 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

 59: proc  1 (PC) line 117 "pan_in" (state 46) [.(goto)] 

 60: proc  1 (PC) line 109 "pan_in" (state 45) [((mip_verify_mode==0))] 

 61: proc  1 (PC) line 110 "pan_in" (state -) [values: 

1!set_verify_mode] 

 61: proc  1 (PC) line 110 "pan_in" (state 36)

 [pc_to_mip!set_verify_mode] 

 62: proc  0 (MIP) line  49 "pan_in" (state -) [values: 

1?set_verify_mode] 

 62: proc  0 (MIP) line  48 "pan_in" (state 27)

 [pc_to_mip?set_verify_mode] 

 63: proc  0 (MIP) line  49 "pan_in" (state -) [values: 2!ack] 

 63: proc  0 (MIP) line  49 "pan_in" (state 10) [mip_to_pc!ack] 

 64: proc  1 (PC) line 111 "pan_in" (state -) [values: 2?ack] 

 64: proc  1 (PC) line 111 "pan_in" (state 37) [mip_to_pc?ack] 

 65: proc  0 (MIP) line  70 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

 66: proc  1 (PC) line 111 "pan_in" (state 38) [mip_verify_mode = 1] 

 67: proc  1 (PC) line 117 "pan_in" (state 46) [.(goto)] 

 68: proc  1 (PC) line 109 "pan_in" (state 45) [((um_verify_mode==0))] 

 69: proc  1 (PC) line 112 "pan_in" (state -) [values: 

3!set_verify_mode] 

 69: proc  1 (PC) line 112 "pan_in" (state 40)

 [pc_to_um!set_verify_mode] 

 70: proc  2 (UM) line 202 "pan_in" (state -) [values: 

3?set_verify_mode] 
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 70: proc  2 (UM) line 201 "pan_in" (state 27)

 [pc_to_um?set_verify_mode] 

 71: proc  2 (UM) line 202 "pan_in" (state -) [values: 4!ack] 

 71: proc  2 (UM) line 202 "pan_in" (state 10) [um_to_pc!ack] 

 72: proc  2 (UM) line 215 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

 73: proc  1 (PC) line 113 "pan_in" (state -) [values: 4?ack] 

 73: proc  1 (PC) line 113 "pan_in" (state 41) [um_to_pc?ack] 

 74: proc  1 (PC) line 113 "pan_in" (state 42) [um_verify_mode = 1] 

 75: proc  1 (PC) line 117 "pan_in" (state 46) [.(goto)] 

 76: proc  1 (PC) line 109 "pan_in" (state 45)

 [((mip_verify_mode&&um_verify_mode))] 

 77: proc  1 (PC) line 114 "pan_in" (state 44) [goto :b6] 

 78: proc  1 (PC) line 109 "pan_in" (state 47) [break] 

 79: proc  1 (PC) line 126 "pan_in" (state 58) [.(goto)] 

 80: proc  1 (PC) line 118 "pan_in" (state -) [values: 1!start_verify] 

 80: proc  1 (PC) line 117 "pan_in" (state 57) [pc_to_mip!start_verify] 

 81: proc  0 (MIP) line  58 "pan_in" (state -) [values: 1?start_verify] 

 81: proc  0 (MIP) line  48 "pan_in" (state 27) [pc_to_mip?start_verify] 

 82: proc  0 (MIP) line  58 "pan_in" (state -) [values: 

2!verify_running] 

 82: proc  0 (MIP) line  58 "pan_in" (state 12)

 [mip_to_pc!verify_running] 

 83: proc  0 (MIP) line  59 "pan_in" (state 13) [mip_time = 0] 

 84: proc  0 (MIP) line  70 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

 85: proc  1 (PC) line 120 "pan_in" (state -) [values: 

2?verify_running] 

 85: proc  1 (PC) line 119 "pan_in" (state 54)

 [mip_to_pc?verify_running] 

 86: proc  1 (PC) line 120 "pan_in" (state 50) [goto :b7] 

 87: proc  1 (PC) line 117 "pan_in" (state 59) [break] 

 88: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 70) [.(goto)] 

 89: proc  1 (PC) line 127 "pan_in" (state -) [values: 3!start_verify] 

 89: proc  1 (PC) line 126 "pan_in" (state 69) [pc_to_um!start_verify] 

 90: proc  2 (UM) line 203 "pan_in" (state -) [values: 3?start_verify] 

 90: proc  2 (UM) line 201 "pan_in" (state 27) [pc_to_um?start_verify] 

 91: proc  2 (UM) line 203 "pan_in" (state -) [values: 

4!verify_running] 

 91: proc  2 (UM) line 203 "pan_in" (state 12) [um_to_pc!verify_running] 

 92: proc  2 (UM) line 204 "pan_in" (state 13) [um_time = 0] 

 93: proc  1 (PC) line 129 "pan_in" (state -) [values: 

4?verify_running] 

 93: proc  1 (PC) line 128 "pan_in" (state 66) [um_to_pc?verify_running] 

 94: proc  1 (PC) line 129 "pan_in" (state 62) [goto :b8] 

 95: proc  1 (PC) line 126 "pan_in" (state 71) [break] 

 96: proc  2 (UM) line 215 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

 97: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 
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 98: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((mip_verify_stat==0))] 

 99: proc  1 (PC) line 139 "pan_in" (state 78)

 [(!(mip_sent_get_verify_stat))] 

100: proc  1 (PC) line 140 "pan_in" (state -) [values: 

1!get_verify_stat] 

100: proc  1 (PC) line 140 "pan_in" (state 74)

 [pc_to_mip!get_verify_stat] 

101: proc  1 (PC) line 141 "pan_in" (state 75) [mip_sent_get_verify_stat 

= 1] 

102: proc  1 (PC) line 145 "pan_in" (state 79) [.(goto)] 

103: proc  0 (MIP) line  60 "pan_in" (state -) [values: 

1?get_verify_stat] 

103: proc  0 (MIP) line  48 "pan_in" (state 27)

 [pc_to_mip?get_verify_stat] 

104: proc  0 (MIP) line  61 "pan_in" (state 15) [mip_time = (mip_time+1)] 

105: proc  0 (MIP) line  62 "pan_in" (state 20) [((mip_time<3))] 

106: proc  0 (MIP) line  63 "pan_in" (state -) [values: 

2!verify_running] 

106: proc  0 (MIP) line  63 "pan_in" (state 17)

 [mip_to_pc!verify_running] 

107: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

108: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((mip_verify_stat==0))] 

109: proc  0 (MIP) line  66 "pan_in" (state 21) [.(goto)] 

110: proc  1 (PC) line 139 "pan_in" (state 78) [else] 

111: proc  1 (PC) line 142 "pan_in" (state 77) [(1)] 

112: proc  0 (MIP) line  70 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

113: proc  1 (PC) line 145 "pan_in" (state 79) [.(goto)] 

114: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

115: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

116: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90)

 [(!(um_sent_get_verify_stat))] 

117: proc  1 (PC) line 152 "pan_in" (state -) [values: 

3!get_verify_stat] 

117: proc  1 (PC) line 152 "pan_in" (state 86)

 [pc_to_um!get_verify_stat] 

118: proc  2 (UM) line 205 "pan_in" (state -) [values: 

3?get_verify_stat] 

118: proc  2 (UM) line 201 "pan_in" (state 27)

 [pc_to_um?get_verify_stat] 

119: proc  2 (UM) line 206 "pan_in" (state 15) [um_time = (um_time+1)] 

120: proc  2 (UM) line 207 "pan_in" (state 20) [((um_time<5))] 

121: proc  1 (PC) line 153 "pan_in" (state 87) [um_sent_get_verify_stat 

= 1] 

122: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

123: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 
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124: proc  2 (UM) line 208 "pan_in" (state -) [values: 

4!verify_running] 

124: proc  2 (UM) line 208 "pan_in" (state 17) [um_to_pc!verify_running] 

125: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((mip_verify_stat==0))] 

126: proc  2 (UM) line 211 "pan_in" (state 21) [.(goto)] 

127: proc  1 (PC) line 139 "pan_in" (state 78) [else] 

128: proc  2 (UM) line 215 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

129: proc  1 (PC) line 142 "pan_in" (state 77) [(1)] 

130: proc  1 (PC) line 145 "pan_in" (state 79) [.(goto)] 

131: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

132: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((mip_verify_stat==0))] 

133: proc  1 (PC) line 139 "pan_in" (state 78) [else] 

134: proc  1 (PC) line 142 "pan_in" (state 77) [(1)] 

135: proc  1 (PC) line 145 "pan_in" (state 79) [.(goto)] 

136: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

137: proc  1 (PC) line 147 "pan_in" (state -) [values: 

2?verify_running] 

137: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98)

 [mip_to_pc?verify_running] 

138: proc  1 (PC) line 147 "pan_in" (state 83) [mip_sent_get_verify_stat 

= 0] 

139: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

140: proc  1 (PC) line 159 "pan_in" (state -) [values: 

4?verify_running] 

140: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [um_to_pc?verify_running] 

141: proc  1 (PC) line 159 "pan_in" (state 95) [um_sent_get_verify_stat 

= 0] 

142: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

143: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

144: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90)

 [(!(um_sent_get_verify_stat))] 

145: proc  1 (PC) line 152 "pan_in" (state -) [values: 

3!get_verify_stat] 

145: proc  1 (PC) line 152 "pan_in" (state 86)

 [pc_to_um!get_verify_stat] 

146: proc  1 (PC) line 153 "pan_in" (state 87) [um_sent_get_verify_stat 

= 1] 

147: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

148: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

149: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

150: proc  2 (UM) line 205 "pan_in" (state -) [values: 

3?get_verify_stat] 

150: proc  2 (UM) line 201 "pan_in" (state 27)

 [pc_to_um?get_verify_stat] 

151: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

152: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 
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153: proc  2 (UM) line 206 "pan_in" (state 15) [um_time = (um_time+1)] 

154: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

155: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

156: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

157: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

158: proc  2 (UM) line 207 "pan_in" (state 20) [((um_time<5))] 

159: proc  2 (UM) line 208 "pan_in" (state -) [values: 

4!verify_running] 

159: proc  2 (UM) line 208 "pan_in" (state 17) [um_to_pc!verify_running] 

160: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

161: proc  2 (UM) line 211 "pan_in" (state 21) [.(goto)] 

162: proc  2 (UM) line 215 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

163: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

164: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

165: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

166: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

167: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

168: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

169: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

170: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

171: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

172: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

173: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

174: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

175: proc  1 (PC) line 159 "pan_in" (state -) [values: 

4?verify_running] 

175: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [um_to_pc?verify_running] 

176: proc  1 (PC) line 159 "pan_in" (state 95) [um_sent_get_verify_stat 

= 0] 

177: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

178: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((mip_verify_stat==0))] 

179: proc  1 (PC) line 139 "pan_in" (state 78)

 [(!(mip_sent_get_verify_stat))] 

180: proc  1 (PC) line 140 "pan_in" (state -) [values: 

1!get_verify_stat] 

180: proc  1 (PC) line 140 "pan_in" (state 74)

 [pc_to_mip!get_verify_stat] 

181: proc  0 (MIP) line  60 "pan_in" (state -) [values: 

1?get_verify_stat] 

181: proc  0 (MIP) line  48 "pan_in" (state 27)

 [pc_to_mip?get_verify_stat] 

182: proc  0 (MIP) line  61 "pan_in" (state 15) [mip_time = (mip_time+1)] 

183: proc  0 (MIP) line  62 "pan_in" (state 20) [((mip_time<3))] 

184: proc  1 (PC) line 141 "pan_in" (state 75) [mip_sent_get_verify_stat 

= 1] 
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185: proc  0 (MIP) line  63 "pan_in" (state -) [values: 

2!verify_running] 

185: proc  0 (MIP) line  63 "pan_in" (state 17)

 [mip_to_pc!verify_running] 

186: proc  0 (MIP) line  66 "pan_in" (state 21) [.(goto)] 

187: proc  1 (PC) line 145 "pan_in" (state 79) [.(goto)] 

188: proc  0 (MIP) line  70 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

189: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

190: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((mip_verify_stat==0))] 

191: proc  1 (PC) line 139 "pan_in" (state 78) [else] 

192: proc  1 (PC) line 142 "pan_in" (state 77) [(1)] 

193: proc  1 (PC) line 145 "pan_in" (state 79) [.(goto)] 

194: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

195: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

196: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90)

 [(!(um_sent_get_verify_stat))] 

197: proc  1 (PC) line 152 "pan_in" (state -) [values: 

3!get_verify_stat] 

197: proc  1 (PC) line 152 "pan_in" (state 86)

 [pc_to_um!get_verify_stat] 

198: proc  2 (UM) line 205 "pan_in" (state -) [values: 

3?get_verify_stat] 

198: proc  2 (UM) line 201 "pan_in" (state 27)

 [pc_to_um?get_verify_stat] 

199: proc  1 (PC) line 153 "pan_in" (state 87) [um_sent_get_verify_stat 

= 1] 

200: proc  2 (UM) line 206 "pan_in" (state 15) [um_time = (um_time+1)] 

201: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

202: proc  2 (UM) line 207 "pan_in" (state 20) [((um_time<5))] 

203: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

204: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

205: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

206: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

207: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

208: proc  2 (UM) line 208 "pan_in" (state -) [values: 

4!verify_running] 

208: proc  2 (UM) line 208 "pan_in" (state 17) [um_to_pc!verify_running] 

209: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

210: proc  2 (UM) line 211 "pan_in" (state 21) [.(goto)] 

211: proc  1 (PC) line 147 "pan_in" (state -) [values: 

2?verify_running] 

211: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98)

 [mip_to_pc?verify_running] 

212: proc  2 (UM) line 215 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

213: proc  1 (PC) line 147 "pan_in" (state 83) [mip_sent_get_verify_stat 

= 0] 
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214: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

215: proc  1 (PC) line 159 "pan_in" (state -) [values: 

4?verify_running] 

215: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [um_to_pc?verify_running] 

216: proc  1 (PC) line 159 "pan_in" (state 95) [um_sent_get_verify_stat 

= 0] 

217: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

218: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

219: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90)

 [(!(um_sent_get_verify_stat))] 

220: proc  1 (PC) line 152 "pan_in" (state -) [values: 

3!get_verify_stat] 

220: proc  1 (PC) line 152 "pan_in" (state 86)

 [pc_to_um!get_verify_stat] 

221: proc  2 (UM) line 205 "pan_in" (state -) [values: 

3?get_verify_stat] 

221: proc  2 (UM) line 201 "pan_in" (state 27)

 [pc_to_um?get_verify_stat] 

222: proc  2 (UM) line 206 "pan_in" (state 15) [um_time = (um_time+1)] 

223: proc  1 (PC) line 153 "pan_in" (state 87) [um_sent_get_verify_stat 

= 1] 

224: proc  2 (UM) line 207 "pan_in" (state 20) [((um_time<5))] 

225: proc  2 (UM) line 208 "pan_in" (state -) [values: 

4!verify_running] 

225: proc  2 (UM) line 208 "pan_in" (state 17) [um_to_pc!verify_running] 

226: proc  2 (UM) line 211 "pan_in" (state 21) [.(goto)] 

227: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

228: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

229: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((mip_verify_stat==0))] 

230: proc  1 (PC) line 139 "pan_in" (state 78)

 [(!(mip_sent_get_verify_stat))] 

231: proc  2 (UM) line 215 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

232: proc  1 (PC) line 140 "pan_in" (state -) [values: 

1!get_verify_stat] 

232: proc  1 (PC) line 140 "pan_in" (state 74)

 [pc_to_mip!get_verify_stat] 

233: proc  0 (MIP) line  60 "pan_in" (state -) [values: 

1?get_verify_stat] 

233: proc  0 (MIP) line  48 "pan_in" (state 27)

 [pc_to_mip?get_verify_stat] 

234: proc  0 (MIP) line  61 "pan_in" (state 15) [mip_time = (mip_time+1)] 

235: proc  0 (MIP) line  62 "pan_in" (state 20) [else] 

236: proc  0 (MIP) line  64 "pan_in" (state -) [values: 

2!verify_finished] 

236: proc  0 (MIP) line  64 "pan_in" (state 19)

 [mip_to_pc!verify_finished] 
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237: proc  1 (PC) line 141 "pan_in" (state 75) [mip_sent_get_verify_stat 

= 1] 

238: proc  1 (PC) line 145 "pan_in" (state 79) [.(goto)] 

239: proc  0 (MIP) line  66 "pan_in" (state 21) [.(goto)] 

240: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

241: proc  1 (PC) line 159 "pan_in" (state -) [values: 

4?verify_running] 

241: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [um_to_pc?verify_running] 

242: proc  1 (PC) line 159 "pan_in" (state 95) [um_sent_get_verify_stat 

= 0] 

243: proc  0 (MIP) line  70 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

244: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

245: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((mip_verify_stat==0))] 

246: proc  1 (PC) line 139 "pan_in" (state 78) [else] 

247: proc  1 (PC) line 142 "pan_in" (state 77) [(1)] 

248: proc  1 (PC) line 145 "pan_in" (state 79) [.(goto)] 

249: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

250: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((mip_verify_stat==0))] 

251: proc  1 (PC) line 139 "pan_in" (state 78) [else] 

252: proc  1 (PC) line 142 "pan_in" (state 77) [(1)] 

253: proc  1 (PC) line 145 "pan_in" (state 79) [.(goto)] 

254: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

255: proc  1 (PC) line 145 "pan_in" (state -) [values: 

2?verify_finished] 

255: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98)

 [mip_to_pc?verify_finished] 

256: proc  1 (PC) line 145 "pan_in" (state 81) [mip_verify_stat = 1] 

257: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

258: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

259: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90)

 [(!(um_sent_get_verify_stat))] 

260: proc  1 (PC) line 152 "pan_in" (state -) [values: 

3!get_verify_stat] 

260: proc  1 (PC) line 152 "pan_in" (state 86)

 [pc_to_um!get_verify_stat] 

261: proc  2 (UM) line 205 "pan_in" (state -) [values: 

3?get_verify_stat] 

261: proc  2 (UM) line 201 "pan_in" (state 27)

 [pc_to_um?get_verify_stat] 

262: proc  1 (PC) line 153 "pan_in" (state 87) [um_sent_get_verify_stat 

= 1] 

263: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

264: proc  2 (UM) line 206 "pan_in" (state 15) [um_time = (um_time+1)] 

265: proc  2 (UM) line 207 "pan_in" (state 20) [else] 

266: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 
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267: proc  2 (UM) line 209 "pan_in" (state -) [values: 

4!verify_finished] 

267: proc  2 (UM) line 209 "pan_in" (state 19)

 [um_to_pc!verify_finished] 

268: proc  2 (UM) line 211 "pan_in" (state 21) [.(goto)] 

269: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

270: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

271: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

272: proc  2 (UM) line 215 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

273: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

274: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

275: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

276: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

277: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

278: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

279: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

280: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

281: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

282: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

283: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

284: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

285: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

286: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

287: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

288: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

289: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

290: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

291: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

292: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

293: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

294: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

295: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

296: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

297: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

298: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

299: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

300: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

301: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

302: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

303: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

304: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

305: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

306: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

307: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

308: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

309: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 
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310: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

311: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

312: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

313: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

314: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

315: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

316: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

317: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

318: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

319: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

320: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

321: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

322: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

323: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

324: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

325: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

326: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

327: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

328: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

329: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

330: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

331: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

332: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

333: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

334: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

335: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98) [((um_verify_stat==0))] 

336: proc  1 (PC) line 151 "pan_in" (state 90) [else] 

337: proc  1 (PC) line 154 "pan_in" (state 89) [(1)] 

338: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 91) [.(goto)] 

339: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

340: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state -) [values: 

4?verify_finished] 

340: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98)

 [um_to_pc?verify_finished] 

341: proc  1 (PC) line 157 "pan_in" (state 93) [um_verify_stat = 1] 

342: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 99) [.(goto)] 

343: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 98)

 [((mip_verify_stat&&um_verify_stat))] 

344: proc  1 (PC) line 161 "pan_in" (state 97) [goto :b9] 

345: proc  1 (PC) line 136 "pan_in" (state 100) [break] 

346: proc  1 (PC) line 171 "pan_in" (state 113) [.(goto)] 

347: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 112)

 [((mip_verify_result==0))] 

348: proc  1 (PC) line 164 "pan_in" (state -) [values: 

1!get_verify_result] 
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348: proc  1 (PC) line 164 "pan_in" (state 102)

 [pc_to_mip!get_verify_result] 

349: proc  0 (MIP) line  66 "pan_in" (state -) [values: 

1?get_verify_result] 

349: proc  0 (MIP) line  48 "pan_in" (state 27)

 [pc_to_mip?get_verify_result] 

350: proc  0 (MIP) line  66 "pan_in" (state -) [values: 2!verify_result] 

350: proc  0 (MIP) line  66 "pan_in" (state 23) [mip_to_pc!verify_result] 

351: proc  0 (MIP) line  70 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

352: proc  1 (PC) line 165 "pan_in" (state -) [values: 2?verify_result] 

352: proc  1 (PC) line 165 "pan_in" (state 103) [mip_to_pc?verify_result] 

353: proc  1 (PC) line 165 "pan_in" (state 104) [mip_verify_result = 1] 

354: proc  1 (PC) line 171 "pan_in" (state 113) [.(goto)] 

355: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 112) [((um_verify_result==0))] 

356: proc  1 (PC) line 166 "pan_in" (state -) [values: 

3!get_verify_result] 

356: proc  1 (PC) line 166 "pan_in" (state 106)

 [pc_to_um!get_verify_result] 

357: proc  2 (UM) line 211 "pan_in" (state -) [values: 

3?get_verify_result] 

357: proc  2 (UM) line 201 "pan_in" (state 27)

 [pc_to_um?get_verify_result] 

358: proc  2 (UM) line 211 "pan_in" (state -) [values: 4!verify_result] 

358: proc  2 (UM) line 211 "pan_in" (state 23) [um_to_pc!verify_result] 

359: proc  1 (PC) line 167 "pan_in" (state -) [values: 4?verify_result] 

359: proc  1 (PC) line 167 "pan_in" (state 107) [um_to_pc?verify_result] 

360: proc  2 (UM) line 215 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

361: proc  1 (PC) line 167 "pan_in" (state 108) [um_verify_result = 1] 

362: proc  1 (PC) line 171 "pan_in" (state 113) [.(goto)] 

363: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 112)

 [((mip_verify_result&&um_verify_result))] 

364: proc  1 (PC) line 168 "pan_in" (state 110) [goto :b10] 

365: proc  1 (PC) line 163 "pan_in" (state 114) [break] 

366: proc  1 (PC) line 179 "pan_in" (state 127) [.(goto)] 

367: proc  1 (PC) line 171 "pan_in" (state 126) [((um_disconnected==0))] 

368: proc  1 (PC) line 174 "pan_in" (state -) [values: 3!disconnect] 

368: proc  1 (PC) line 174 "pan_in" (state 120) [pc_to_um!disconnect] 

369: proc  2 (UM) line 212 "pan_in" (state -) [values: 3?disconnect] 

369: proc  2 (UM) line 201 "pan_in" (state 27) [pc_to_um?disconnect] 

370: proc  2 (UM) line 212 "pan_in" (state -) [values: 4!ack] 

370: proc  2 (UM) line 212 "pan_in" (state 25) [um_to_pc!ack] 

371: proc  2 (UM) line 213 "pan_in" (state 26) [um_time = 0] 

372: proc  1 (PC) line 175 "pan_in" (state -) [values: 4?ack] 

372: proc  1 (PC) line 175 "pan_in" (state 121) [um_to_pc?ack] 

373: proc  2 (UM) line 215 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

374: proc  1 (PC) line 175 "pan_in" (state 122) [um_disconnected = 1] 
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375: proc  1 (PC) line 179 "pan_in" (state 127) [.(goto)] 

376: proc  1 (PC) line 171 "pan_in" (state 126) [((mip_disconnected==0))] 

377: proc  1 (PC) line 172 "pan_in" (state -) [values: 1!disconnect] 

377: proc  1 (PC) line 172 "pan_in" (state 116) [pc_to_mip!disconnect] 

378: proc  0 (MIP) line  67 "pan_in" (state -) [values: 1?disconnect] 

378: proc  0 (MIP) line  48 "pan_in" (state 27) [pc_to_mip?disconnect] 

379: proc  0 (MIP) line  67 "pan_in" (state -) [values: 2!ack] 

379: proc  0 (MIP) line  67 "pan_in" (state 25) [mip_to_pc!ack] 

380: proc  1 (PC) line 173 "pan_in" (state -) [values: 2?ack] 

380: proc  1 (PC) line 173 "pan_in" (state 117) [mip_to_pc?ack] 

381: proc  0 (MIP) line  68 "pan_in" (state 26) [mip_time = 0] 

382: proc  1 (PC) line 173 "pan_in" (state 118) [mip_disconnected = 1] 

383: proc  0 (MIP) line  70 "pan_in" (state 28) [.(goto)] 

384: proc  1 (PC) line 179 "pan_in" (state 127) [.(goto)] 

385: proc  1 (PC) line 171 "pan_in" (state 126)

 [((mip_disconnected&&um_disconnected))] 

386: proc  1 (PC) line 176 "pan_in" (state 124) [goto :b11] 

387: proc  1 (PC) line 171 "pan_in" (state 128) [break] 

388: proc  1 (PC) line 179 "pan_in" (state 129) [mip_connected = 0] 

389: proc  1 (PC) line 179 "pan_in" (state 130) [um_connected = 0] 

390: proc  1 (PC) line 180 "pan_in" (state 131) [mip_verify_mode = 0] 

391: proc  1 (PC) line 180 "pan_in" (state 132) [um_verify_mode = 0] 

392: proc  1 (PC) line 181 "pan_in" (state 133) [mip_verify_stat = 0] 

393: proc  1 (PC) line 181 "pan_in" (state 134) [um_verify_stat = 0] 

394: proc  1 (PC) line 182 "pan_in" (state 135) [mip_verify_result = 0] 

395: proc  1 (PC) line 182 "pan_in" (state 136) [um_verify_result = 0] 

396: proc  1 (PC) line 183 "pan_in" (state 137) [mip_disconnected = 0] 

397: proc  1 (PC) line 183 "pan_in" (state 138) [um_disconnected = 0] 

398: proc  1 (PC) line 184 "pan_in" (state 139) [goto :b2] 

399: proc  1 (PC) line  86 "pan_in" (state 142) [break] 

Finalizado o processo PC 

400: proc  1 (PC) line 186 "pan_in" (state 143) [printf('Finalizado o 

processo PC\\n')] 

timeout 

#processes: 3 

400: proc  2 (UM) line 201 "pan_in" (state 27) 

400: proc  1 (PC) line 187 "pan_in" (state 144) 

400: proc  0 (MIP) line  48 "pan_in" (state 27) 

3 processes created 
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III ANEXO III 

 

III.1 Listagem do arquivo de “make”: Make_ubuntu_ptp. 

 

# Makefile: "Make_ubuntu_ptp" for fernluiz  12/fev/2012,  

# Versoes anteriores: 11/jan/2012 

# Criado por Fernando da Cunha Luiz 

# make -f Make_ubuntu_ptp serial8r 

#./make32.sh Make_ubuntu_ptp MSIZE=m32 serial8r 

#./make64.sh Make_ubuntu_ptp MSIZE=m64 serial8r 

 

CC = gcc # compiler + linker 

#(Conectiva 7/TWT/Tri-M): 

#CFLAGS = -g -O2 -c -m386 -DLITLLE_ENDIAN_CPU # -Wall - ggdb  

# All warnings and debugging 

 

#(Ubuntu 10.04 32-bit: 

#CFLAGS = -g -O2 -c -m32  -DLITLLE_ENDIAN_CPU # -Wall - ggdb  

# All warnings and debugging) 

 

#(Ubuntu 10.10 64-bit): 

#CFLAGS = -g -O2 -c -m64  -DLITLLE_ENDIAN_CPU # -Wall - ggdb  

# All warnings and debugging 

 

#Todos: 

 CFLAGS = -g -O2 -c -$(MSIZE) -DLITLLE_ENDIAN_CPU # -Wall - ggdb  

# All warnings and debugging (All) 

 

# O2 = speed, O1 = size 

 

# 

serial8r: serial8r.o serial-s8.o 

 $(CC) -o serial8r -g -lm serial8r.o serial-s8.o 

# 

serial8r.o: serial8r.c serial8.c 

 $(CC) $(CFLAGS) serial8r.c 

# 

serial-s8.o: serial-s8.c 

 $(CC) $(CFLAGS) serial-s8.c 
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III.2 Listagem do programa fonte principal em C para Linux: serial8.c 

 

#define PORTAS 2 /* portas seriais */ 

#define VEZES 1000 

#define INTERVALO 200 /* ms */ 

#define TZ (-3) /* horas de GMT */ 

/****************************************************************************/ 

/* FILE serial8.c                                               02/mar/2012 */ 

/* Versao anterior: 03/jan/2012                                             */ 

/* Criado por Fernando da Cunha Luiz                                        */ 

/****************************************************************************/ 

/* Compilar com opcao -O2                                                   */ 

/****************************************************************************/ 

#pragma hdrstop 

#include <stdlib.h> 

#include <sys/stat.h> 

#include <sys/ioctl.h> 

#include <termios.h> 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <sys/io.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <sys/signal.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <string.h> 

#include <errno.h> 

#include <limits.h> 

#include <math.h> 

#include <sys/time.h> 

#pragma argsused 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#define _POSIX_SOURCE 1 

#define FALSE 0 

#define TRUE -1 

/****************************************************************************/ 

#define SIZEBUFXBEE 84 /* maximo e' 84, mas depende da versão do firmware */ 

#define SIZEBUF 2048 /* maximo e' 4096 */ 

int fd_ptp[3] = {-1, -1, -1}; // -1 = serial nao esta aberta 

static unsigned char RxBuf[PORTAS][SIZEBUF]; 

static unsigned char TxBuf[PORTAS][SIZEBUF]; 

static unsigned char RxBufPTP[PORTAS][SIZEBUF]; 

static unsigned char TxBufPTP[PORTAS][SIZEBUF]; 

static int RecebidosXBee[PORTAS]; 

static int TransmitidosXBee[PORTAS]; 

static int TransmitirXBee[PORTAS]; 
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//                                                  0     1     2     3     4     

5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    

18    19    20    21    22    23 

static unsigned char XBeetxdt0x10[PORTAS][24] = {0x7E, 0x00, 0x14, 0x10, 0x01, 

0x00, 0x13, 0xA2, 0x00, 0x40, 0x65, 0x93, 0x1B, 0x2D, 0xC7, 0x01, 0x01, 0x31, 

0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0xBB, /* dados xBee1 -> xBee2 */ 

/*                                  TxData */    0x7E, 0x00, 0x14, 0x10, 0x01, 

0x00, 0x13, 0xA2, 0x00, 0x40, 0x65, 0x92, 0xAE, 0xB6, 0x59, 0x01, 0x01, 0x31, 

0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x0E};/* dados xBee2 -> xBee1 */ 

/****************************************************************************/ 

static unsigned char SerialPTP[3]; 

static char SerialPTP_name[80]; 

static char errormsg[256]; 

struct timeval Tv0, Tv1, Tv2, Tv3; 

long Dtvread = 0; /* tempo do loop */ 

/****************************************************************************/ 

// User returned variables: 

/****************************************************************************/ 

// User functions: 

int openserialPtp(const char *nomeporta, int msgerr);       // fd_ptp[0], 

fd_ptp[1] e fd_ptp[2] 

void closeserial(int *p_fd); // cuidado! nesta funcao e' passado um ponteiro 

short bytes_rx_buf(int fd);// Retorna a quantidade de bytes disponíveis no 

buffer da serial 

int get_status_serial(int fd); 

void printf_status_ctsrts(int fd); 

void setdtr(int fd); 

void resdtr(int fd); 

void setrts(int fd); 

void resrts(int fd); 

int tecla(); 

int printf_timeval(struct timeval *tv); 

int sprintf_timeval(void *s, struct timeval *tv); 

int printf_timeval_1day(struct timeval *tv); 

int sprintf_timeval_1day(void *s, struct timeval *tv); 

int printf_time_usec(long dtv_usec); 

int sprintf_time_usec(void * s, long dtv_usec); 

struct statdt { 

   long cntdt, 

        mindt, 

        maxdt, 

        totdt, 

        meddt, 

        ampdt, 

        x2, 

        vardt, 
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        stddt; 

}; 

/****************************************************************************/ 

void setup_seriais(unsigned char com); /* Porta serial */ 

void reset_seriais(); 

/****************************************************************************/ 

void testetxrxLoopBack_1(int *fd_ptptx, int *fd_ptprx, int porta); 

void testetxXBee_1(int *fd_ptptx, long *dttx, int porta); 

void testerxXBee_1(int *fd_ptprx, long *dtrx, int porta); 

void testerxXBee_n(int *fd_ptprx, long *dtrx, int qtdportas); 

static void sel_serial_com(unsigned char com); /* Porta serial */ 

/****************************************************************************/ 

void mystat(struct statdt *pstatdt, long *dt, int v, int flag){ 

   long x; 

   if (v == 0){ 

      pstatdt->cntdt = 1; 

      pstatdt->mindt = dt[0]; 

      pstatdt->maxdt = dt[0]; 

      pstatdt->totdt = dt[0]; 

   } 

   else if (v > 0){ 

      pstatdt->cntdt++; 

      pstatdt->mindt = (dt[v] < pstatdt->mindt) ? dt[v] : pstatdt->mindt; 

      pstatdt->maxdt = (dt[v] > pstatdt->maxdt) ? dt[v] : pstatdt->maxdt; 

      pstatdt->totdt += dt[v]; 

   } 

   if ((flag == -1) || (flag == (v + 1))){ 

      pstatdt->meddt = pstatdt->totdt / pstatdt->cntdt; 

      pstatdt->ampdt = pstatdt->maxdt - pstatdt->mindt; 

      for (v = 0, pstatdt->x2 = 0; v < pstatdt->cntdt; v++){ 

         x = dt[v] - pstatdt->meddt; 

         pstatdt->x2 += (x * x); 

      } 

      pstatdt->vardt = pstatdt->x2 / pstatdt->cntdt; 

      pstatdt->stddt = (long)sqrt((double)pstatdt->vardt); 

   } 

} 

/****************************************************************************/ 

int main(){ 

   int i, v, vmax, p, tams, pos; 

   struct timeval tv0[VEZES], tv1[VEZES], ti; 

   long t, dtv, dttx[PORTAS][VEZES], dtrx[PORTAS][VEZES], dtrx10[VEZES], 

dtvread[VEZES]; 

   struct statdt stattx[PORTAS], statrx[PORTAS], statrx10, statread, *pstatdt; 

   unsigned char s[250]; 

   tams = sizeof(s); 
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   vmax = VEZES; 

   printf("\r\n\r\n"); 

#if (__WORDSIZE == 64) 

   printf("WORDSIZE=%d intSIZE=%ld longSIZE=%ld longlongSIZE=%ld\r\n", 

__WORDSIZE, sizeof(int), sizeof(long), sizeof(long long)); 

#else //  (__WORDSIZE == 32) 

   printf("WORDSIZE=%d intSIZE=%d longSIZE=%d longlongSIZE=%d\r\n", 

__WORDSIZE, sizeof(int), sizeof(long), sizeof(long long)); 

#endif 

   gettimeofday(&Tv0, NULL); 

   printf_timeval(&Tv0); printf("\r\nVEZES = %d,   INTERVALO = %dms,   PORTAS 

= %d\r\n\r\n", VEZES, INTERVALO, PORTAS); 

   Tv3 = Tv0; // Tv0 = antes do write 

   for (v = 0; v < vmax; v++){ 

      tv0[v] = Tv0; // Tv0 = antes do write 

      tv1[v] = Tv0; // Tv0 = antes do write 

   } 

   setup_seriais(1); // SerialPTP[0] = COM1, SerialPTP[1] = COM2 p/ testes 

   for (v = 0; v < vmax; v++){ 

      printf("\r\n\r\n\r\nComunicacao numero %d de %d\r\n", v + 1, vmax); 

      p = 0; 

      TransmitirXBee[p] = sizeof(XBeetxdt0x10[0]); 

      memcpy(TxBufPTP[p], XBeetxdt0x10[0], TransmitirXBee[p]); 

      gettimeofday(&ti, NULL); t = (INTERVALO * 1000) - ti.tv_usec; while (t < 

0){ t += (INTERVALO * 1000); }; usleep(t); 

      testetxXBee_1(fd_ptp, &dttx[0][v], p); 

      tv0[v] = Tv0; // Tv0 = antes do write 

      printf_timeval_1day(&Tv0); printf("\r\n"); 

#if PORTAS == 1 

      testerxXBee_n(fd_ptp, &dtrx[0][v], 1); 

#endif 

#if PORTAS == 2 

      testerxXBee_n(fd_ptp, &dtrx[0][v], PORTAS); 

#endif 

#if PORTAS == 3 

      testerxXBee_n(fd_ptp, &dtrx[0][v], PORTAS); 

#endif 

      dtvread[v] = Dtvread; 

      Dtvread = 0; 

      gettimeofday(&tv1[v], NULL); 

      mystat(&stattx[0], dttx[0], v, vmax); // transmissao 

      mystat(&statrx[0], dtrx[0], v, vmax); // transmissao (ack) 

      mystat(&statrx[1], dtrx[1], v, vmax); // recepcao 

      dtrx10[v] = dtrx[1][v] - dtrx[0][v];  // latencia 

      mystat(&statrx10, dtrx10, v, vmax);   // latencia 

      mystat(&statread, dtvread, v, vmax); // recepcao 
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   } // for (v 

   //-------------------------------- 

   // relatório cronológico: 

   for (v = 0; v < 1; v++){ 

      printf("\r\n__h__m__s____useg;  Contagem   "); 

      p = 0; 

      printf(";  inicio   "); 

      for (p = 0; p < PORTAS; p++){ 

         printf(";  inicio   "); 

      } 

      printf("; latencia  ;velocidade ;unidade    \r\n"); 

      printf("                 ;             "); 

      p = 0; 

      printf(";transmissao;recepcao do"); 

      for (p = 1; p < PORTAS; p++){ 

         printf("; recepcao  "); 

      } 

      printf(";   entre   ;  leitura  ;de tempo   \r\n"); 

      printf("                 ;             "); 

      p = 0; 

      printf(";  XBee %d   ;Ack XBee %d ", p + 1, p + 1); 

      for (p = 1; p < PORTAS; p++){ 

         printf(";  XBee %d   ", p + 1); 

      } 

      printf(";XBee2/XBee1; portas PC ;           \r\n"); 

   } 

   for (v = 0; v < vmax; v++){ 

      printf_timeval_2day(&tv0[v]); 

      printf(";        %5d", v + 1); 

      p = 0; 

      printf(";    % 7ld", dttx[p][v]); 

      for (p = 0; p < PORTAS; p++){ 

         printf(";    % 7ld", dtrx[p][v]); 

      } 

      printf(";    % 7ld", dtrx10[v]); 

      printf(";    % 7ld", dtvread[v]); 

      printf(";us\r\n"); 

   } 

   //-------------------------------- 

   { // relatório estatístico: 

      printf(";             ;           ;transm(ack); recepcao  ; latencia  

;velocidade ;unidade    \r\n"); 

      printf("                 ;Contagem     "); 

      p = 0; 

      printf(";      %5ld", stattx[p].cntdt); 
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      for (p = 0; p < PORTAS; p++){ 

         printf(";      %5ld", statrx[p].cntdt); 

      } 

      printf(";      %5ld", statrx10.cntdt); 

      printf(";      %5ld", statread.cntdt); 

      printf(";  \r\n"); 

#define PRINTFSTAT(x,y) {/*__h__m__s,123456*/\ 

      printf(";    % 7ld", stattx[p].x);\ 

      for (p = 0; p < PORTAS; p++){\ 

         printf(";    % 7ld", statrx[p].x);\ 

      }\ 

      printf(";    % 7ld", statrx10.x);\ 

      printf(";    % 7ld", statread.x);\ 

      printf(";us\r\n");\ 

      } 

// 

      PRINTFSTAT(mindt, "Minimo       "); 

      PRINTFSTAT(maxdt, "Maximo       "); 

      PRINTFSTAT(meddt, "Media        "); 

      PRINTFSTAT(ampdt, "Amplitude    "); 

      PRINTFSTAT(stddt, "Desvio Padrao"); 

      printf("\r\n\r\n"); 

   } 

   printf("\r\nMaior demora do loop de read = %ld microssegundos.\r\n\r\n", 

statread.maxdt); 

 

   //-------------------------------- 

   reset_seriais(); 

   printf("\r\nAcabou! Tecle algo:"); 

   return (0); 

} 

/****************************************************************************/ 

long gettimeelapsed(struct timeval *tvb, struct timeval *tva){ 

   long dtv; 

   dtv = (tvb->tv_sec - tva->tv_sec) * 1000000; // sec to us, Linux 

   dtv += (tvb->tv_usec - tva->tv_usec); 

   return (dtv); 

} 

/****************************************************************************/ 

int sprintf_timeval(void *s, struct timeval *tv){ 

   return (sprintf(s, "%10ld.%06ld", tv->tv_sec + TZ * 3600, tv->tv_usec)); 

} 

/****************************************************************************/ 

int printf_timeval(struct timeval *tv){ 

   unsigned char s[50]; 

   sprintf_timeval(s, tv); 
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   return (printf("%s", s)); 

} 

/****************************************************************************/ 

int sprintf_timeval_1day(void *s, struct timeval *tv){ 

   return (sprintf(s, "%5ld.%06ld", (tv->tv_sec + TZ * 3600) % 86400, tv-

>tv_usec)); 

} 

/****************************************************************************/ 

int printf_timeval_1day(struct timeval *tv){ 

   unsigned char s[50]; 

   sprintf_timeval_1day(s, tv); 

   return (printf("%s", s)); 

} 

/****************************************************************************/ 

int sprintf_timeval_2day(void *s, struct timeval *tv){ 

   int i = 0; 

   i  = sprintf(s + i, "%2ldh" , (tv->tv_sec % 86400) / 3600 + TZ); 

   i += sprintf(s + i, "%2ld'" , (tv->tv_sec % 3600) / 60); 

   i += sprintf(s + i, "%2ld\"", (tv->tv_sec % 60)); 

   i += sprintf(s + i, "%06ldus", tv->tv_usec); 

   return (i); 

} 

/****************************************************************************/ 

int printf_timeval_2day(struct timeval *tv){ 

   unsigned char s[50]; 

   sprintf_timeval_2day(s, tv); 

   return (printf("%s", s)); 

} 

/****************************************************************************/ 

int sprintf_time_usec(void *s, long dtv_usec){ 

   if (dtv_usec > 1000000){ 

      return (sprintf(s, " %5ld.%06ld", (dtv_usec / 1000000), (dtv_usec % 

1000000))); 

   } 

   else{ 

      return (sprintf(s, "       %6ld", (dtv_usec % 1000000))); 

   } 

} 

/****************************************************************************/ 

int printf_time_usec(long dtv_usec){ 

   unsigned char s[50]; 

   sprintf_time_usec(s, dtv_usec); 

   return (printf("%s", s)); 

} 

/****************************************************************************/ 

void testetxXBee_1(int *fd_ptptx, long *dttx, int porta){ 
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   int j, transmitir; 

   unsigned char s[1][250]; 

   struct timeval tv0[1], tv1[1], tv3[1]; 

   long dtv[1]; 

   int p = porta; 

   TransmitidosXBee[p] = 0; 

   transmitir = TransmitirXBee[p]; 

   transmitir = transmitir > SIZEBUF ? SIZEBUF : transmitir; 

   printf("\r\nBytes TransmitirXBee[%d] = %2d: ", p + 1, transmitir); 

   for (j = 0; j < transmitir; j++){ 

      if ((j != 0) && (!(j%10))){ 

         printf("\r\n                            : "); 

      } 

      printf("%02x ", (TxBufPTP[p][j] & 0xff)); 

   } 

   printf("\r\n"); 

   gettimeofday(&tv0[p], NULL); 

   TransmitidosXBee[p] += write(fd_ptptx[p], TxBufPTP[p] + 

TransmitidosXBee[p], transmitir); 

   gettimeofday(&tv1[p], NULL); 

   if (TransmitidosXBee[p] < 0){ 

      sprintf (errormsg, " Porta serial %s nao pode transmitir. %s lin %u", 

      /**/     SerialPTP_name, __FILE__, __LINE__); 

      perror(errormsg); exit (-2); 

   } 

   Tv0 = tv0[p]; 

   dtv[p] = gettimeelapsed(&tv1[p], &Tv0 ); //sprintf_time_usec(s[p], dtv[p]); 

printf("   tv1[%d]  - Tv0    = %s\r\n", p + 1, s[p]); 

   if (dttx != NULL){ 

      *(dttx + VEZES * p) = dtv[p]; 

   } 

} 

/****************************************************************************/ 

void corrigeTemporPrimByte(struct timeval *ptva, struct timeval *ptvb, int 

bytes){ 

   int p; 

   long dtv, x; 

   // Correção de tva com base no baudrate e bytes recebidos até tvb 

   dtv = gettimeelapsed(ptvb, ptva);            // 700 - 100 = 600  // 800 - 

200 = 600 

   x = (dtv - ((bytes * 999000 / (38400 / 10)))); // p/ bytes = 3, erro 

baudrate = 0,1% -> 781,25us * 99,9/100 = 780,4 

   if (x < 0){                                    // 600 - 780 = -180 // 600 - 

780 = -180 

      ptva->tv_usec += x;                         // 100 - 180 = -80  // 200 - 

180 = 20 
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      while (ptva->tv_usec < 0){ 

         ptva->tv_usec += 1000000; 

         ptva->tv_sec--; 

      } 

   } 

} 

/****************************************************************************/ 

void testerxXBee_n(int *fd_ptprx, long *dtrx, int qtdportas){ 

   // Ok p/  usar com c_cc[VMIN] = 1;   c_cc[VTIME] = 0 

   // Melhor usar com c_cc[VMIN] = 0;   c_cc[VTIME] = 0 

   int timeoutdefault = 5 /* ms */, p, j, dtv3, portaslidas, abortar; 

   unsigned char stot[250], s[PORTAS][250]; 

   int timeout[PORTAS] /* ms */; 

   int bytes = 0, esperados[PORTAS], receber[PORTAS], primvezread[PORTAS]; 

   struct timeval tv0i[PORTAS], tv0f[PORTAS], tv1i[PORTAS], tv1f[PORTAS], 

tv2f[PORTAS], tv3f[PORTAS]; 

   struct timeval mintvread1i, maxtvread1f, tvreadi, tvreadf; 

   long dtv[PORTAS]/*, dtvread*/, dtvread1, dtvreadn, mindtvread1i = LONG_MAX, 

maxdtvread1f = 0; 

   unsigned char cmd[PORTAS]; 

   // 

   for (p = 0; p < qtdportas; p++){ 

      timeout[p] = timeoutdefault; 

   } 

   for (p = 0; p < qtdportas; p++){ 

      RecebidosXBee[p] = 0; 

      esperados[p] = 1; 

      receber[p] = esperados[p] - 0; 

      primvezread[p] = 1; 

   } 

   // 

   for (p = 0; p < qtdportas; p++){ 

      tv1i[p] = Tv0; // Tv0 = antes do write 

   } 

   p = 0; portaslidas = 0; 

   do { 

      if (RecebidosXBee[p] < esperados[p]){ 

         gettimeofday(&tvreadi, NULL); 

         bytes = read(fd_ptprx[p], RxBufPTP[p] + RecebidosXBee[p], 

receber[p]); 

         gettimeofday(&tvreadf, NULL); 

         if (primvezread[p]){ 

            primvezread[p] = 0; 

            tv0i[p] = tvreadi; // Marca tempo da primeira tentativa de leitura 

            tv0f[p] = tvreadf; // Marca tempo da primeira tentativa de leitura 

         } 
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         if (bytes == 0){ 

            tv1i[p] = tvreadi; // Marca tempo anterior 

         } else if (bytes > 0){ 

            tv1f[p] = tvreadf; // Marca tempo de quando conseguiu ler 

            RecebidosXBee[p] += bytes; 

            if (RecebidosXBee[p] >= esperados[p]){ 

               portaslidas += 1; 

            } 

         } 

         else if (bytes < 0){ 

            printf("\r\nErro fatal na linha %d!\r\n", __LINE__); 

            printf("Porta do XBee%d não está funcionando !\r\n", p + 1); 

            exit (0); 

         } 

      } 

      p++; 

      p = (p < qtdportas) ? p : 0; 

   } while (portaslidas < qtdportas); 

   gettimeofday(&Tv1, NULL); 

   //-------------------------------- 

   for (p = 0; p < qtdportas; p++){ 

      esperados[p] = 4; 

      receber[p] = esperados[p] - 1; 

   } 

   p = 0; portaslidas = 0; 

   do { 

      if (RecebidosXBee[p] < esperados[p]){ 

         bytes = read(fd_ptprx[p], RxBufPTP[p] + RecebidosXBee[p], 

receber[p]); 

         if (bytes > 0){ 

            receber[p] -= bytes; 

            if (receber[p] == 0){ 

               gettimeofday(&tv2f[p], NULL); 

            } 

            RecebidosXBee[p] += bytes; 

            if (RecebidosXBee[p] >= esperados[p]){ 

               portaslidas += 1; 

            } 

         } 

      } 

      p++; 

      p = (p < qtdportas) ? p : 0; 

   } while (portaslidas < qtdportas); 

   abortar = 0; 

   for (p = 0; p < qtdportas; p++){ 

      if (RecebidosXBee[p] < 4){ 
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         abortar = 1; 

         printf("\r\nErro fatal na linha %d!\r\n", __LINE__); 

         printf("RecebidosXBee[%d]=%d != 4\r\n", p + 1, RecebidosXBee[p]); 

      } 

   } 

   if (abortar){ 

      exit (0); 

   } 

   gettimeofday(&Tv2, NULL); 

   //-------------------------------- 

   abortar = 0; 

   for (p = 0; p < qtdportas; p++){ 

      cmd[p] = RxBufPTP[p][3]; 

      switch (cmd[p]){ 

         case 0x10: // TxData, Só para loopback sem XBee 

            esperados[p] = 24; 

            break; 

         case 0x8B: // TxAck 

            esperados[p] = 11; 

            break; 

         case 0x90: // RxData 

            esperados[p] = 22; 

            break; 

         default: 

            abortar = 1; 

            printf("\r\nErro fatal na linha %d!\r\n", __LINE__); 

            printf("Comando invalido!\r\n"); 

      } 

      receber[p] = esperados[p] - 4; 

   } 

   if (abortar){ 

      exit (0); 

   } 

   p = 0; portaslidas = 0; 

   do { 

      if (RecebidosXBee[p] < esperados[p]){ 

         bytes = read(fd_ptprx[p], RxBufPTP[p] + RecebidosXBee[p], 

receber[p]); 

         if (bytes > 0){ 

            receber[p] -= bytes; 

            if (receber[p] == 0){ 

               gettimeofday(&tv3f[p], NULL); 

            } 

            RecebidosXBee[p] += bytes; 

            if (RecebidosXBee[p] >= esperados[p]){ 

               portaslidas += 1; 
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            } 

         } 

      } 

      p++; 

      p = (p < qtdportas) ? p : 0; 

   } while (portaslidas < qtdportas); 

   gettimeofday(&Tv3, NULL); 

   //-------------------------------- 

   for (p = 0; p < qtdportas; p++){ // Correção de tv1f[p] 

      corrigeTemporPrimByte(&tv1f[p], &tv2f[p], 3); 

      corrigeTemporPrimByte(&tv1f[p], &tv3f[p], RecebidosXBee[p] - 1); 

      if (timercmp(&tv1f[p], &tv0i[p], <)){ 

         printf("\r\nErro fatal na linha %d!\r\n", __LINE__); 

         printf("  tv0i[%d] - tv1f[%d]:", p + 1, p + 1); dtv[p] = 

gettimeelapsed(&tv0i[p], &tv1f[p]); sprintf_time_usec(s[p], dtv[p]); 

printf("%s\r\n", s[p]); 

         printf("    tv0i[%d]=       ", p + 1); printf_timeval(&tv0i[p]);   

printf("\r\n"); 

      printf("    tv1i[%d]=       ", p + 1); printf_timeval(&tv1i[p]);   

printf("\r\n"); 

         printf("    tv1f[%d]=       ", p + 1); printf_timeval(&tv1f[p]);   

printf("\r\n"); 

      printf("    tv2f[%d]=       ", p + 1); printf_timeval(&tv2f[p]);   

printf("\r\n"); 

      printf("    tv3f[%d]=       ", p + 1); printf_timeval(&tv3f[p]);   

printf("\r\n"); 

         exit (0); 

      } 

   } 

   //-------------------------------- 

   // Busca tempo de incerteza de quando chegou o dado na UART: 

   dtvread1 = gettimeelapsed(&tv1f[0], &tv1i[0]); 

   dtvread1 = (dtvread1 > 0) ? dtvread1 : 0; // Tempo de incerteza de quando 

chegou o dado na UART no XBee1 

   for (p = 1; p < qtdportas; p++){ 

      dtvreadn = gettimeelapsed(&tv1f[p], &tv1i[p]); 

      if (dtvreadn > maxdtvread1f){ 

         maxdtvread1f = dtvreadn; 

      } 

   } 

   Dtvread = maxdtvread1f + dtvread1; // Tempo de incerteza de quando chegou o 

dado na UART em relação ao XBee1 

   //-------------------------------- 

   for (p = 0; p < qtdportas; p++){ 

      printf("Bytes RecebidosXBee[%d]  = %2d: ", p + 1, RecebidosXBee[p]); 

      for (j = 0; j < RecebidosXBee[p]; j++){ 
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         if ((j != 0) && (!(j%10))){ 

            printf("\r\n                            : "); 

         } 

         printf("%02x ", (RxBufPTP[p][j] & 0xff)); 

      } 

      printf("\r\n"); 

   } 

   //-------------------------------- 

   for (p = 0; p < qtdportas; p++){ 

      Tv1 = (gettimeelapsed(&Tv1   , &tv1f[p]) < 0) ? Tv1 : tv1f[p]; 

      Tv2 = (gettimeelapsed(&Tv2   , &tv2f[p]) < 0) ? Tv2 : tv2f[p]; 

      Tv3 = (gettimeelapsed(&Tv3   , &tv3f[p]) < 0) ? Tv3 : tv3f[p]; 

      dtv[p] = gettimeelapsed(&tv1f[p], &Tv0   );   sprintf_time_usec(s[p], 

dtv[p]); printf("   tv1f[%d] - Tv0    = %s", p + 1, s[p]); 

      if (p ==0){ 

         printf("us Inicio recepcao do Ack   do XBee 1\r\n"); 

      } 

      else{ 

         printf("us Inicio recepcao de dados do XBee %d\r\n", p + 1); 

      } 

   } 

   for (p = 1; p < qtdportas; p++){ 

      dtv[p] = gettimeelapsed(&tv1f[p], &tv1f[0]);   sprintf_time_usec(s[p], 

dtv[p]); printf("   tv1f[%d] - tv1f[%d]= %s", p + 1, 0 + 1, s[p]); 

      printf("us Latencia entre XBee %d e o XBee 1\r\n", p + 1); 

   } 

   dtv3    = gettimeelapsed(&Tv3   , &Tv0   );   sprintf_time_usec(stot, dtv3   

); printf("   Tv3     - Tv0    = %sus Tempo total da comunicacao\r\n", stot); 

   printf("\r\n"); 

   //-------------------------------- 

   abortar = 0; 

   for (p = 0; p < qtdportas; p++){ 

      if (RecebidosXBee[p] != esperados[p]){ 

         abortar = 1; 

         printf("\r\nErro fatal na linha %d!\r\n", __LINE__); 

         printf("RecebidosXBee[%d]=%d !=%d\r\n", p + 1, RecebidosXBee[p], 

esperados[p]); 

      } 

   } 

   if (abortar){ 

         exit (0); 

   } 

   //-------------------------------- 

   for (p = 0; p < qtdportas; p++){ 

      dtv[p] = gettimeelapsed(&tv1f[p], &Tv0   ); //sprintf_time_usec(s[p], 

dtv[p]); printf("   tv1f[%d] - Tv0    = %s\r\n", p + 1, s[p]); 
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      if (dtrx != NULL){ 

         *(dtrx + VEZES * p) = dtv[p]; 

      } 

   } 

} 

/****************************************************************************/ 

static void sel_serial_com(unsigned char com){ /* Porta serial */ 

   switch (com){ 

      case 1 :   /* COM1             COM2              COM3  */ 

         SerialPTP[0] = 1;   SerialPTP[1] = 2;   SerialPTP[2] = 3;    break; 

      case 2 :   /* COM2              COM1              COM1 */ 

         SerialPTP[0] = 2;   SerialPTP[1] = 1;   SerialPTP[2] = 3;    break; 

      default :         /* Real address */ 

         printf("Porta serial invalida!\r\n"); 

   } 

} 

/****************************************************************************/ 

int setup_serialPtp(int *p_fd, int serialPTP){ 

   char *serialName = SerialPTP_name; 

   //sprintf(serialName, "/dev/ttyS%c", serialPTP + '0' - 1); /* "/dev/ttyS0" 

= COM1 */ 

   sprintf(serialName, "/dev/ttyUSB%c", serialPTP + '0' - 1); /* 

"/dev/ttyUSB0" = COM1 */ 

   printf("Programando serial p/ PTP %s = COM%c ... ", serialName, serialPTP + 

'0'); 

   *p_fd = openserialPtp(serialName, 1); 

   if (*p_fd < 0){ 

      printf("\r\n"); 

      exit(-1); 

   } 

   else{ 

      printf("    Programada.\r\n"); 

      printf_status_ctsrts(*p_fd);  printf("\r\n"); 

   } 

   return (*p_fd); 

} 

/****************************************************************************/ 

void setup_seriais(unsigned char com){ /* Porta serial */ 

   int p; 

   sel_serial_com(com); /* Porta serial */ 

   for (p = 0; p < PORTAS; p++){ 

      setup_serialPtp(&fd_ptp[p], SerialPTP[p]); 

   } 

} 

/****************************************************************************/ 

void reset_seriais(){ 



 

112 

   int p; 

   printf("Desprogramando seriais..."); 

   for (p = 0; p < PORTAS; p++){ 

      closeserial(&fd_ptp[1]); printf("PTP %d    ", p + 1); 

   } 

   printf("Desprogramadas.\r\n"); 

} 

 

III.3 Listagem do programa de funções da UART: serial-s8.c. 

 

/****************************************************************************/ 

/* FILE serial-s8.c                                             25/fev/2012 */ 

/* Versao anterior: 03/jan/2012                                             */ 

/* Criado por Fernando da Cunha Luiz                                        */ 

/****************************************************************************/ 

/* Compilar com opcao -O2                                                   */ 

/****************************************************************************/ 

// Estas funcoes estao sendo chamadas por "serial8.c" 

/****************************************************************************/ 

#include <stdlib.h> 

#include <sys/stat.h> 

#include <sys/ioctl.h> 

/****************************************************************************/ 

#include <termios.h> 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <sys/io.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <sys/signal.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <string.h> 

#define _POSIX_SOURCE 1 

#define FALSE 0 

#define TRUE -1 

#define BAUDRATEPTP B38400 

/****************************************************************************/ 

#define  INDICECOMPTP1   0  // 0 = serial ptp1 

#define  INDICECOMPTP2   1  // 1 = serial ptp2 

#define  INDICECOMPTP3   2  // 2 = serial ptp3 

#define  INDICESIZE      3  // tamanho para os INDICES acima 

static int Fd[INDICESIZE] = {-1, -1, -1};  // -1 = serial nao esta aberta 

static int Status_serial[INDICESIZE]; 

struct termios Oldtio[INDICESIZE], Newtio[INDICESIZE]; 

static char *SerialName[INDICESIZE]; 

/****************************************************************************/ 
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// User functions: 

// nomeporta: "/dev/ttyS0"   = COM1, "/dev/ttyS1"   = COM2 

// nomeporta: "/dev/ttyUSB0" = COM1, "/dev/ttyUSB1" = COM2 

int openserialPtp(const char *nomeporta, int msgerr);       // 

Fd[INDICECOMPTPx] 

void closeserial(int *p_fd); // cuidado! nesta funcao e' passado um ponteiro 

short bytes_rx_buf(int fd);// Retorna a quantidade de bytes disponíveis no 

buffer da serial 

int get_status_serial(int fd); 

void printf_status_ctsrts(int fd); 

void setdtr(int fd); 

void resdtr(int fd); 

void setrts(int fd); 

void resrts(int fd); 

int setserialindex(void); 

/****************************************************************************/ 

static char errormsg[256]; 

/****************************************************************************/ 

int openserialPtp(const char *nomeporta, int msgerr){ // abre a porta serial 

p/ PTP 

   int i, fd; struct termios *newtioptr; 

   if ((i = setserialindex()) < 0){ 

      return(-1); 

   } 

   fd = open(nomeporta, O_RDWR  | O_NOCTTY /*| O_NONBLOCK | O_NDELAY*/); 

   if (fd < 0){ 

      if (msgerr){ 

         sprintf (errormsg, "\r\nPorta serial %s nao pode ser aberta. %s lin 

%u\r\n", 

         /**/     nomeporta, __FILE__, __LINE__); 

         perror(errormsg); 

      } 

      return(-1); 

   } 

   SerialName[i] = (char *)nomeporta; 

   Fd[i] = fd; 

   tcgetattr(fd, &Oldtio[i]); /* save current port settings */ 

   Oldtio[i].c_cflag &= ~HUPCL; /* Deixa DTR ON quando fechar a porta */ 

   /* set new port settings for non canonical input processing */ 

   newtioptr = &Newtio[i]; 

   bzero(newtioptr, sizeof(struct termios)); 

   newtioptr->c_cflag = BAUDRATEPTP /*| CRTSCTS*/ | CS8 | CLOCAL | CREAD; 

   newtioptr->c_iflag = 0 | IGNPAR /*| ICRNL*/; 

   newtioptr->c_oflag = 0; 

   newtioptr->c_lflag = 0; 

   newtioptr->c_lflag &= ~ICANON; 
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   newtioptr->c_cc[VMIN] = 0;   newtioptr->c_cc[VTIME] = 0; // Não Ok p/ 

testerxPtp_1, Ok p/ testerxPtp_2 e testerxPtp_n 

   tcflush(fd, TCIOFLUSH); 

   tcsetattr(fd,TCSANOW, newtioptr); //printf("oi 12 "); 

   fcntl(fd, F_SETFL, 0); //printf("oi 13 "); // Retorna com espera (normal). 

   ioctl(fd, TIOCMGET, &Status_serial[i]); 

   Status_serial[i] |= TIOCM_DTR;    // DTR on 

   Status_serial[i] |= TIOCM_RTS;    // RTS on 

   ioctl(fd, TIOCMSET, &Status_serial[i]); 

   return (fd); 

} 

/****************************************************************************/ 

int setserialindex(void){ 

   int i; 

   for (i = 0; i < INDICESIZE; i++){ 

      if (Fd[i] == -1){ 

       return (i); 

      } 

   } 

   sprintf (errormsg, "\r\nMaximo de portas utrapassado. %s lin %u\r\n", 

   /**/     __FILE__, __LINE__); 

   if (i == INDICESIZE){   perror(errormsg); exit(-1); } 

   return (INDICESIZE); // esta linha nao sera' executada 

} 

int getserialindex(int fd){ 

   int i; 

   for (i = 0; i < INDICESIZE; i++){ 

      if (fd == Fd[i]){ 

         return (i); 

      } 

   } 

   sprintf (errormsg, "\r\nPorta serial nao esta' aberta. %s lin %u\r\n", 

   /**/     __FILE__, __LINE__); 

   if (i == INDICESIZE){   perror(errormsg); exit(-1); } 

   return (INDICESIZE); // esta linha nao sera' executada 

} 

void closeserial(int *p_fd){  // cuidado! esta funcao recebe um ponteiro 

   int i; 

   i = getserialindex(*p_fd); 

   if (i != INDICESIZE){   // achou! => *p_fd = Fd[i] 

      tcsetattr(*p_fd, TCSANOW, &Oldtio[i]); 

      close (*p_fd); 

      Fd[i] = -1; 

   } 

   *p_fd = Fd[i]; 

} 
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short bytes_rx_buf(int fd){// Retorna a quantidade de bytes disponíveis no 

buffer da serial 

   int bytes; // deve ser tipo int para ioctl() 

   ioctl(fd, FIONREAD, &bytes); 

   return (bytes); 

} 

int get_status_serial(int fd){ 

   int st_serial; 

   ioctl(fd, TIOCMGET, &st_serial); 

   return (st_serial); 

} 

void printf_status_ctsrts(int fd){ 

   int st_serial; 

   int cts, dsr, dcd, rts, dtr; 

   ioctl(fd, TIOCMGET, &st_serial); 

   cts = ((st_serial & TIOCM_CTS) ? 1 : 0); 

   dsr = ((st_serial & TIOCM_DSR) ? 1 : 0); 

   dcd = ((st_serial & TIOCM_CD ) ? 1 : 0); 

   rts = ((st_serial & TIOCM_RTS) ? 1 : 0); 

   dtr = ((st_serial & TIOCM_DTR) ? 1 : 0); 

   printf ("RTS:%d->CTS:%d  DTR:%d->DSR:%d  DCD:%d\r\n", rts, cts, dtr, dsr, 

dcd); 

} 

void setdtr(int fd){ 

   int st_serial; 

   ioctl(fd, TIOCMGET, &st_serial); 

   st_serial |= TIOCM_DTR; 

   ioctl(fd, TIOCMSET, &st_serial); 

} 

void resdtr(int fd){ 

   int st_serial; 

   ioctl(fd, TIOCMGET, &st_serial); 

   st_serial &= ~TIOCM_DTR; 

   ioctl(fd, TIOCMSET, &st_serial); 

} 

void setrts(int fd){ 

   int st_serial; 

   ioctl(fd, TIOCMGET, &st_serial); 

   st_serial |= TIOCM_RTS; 

   ioctl(fd, TIOCMSET, &st_serial); 

} 

void resrts(int fd){ 

   int st_serial; 

   ioctl(fd, TIOCMGET, &st_serial); 

   st_serial &= ~TIOCM_RTS; 
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   ioctl(fd, TIOCMSET, &st_serial); 

} 
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IV ANEXO IV 

 

 

IV.1 Aquisições no osciloscópio. 

 

 

Figura IV.1 – Modo com reconhecimento habilitado (Transmit Options=0x00) e tela no 

modo de persistência infinita com 1000. aquisições. 

 

Temos: 

 

• No canal 1 a transmissão para a UART do XBee 1; 

• No canal 2 a recepção da UART do XBee 1; 

• No canal 3 a transmissão para a UART do XBee 2 (nada é enviado para a 

UART); 

• No canal 4 a recepção da UART do XBee 2. 
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Na Figura IV.2 apresenta-se as ligações das ponteiras do osciloscópio ligadas nos 

adaptadores USBBEE e Módulos XBee. 

 

Figura IV.2 – Ponteiras do osciloscópio ligadas nos adaptadores USBBEE e Módulos 

XBee. 
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IV.2 Aquisições no osciloscópio no modo de aquisição simples. 

 

 

Figura IV.3 – Modo com reconhecimento habilitado (Transmit Options=0x00), no 

modo de aquisição simples. 

 

 

Figura IV.4 – Modo com reconhecimento desabilitado (Transmit Options=0x01), no 

modo de aquisição simples. 
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IV.3 Aquisições no osciloscópio com 1000 aquisições. 

 

 

Figura IV.5 – Modo com reconhecimento habilitado (Transmit Options=0x00) e tela no 

modo de persistência infinita com 1000 aquisições. 

 

 

Figura IV.6 – Modo com reconhecimento desabilitado (Transmit Options=0x01) e tela 

no modo de persistência infinita com 1000 aquisições. 
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V ANEXO V 

 

As Tabelas V.1 e V.2, a seguir, apresentam as estruturas da transmissão no Modo API 

com Endereçamento Explícito, para o campo Options = 0x00 = Enable ACK, para 

Frame Type = 0x11 (normal) e Frame Type = 0x12 (Loopback, Eco). 

 

Tabela V.1 - Transmissão de Mensagem da Aplicação para Endereço Explícito (EP, 

Cluster, Profile) – Normal (Módulo 1): 

Campos Offset 
Valores 
(Hex) 

Bytes Descrição 

Start Delimiter 0 7E 1 Início da API 

Length 1 001A 2 
Quantidade de bytes 
entre Length e 
Checksum 

D
ad

os
 e

sp
ec

íf
ic

os
 d

a 
A

P
I 

API 3 11 1 

Transmissão de 
Mensagem da 
Aplicação para 
Endereço Explícito 
(EP, Cluster, Profile) 

Frame ID 4 01 1 
Número sequencial da 
Aplicação 

64-bit Destination 
Address 

5 
0013A200 
4065931B 

8 
Endereço IEEE do 
Destino, Módulo 2 

16-bit Destination 
Network Address 

13 2DC7 2 
Endereço de Rede do 
Destino, Módulo 2 

Source Endpoint 15 E8 1 EP de Origem 

Destination Endpoint 16 E8 1 EP de Destino 

Cluster ID 17 0011 2 UART 

Profile ID 19 C105 2 Perfil padrão da Digi 

Broadcast Radius 21 01 1 
Máximo de Saltos 
possíveis 

Transmit Options 22 00 1 Sem Opções 

Data Payload 23 
31 32 33 
34 35 36 

6 
Mensagem da 
Aplicação 

Checksum 29 15 1 
Verificação da 
integridade 

Mensagem montada para o XBee: 
7E 00 1A 11 01 00 13 A2 00 40 65 93 1B 2D C7 E8 E8 00 11 C1 05 01 00 31 32 33 
34 35 36 14 
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Tabela V.2 - Transmissão de Mensagem da Aplicação para Endereço Explícito (EP, 

Cluster, Profile) – Loopback, Eco (Módulo 1): 

Campos Offset 
Valores 
(Hex) 

Bytes Descrição 

Start Delimiter 0 7E 1 Início da API 

Length 1 001A 2 
Quantidade de bytes 
entre Length e 
Checksum 

D
ad

os
 e

sp
ec

íf
ic

os
 d

a 
A

P
I 

API 3 11 1 

Transmissão de 
Mensagem da 
Aplicação para 
Endereço Explícito 
(EP, Cluster, Profile) 

Frame ID 4 01 1 
Número sequencial da 
Aplicação 

64-bit Destination 
Address 

5 
0013A200 
4065931B 

8 
Endereço IEEE do 
Destino, Módulo 2 

16-bit Destination 
Network Address 

13 2DC7 2 
Endereço de Rede do 
Destino, Módulo 2 

Source Endpoint 15 E8 1 EP de Origem 

Destination Endpoint 16 E8 1 EP de Destino 

Cluster ID 17 0012 2 Loopback (Eco) 

Profile ID 19 C105 2 Perfil padrão da Digi 

Broadcast Radius 21 01 1 
Máximo de Saltos 
possíveis 

Transmit Options 22 00 1 Sem Opções 

Data Payload 23 
31 32 33 
34 35 36 

6 
Mensagem da 
Aplicação 

Checksum 29 14 1 
Verificação da 
integridade 

Mensagem montada para o XBee: 
7E 00 1A 11 01 00 13 A2 00 40 65 93 1B 2D C7 E8 E8 00 12 C1 05 01 00 31 32 33 
34 35 36 13 
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VI ANEXO VI 

 

VI.1 Alguns parâmetros IEEE 802.15.4. 

 

CCA - Clear Channel Assessment 

BE = Backoff Exponent 

macMinBE = 3 - Valor inicial de Backoff Exponent 

aMaxBE = 5 - Valor final de Backoff Exponent 

aUnitBackoffPeriod 20S / 62500S/s = 320µs – Período de Backoff 

CSMA-CA binary exponential backoff, devido ao intervalo de potência de 2 da  

 primeira espera de tempo aleatório depois de CCA: 

(2BE-1) X aUnitBackoffPeriod 

macMaxCSMABackoffs 4 = Quantidade máxima de tentativas de acesso ao meio 

aTurnaroundTime = 12S / 62500S/s = 192µs = Tempo entre para o nó receptor ligar e 

responder 

aTurnaroundTime < tACK < aUnitBackoffPeriod, 192µs < ACK < 320µs 

ACK = 11B X 32µs = 352µs = Tempo de transmissão do ACK no canal de RF 

timeout macAckWaitDuration = 54S/62500S/s = 864µs = Tempo máximo de espera por 

ACK: 

aMaxFrameRetries = 3 = Quantidade máxima de retentativas de comunicação 

CRC-16 = x16 + x12 + x5 + 1 = Polinômio gerador do CRC-16 

 

 1 int esperaCCA(){ // Verifica se pode transmitir 

 2    tentativa = 0; 

 3    BE = macMinBE; 

 4    do 

 5    { 

 6       usleep(rand(2BE-1) * aUnitBackoffPeriod); 

 7       if (cca() == canallivre) 

 8          return (Ok); // Canal livre 

 9       BE = min(BE + 1, aMaxBE); 

10       tentativa = tentativa +1; 

11    } 

12    while(tentativa <= macMaxCSMABackoffs); 
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13    return(Falhou); 

14 } 

Memória de cálculo para a planilha: 

tprocesstx - Indeterminação da latência da transmissão do dado: 

(24B X 10b/B - 2b) / 38400b/s - = 6198µs 

tprocesstxrf 2670µs a 5300µs indeterminação de ? (não informado), medida 2630µs 

0 a 7 X 320µs = 0 a 2240µs – randômico em passos de 320µs 

128µs = Tempo de verificação por CCA 

55B X 32µs/B = 1760µs = Tempo de transmissão da mensagem no canal de RF 

192µs aTurn a 320µs aUnit indeterminação de 128µs, medida 0µs, O tempo é fixo para 

Non-Beacon. 

11B X 32µs/B = 352µs = Tempo de transmissão do ACK no canal de RF 

 

tprocessrxack - Indeterminação da latência da recepção do ACK 

Indeterminação 1840µs a 2160µs, medida 320µs 

(11B X 10b/B – 1b) / 38400B/s = 2839µs 

 

rxdt – Indeterminação da latência da recepção do dado: 

Indeterminação 2180µs a 2520µs, medida 340µs 

(22B X 10b/B – 1b) / 38400B/s = 5677µs 
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VI.2 Planilha de tempos medidos da comunicação ZigBee entre 2 nós adjacentes 

 

 

Figura VI.1 – Planilha de tempos medidos da comunicação ZigBee entre 2 nós 

adjacentes (1 salto), com o campo Options = 0x01 = Disable ACK para 

Frame Type = 0x10. 


