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Resumo 

A comunicação sem fio é uma tendência para as aplicações em domótica, uma 

área que vêm crescendo devido à popularização dos smartphones e tablets, à grande 

difusão de componentes eletrônicos de controle, como os microprocessadores, e aos 

avanços tecnológicos na área de automação. Os dispositivos de domótica são capazes de 

proporcionar mais comodidade, conforto, segurança e economia em diversas tarefas do 

lar. Além disso, o usuário pode controlar inúmeros processos residenciais à distância 

através de comunicação sem fio.  

Porém, embora a automação residencial esteja em constante avanço, o seu alto 

custa ainda é um fator que muitas vezes desestimula ou inviabiliza a aquisição dos 

sistemas automatizados nas residências de grande parte da população brasileira. Com 

base neste contexto, este trabalho realiza um estudo sobre os principais conceitos da 

automação residencial e sobre as soluções propostas pelo mercado e pelo meio 

acadêmico nesta área. Em seguida, este trabalho procura fazer uma contribuição à 

domotica através da elaboração e implementação de um sistema de domótica de baixo 

custo para controle de iluminação via dispositivo móvel utilizando o protocolo de 

comunicação sem fio Wi-Fi. Através deste protocolo de wireless, o dispositivo móvel 

receberá dados sobre o estado da lâmpada e poderá alterar esse estado através de uma 

Web Page intuitiva construída para controle on-off e de intensidade luminosa. Para o 

controle da intensidade luminosa foi proposto um controlado PI (proporcional-integral). 

O projeto restringe-se ao controle de uma lâmpada, porém as aplicações 

envolvidas no controle desse elemento podem ser incorporadas a outros elementos. 

Para a criação da rede Wi-Fi utiliza-se o módulo ESP8266 e como central de controle 

utiliza-se o microcontrolador PIC18f4550 devido ao seu baixo custo e grande 

disponibilidade. 
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Abstract 

Wireless communication is a trend for applications in home automation, an area 

that has been growing due to the popularization of smartphones and tablets, the great 

diffusion of electronic control components, such as microprocessors, and technological 

advances in the area of automation. Home automation devices are able to provide more 

convenience, comfort, safety and economy in various household tasks. In addition, the 

user can control numerous residential processes at a distance through wireless 

communication. 

However, although residential automation is constantly advancing, its high cost is 

still a factor that often discourages or impedes the acquisition of automated systems in 

the homes of a large part of the Brazilian population. Based on this context, this work 

studies the main concepts of residential automation and the solutions proposed by the 

market and the academic environment in this area. This work tries to make a 

contribution to the domotics through the elaboration and implementation of a low-cost 

home automation system for lighting control via a mobile device using the Wi-Fi 

wireless communication protocol. Through this wireless protocol, the device Mobile 

device will receive data on lamp status and can change this status through an intuitive 

web page built for on-off control and luminous intensity. In order to control the 

luminous intensity, a PI (proportional-integral) control was proposed. 

The design is restricted to the control of a lamp, however the applications 

involved in the control of this element can be incorporated to other elements. The 

ESP8266 module is used for the creation of the Wi-Fi network and the PIC18f4550 

microcontroller is used as control center due to its low cost and high availability. 

.  
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Capítulo 1 

Introdução 

Automação residencial, também conhecida como domótica, corresponde à 

utilização das inovações tecnológicas para satisfazer necessidades e trazer conforto para 

os integrantes de uma determinada habitação. Sistemas domóticos são ferramentas de 

auxílio em tarefas domésticas como iluminação, ventilação, entretenimento e controle 

de determinadas cargas. A automação residencial proporciona comodidade, praticidade, 

segurança, gerenciamento adequado do uso de energia e economia ao mesmo tempo que 

facilita procedimentos e otimiza o tempo dos habitantes da residência. Cabe ainda dizer 

que, ao contrário do que o nome sugere, a automação residencial pode ser aplicada a 

ambientes comerciais, como consultórios e escritórios (BOLZANI C. , 2004); 

(ELSENPETER & VELTE, 2003); (SGARBI, 2007). 

A palavra domótica é a junção da palavra ‘domus’, do latim, que significa ‘casa’ e 

da palavra ‘robótica’. A década de 70 é considerada o marco inicial da domótica com o 

lançamento do módulo inteligente chamado X-10. Este módulo, classificado como uma 

tecnologia PLC (Power Line Carrier), utiliza a própria rede elétrica como canal de 

comunicação para controle remoto de dispositivos de forma que não é necessária 

nenhuma alteração na infraestrutura elétrica da casa. Já na década de 80, a 

popularização dos computadores pessoais (PCs) tornou possível o uso dos mesmos 

como uma central de automação. Entretanto, nestes sistemas, o computador deve 

permanecer ligado sempre, o que acarreta alto consumo energético e, 

consequentemente, um alto custo. A redução dos custos com energia foi possível através 

da implementação dos sistemas embarcados em substituição aos PCs como centrais de 

automação. Esses sistemas possuem microprocessadores e microcontroladores em seu 

interior que incorporam multitarefas na mesma plataforma, atuando como um PC mais 

simples (BEGHINI, 2013); (ANDRADE, 2013); (BOLZANI C. A., 2007). 

O avanço tecnológico acelerado permitiu a incorporação de diferentes meios de 

comunicação com a central de automação como, por exemplo, controle remoto 
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infravermelho e rádio frequência. Esses meios de comunicação permitem técnicas de 

monitoramento e controle presenciais e à distância sendo possível controlar cargas a 

pequenas distâncias no caso do infravermelho e através de longas distância utilizando 

ondas de rádio frequência, eliminando assim as fronteiras geográficas para troca de 

informações e tomadas de decisões. Hoje o controle de diferentes cargas pode ser feito 

utilizando os popularizados smartphones e tablets. Esses dispositivos móveis permitem a 

criação de aplicativos que venham a controlar processos residenciais sem a necessidade 

da utilização de um navegador para a abertura de uma Web Page, assim como o controle 

por Bluetooth, Wi-Fi e GSM. 

Com o passar do tempo o número de pessoas que instalaram algum tipo de 

dispositivo de controle e automação residencial cresceu bastante, principalmente em 

relação a equipamentos para aumentar a segurança ou para ter maior comodidade. O 

crescimento do número de habitações com algum tipo de automatização ocorreu 

principalmente pela redução dos custos dos equipamentos devido à produção em massa, 

que viabiliza a oferta facilitando a aquisição desses produtos. Porém, os custos destes 

sistemas ainda são altos e a instalação desses dispositivos em casas já estruturadas pode 

resultar em certo desconforto e gastos extras, pois muitas vezes são necessárias 

mudanças estruturais na residência. Pensando nisso, em ambientes já construídos, 

recomenda-se utilizar a própria estrutura física do local sem maiores alterações através 

de redes sem fio (wireless), protocolo de comunicação X-10 ou outros que não alterem a 

infraestrutura da residência. Por outro lado, hoje há uma tendência para a construção de 

residências que já possuam esses dispositivos de automação, ou pelo menos as bases 

para a sua implementação (BOLZANI C. A., 2007). 

O mercado voltado para a domótica está em constante crescimento. Entre os anos 

de 2008 e 2010, o número de projetos nesta área no mercado brasileiro cresceu de 35 a 

40% ao ano com uma queda nos preços finais dos produtos e serviços em 50% 

(AURESIDE, 2011).  Nos Estados Unidos da América cerca de 18% das residências são 

residências com automação, no Reino Unido a porcentagem de residências com 

automação é de 16%. No Brasil, porém, a tendência à automação das residências mostra-

se tímida apesar do aumento constante. De um total de 63 milhões de residências 

apenas 300 mil são residências com automação, ou seja, uma porcentagem de menos de 

0,5% do total das residências (AURESIDE A. B., 2016).  
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Dentro deste contexto, este trabalho realiza um estudo sobre os principais 

conceitos da automação residencial e sobre as soluções propostas pelo mercado e pelo 

meio acadêmico nesta área. Em seguida, este trabalho faz uma contribuição na área de 

domótica através do desenvolvimento de um sistema para controle de iluminação via 

dispositivo móvel. Através de protocolo de wireless, o dispositivo móvel receberá dados 

sobre o estado da lâmpada e poderá alterar esse estado através de uma Web Page 

intuitiva construída para controle on-off e de intensidade luminosa. A Web Page pode ser 

acessada através de celulares, tablets e notebooks disponíveis no mercado. 

1.1. Motivação 

Tem-se por motivação deste trabalho o desejo de obter experiência no 

desenvolvimento de um projeto de automação residencial focando-se no 

desenvolvimento de um sistema que seja de baixo custo e com alta aplicabilidade. Outra 

motivação deste trabalho é fomentar o uso dos dispositivos de automação residencial 

nas habitações brasileiras uma vez que este mercado apresenta fraca adesão. O 

incentivo é feito ao trazer à luz as vantagens da implementação do sistema domótico 

para as tarefas cotidianas referentes à iluminação e oferecer um sistema de baixo custo. 

As vantagens desse sistema não se limitam apenas à praticidade e conforto mas 

permitem também mais segurança e acessibilidade.  

As vantagens relacionadas à segurança dizem respeito à possibilidade de coibir 

indivíduos mal-intencionados ao aparentar que a residência está habitada sem a 

necessidade de manter luzes acesas durante longos períodos de tempo evitando assim 

um alto consumo de energia. Além disso, o sistema de controle remoto de iluminação 

auxilia o proprietário a adentrar a residência ou estacionar o carro sem o risco de atingir 

algum objeto através do acionamento prévio da iluminação. Através do acionamento da 

iluminação de forma temporizada pode se determinar um horário fixo para que as luzes 

se acendam ou se apaguem.  

As vantagens relacionadas à acessibilidade estão relacionadas à possibilidade de 

realização de tarefas cotidianas por pessoas com de algum tipo de dificuldade de 

locomoção seja ela temporária ou permanente. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral: 

Projetar e construir um sistema de domótica com microcontrolador e protocolo 

de comunicação sem fio para controle de uma carga elétrica via Web Page.  A carga 

elétrica consiste em uma lâmpada controlada através de transferência gradativa de 

potência para variação da intensidade luminosa. O protótipo é desenvolvido visando 

baixo custo de investimento, gerenciamento adequado do uso de energia, qualidade, 

confiabilidade e interface intuitiva. 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 Revisão bibliográfica em automação residencial, instrumentação 

eletrônica, condicionamento de sinais, protocolos de comunicação 

sem fio, protocolo HTTP, linguagem de programação C. 

 Estudo das soluções existentes no mercado e no meio acadêmico. 

 Determinar o protocolo de comunicação e os componentes a serem 

utilizados através da verificação da viabilidade, custos e 

disponibilidade desses componentes no mercado. 

 Projetar e desenvolver hardware e software de controle. 

1.3. Metodologia 

Para a elaboração deste projeto foram realizadas pesquisas em bibliografia 

especializada e em sites conceituados. Essas pesquisas levaram à escolha do sistema 

embarcado e do protocolo de comunicação sem fio mais adequado para atender aos 

objetivos do controle proposto em uma residência já construída, ou seja, sem a 

necessidade de modificações estruturais. A escolha do microcontrolador, parte essencial 

do sistema embarcado, foi feita levando-se em consideração a velocidade de 

processamento, número de entradas e saídas, custo, complexidade de programação e 

plataformas para programação disponíveis. O protocolo sem fio para interligar a 

interface do usuário - dispositivo móvel - e o microcontrolador teve sua escolha baseada 
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na dissipação de energia, taxa de transferência, disponibilidade, simplicidade de 

implementação e capacidade de alcance.  

Baseando-se na escolha do microcontrolador e do protocolo de comunicação, 

desenvolveu-se a lógica de acionamento da carga e o dimensionamento dos 

componentes elétricos necessários para a aplicação do controle de iluminação. Em 

seguida, desenvolveu-se um circuito eletrônico de hardware com os condicionadores de 

sinais necessários. Os circuitos propostos foram testados em protoboard e em seguida 

implementados em uma placa eletrônica. As operações de comando e o controle para o 

microcontrolador escolhido foram definidas e testadas utilizando o kit microcontrolado 

XM118 disponível na instituição CEFET-MG. Em seguida apresenta-se as considerações 

para a implementação de um protótipo fora do kit com uma lâmpada de corrente 

contínua. Este trabalho é finalizado com as análises e conclusões provenientes dos testes 

com o sistema final de controle. 

1.4. Estruturação do Texto 

Este texto é estruturado em seis capítulos, incluindo esta introdução, seguidos 

pelas referências bibliográficas e pelo apêndice. O trabalho está organizado da seguinte 

maneira: 

O Capítulo 2 é uma revisão bibliográfica com a apresentação dos principais 

conceitos de automação residencial e de protocolos de comunicação além de apresentar 

as soluções existentes mais usadas atualmente para o tema proposto, tanto no mercado 

quanto no meio acadêmico. 

O Capítulo 3 faz uma introdução aos principais conceitos sobre o protocolo Wi-Fi 

e sobre o microcontrolador PIC (Programmable Interface Controller) que são utilizados 

como base teórica para o desenvolvimento deste trabalho. 

O Capítulo 4 refere-se à metodologia usada para a implementação do sistema 

proposto com ênfase em seu hardware e software. Inicia-se apresentando o projeto 

proposto, os principais componentes com suas particularidades e em seguida as etapas 

para a implementação do sistema. No fim deste capítulo apresenta-se o controle em 

malha fechada para o sistema e recomendações para a implementação de um sistema 

para controle de lâmpada AC comum sem o uso do kit microcontroladdo. 
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O Capítulo 5 apresenta os resultados da implementação com suas devidas 

análises, bem como com as dificuldades encontradas.  

Por fim, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais e conclusões obtidas por 

meio deste trabalho ao mesmo tempo em que faz recomendações para possíveis 

trabalhos futuros a fim de complementar o trabalho iniciado através de novas 

implementações e melhorias para o sistema. 
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Capítulo 2 

Automação Residencial no Mercado e no Meio 
Acadêmico 

O mercado voltado para sistemas de automação residencial e o desenvolvimento 

acadêmico nesta área estão em constante crescimento e o mercado brasileiro está aos 

poucos se abrindo para essa área. Seguindo essa tendência, o meio acadêmico e as 

empresas desenvolveram e continuam desenvolvendo uma grande variedade de 

dispositivos de iluminação residencial automatizada. Esses dispositivos objetivam o uso 

racional da energia e a possibilidade de redução no consumo energético. Suas principais 

funções são a alteração de claridade, controle on/off automático na ausência ou presença 

de pessoas e controle temporizado. Muitos dos módulos de automação disponíveis 

atualmente no mercado brasileiro são importados, o que aumenta seu custo 

expressivamente. Por outro lado, dispositivos individuais de automação tiveram um 

desenvolvimento considerável no plano nacional, resultando na redução de seus custos 

e em maior aquisição por parte dos consumidores (AURESIDE A. B., 2016); (BOLZANI C. 

A., 2007). 

Neste capítulo é apresentado um estudo sobre as mais frequentes soluções 

propostas tanto pelo mercado quanto pelo meio acadêmico para sistemas de iluminação 

residenciais automatizadas. Por razões didáticas, as soluções disponíveis no mercado 

que são apresentadas neste capítulo são separadas em dois grupos: individualizadas e 

integradas. 

2.1. Soluções Individualizadas 

As soluções individuais são aquelas que automatizam uma única lâmpada ou a 

iluminação de um pequeno conjunto de dispositivos como, por exemplo, as luzes da 

garagem. Estas soluções estão disponíveis na maioria das lojas de produtos elétricos e, 
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como qualquer outro equipamento de automação residencial, permitem mais conforto, 

praticidade e segurança aos habitantes da residência.  

As soluções mais comuns para iluminação são apresentadas na Figura 2.1. Todos 

os dispositivos apresentados têm como principal objetivo economizar energia evitando 

que o funcionamento continuo ou em seu máximo em áreas (ou horários) onde o fluxo 

de pessoas não seja constante, como em escadas de emergência, garagens, corredores e 

outras áreas de passagens (SOUZA, 2011); (LOZZER, 2013). 

   

(a) Sensor de Presença. (b)  Minuteria. (c)  Dimmer. 

 

  

(d) Interruptor-cartão. (e) Comutador fotoelétrico. 

Figura 2.1 – Soluções Individualizadas - Fabricante: Simon. 

Fonte: http://simonbrasil.com.br/produtosimon 
 

 

Sensor de presença: Mostrado na Figura 2.1 (a), seu principal elemento é um 

detector de movimento que, ao detectar movimento em seu campo de ação, aciona a 

iluminação que volta a ser desligada após tempo programado. 

Minuteria: Possui um temporizador que após determinado período de tempo 

desliga a iluminação automaticamente. Embora seu propósito seja semelhante ao do 

sensor de presença, o acionamento da iluminação se dá através do acionamento da 

própria minuteria, exibida na Figura 2.1 (b), e não através do uso de sensor. 

Dimmer: Dispositivo mostrado na Figura 2.1 (c) que é um regulador manual cuja 

função é variar a intensidade luminosa de uma ou mais lâmpadas e ou controlar a 
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velocidade de rotação dos ventiladores de 0 a 100%. Em ambos os casos o ambiente 

torna-se mais confortável e econômico.  

Célula fotoelétrica: Dispositivo que permite integração equilibrada entre a 

iluminação natural e artificial. Utilizando fotocélulas ele detecta o nível de luminosidade 

natural no ambiente e, através de dimmers, diminui ou impede a iluminação artificial 

garantindo um nível de iluminação constante no ambiente. 

Interruptor-cartão: Muito comum em hotéis, este dispositivo é mostrado na 

Figura 2.1 (d) e tem como função controlar a alimentação elétrica, e, consequentemente, 

a iluminação e climatização de uma área mediante a inserção ou extração de um cartão. 

Programador por tempo: Dispositivo de controle on/off com programação 

definida pelo usuário, ligando, desligando ou diminuindo a intensidade da luz durante os 

horários definidos. A programação dos horários é feita de acordo com a rotina do 

usuário objetivando o uso racional da energia e redução nos custos. 

Comutadores fotoelétricos: Dispositivo sensível à luminosidade apresentado na 

Figura 2.1 (e) que aciona a iluminação quando a luminosidade no ambiente estiver 

abaixo de um limite pré-ajustado. Também chamado de relé fotoelétrico, é geralmente 

usado para o acionamento de lâmpadas no período da noite, principalmente em áreas 

externas como jardins e piscinas e para iluminação pública das ruas. 

2.2. Soluções Integradas Disponíveis no Mercado 

 As soluções integradas disponíveis no mercado são aquelas que automatizam 

todo o controle da iluminação de uma residência através de uma única central, 

apresentando custo e complexidade muito superior às soluções individuais. Esses 

dispositivos, chamados de centrais ou módulos de automação podem integrar 

dispositivos individuais de diferentes formas e são as soluções mais pesquisadas pelo 

meio acadêmico. 

 

2.2.1 Protocolos de Comunicação 

Antes de apresentar exemplos de soluções integradas para a iluminação e 

climatização residencial disponíveis no mercado é importante destacar as diferentes 

formas de como a central de controle, os sensores, os atuadores e os dispositivos de 
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interface com o usuário se comunicam e trocam informações, ou seja, os diferentes 

protocolos de comunicação. Os protocolos mais utilizados para automação residencial 

são X10 e redes wireless. Dentro das redes wireless, os protocolos de maior destaque são 

Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth. 

X10: Citado anteriormente no Capítulo 1, o X10 é extremamente simples e de 

baixo custo. Classificado uma tecnologia PLC, ele utiliza a própria rede elétrica como 

canal de comunicação para acionar pontos de iluminação e tomadas. Sua principal 

vantagem é que não é necessária alteração na infraestrutura elétrica da casa, porém, 

caso a instalação não esteja estruturada adequadamente, erros na transmissão da 

informação podem acontecer. Além disso, oscilações na rede elétrica podem afetar sua 

performance. 

O X-10 possui módulos em duas formas básicas: uma tomada especial que 

substitui as tomadas convencionais ou um módulo externo que é plugado às tomadas. 

Estes módulos possuem um endereço digital que é utilizado pelos controladores para 

identificá-los e comunicar-se com eles de maneira independente. O controlador central é 

responsável por ligar ou desligar, aumentar ou diminuir a intensidade e temporizar o 

acendimento de cada módulo individualmente de acordo com o desejo do usuário 

(BOLZANI C. A., 2007); (AURESIDE, 2011); (LOZZER, 2013); (NETO, 2009). 

Redes sem fio (Wireless): Os sistemas de controle residencial recentes não 

utilizam fios, de forma que os dispositivos se comunicam entre si por protocolos 

wireless. Isso resulta em uma maior flexibilidade e na possibilidade de expansão do 

sistema sem que sejam necessárias mudanças estruturais. A Figura 2.2 exibe uma 

comparação entre protocolos de comunicação wireless mais utilizados, de acordo com a 

taxa de transferência de dados e alcance. Os protocolos na Figura 2.2 são padronizados 

pelo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), e apresentam características 

bem definidas. Desses protocolos, os mais utilizados são o Bluetooth, ZigBee e Wi-fi e 

suas informações mais relevantes são apresentadas a seguir. 
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Figura 2.2 - Comparativo dos protocolos de comunicação sem fio. 

Fonte: http://www.teleco.com.br/ (adaptado) 
 

 

a) Bluetooth: é a denominação aplicada ao protocolo de rádio IEEE 802.15 baseado em 

saltos de frequências de curto alcance. Este padrão de comunicação utiliza uma faixa de 

rádio entre 2,4 GHz e 2,485GHz e opera com uma taxa de transferência de dados de 1 

Mbps para baixo consumo de energia até 24 Mbps para alta velocidade com alcance de 

até 100 metros para equipamentos de classe 1. Além disso, embora o Bluetooth precise 

permanecer ligado para realizar as trocas de informações entre os dispositivos 

envolvidos no controle, seu consumo é baixo. 

Este protocolo é usado para conectar itens em um curto alcance como teclados, 

mouses e fones de ouvido, porém esse protocolo vem sendo usado dentro da domótica 

para acionar equipamentos através de celulares. Dependendo da aplicação, o Bluetooth 

pode ser uma excelente opção, pois ele possui baixa dissipação de energia, facilidade de 

implementação, taxa de transferência plausível para controles simples, baixo custo e 

alcance satisfatório para aplicações em que o usuário deseje controlar um sistema 

próximo a ele, por exemplo, controlar o sistema residencial de dentro da casa. Note que 

caso o usuário deseje controlar seu sistema de iluminação, por exemplo, de fora da 

residência, o alcance máximo do bluetooth poderia ser facilmente superado, 

impossibilitando o controle. Sendo assim, para essas aplicações de controle, recomenda-

se protocolos de alcance maior como o ZigBee ou o Wi-Fi (LUGLI & SOBRINHO, 2012); 

(KARANDE, TAN, & SRISKANTHAN, 2002). 

 

b)Wi-Fi: É um conjunto de especificações para redes locais sem fio cuja transmissão é 

feita via ondas de rádio com base no padrão IEEE 802.11. Suas versões IEEE 802.11a, 
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IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e a 802.11n são todas compatíveis com suas anteriores, se 

diferenciando apenas na frequência que varia entre 2,4 e 5 GHz, na capacidade de 

transmissão que varia de 11 a 600 Mpbps e no modo de transmissão (JEAN, 2013); 

(SILVA, 2014); (RUPPEL, 2013). 

Uma das principais vantagens da utilização de redes Wi-Fi é sua alta taxa de 

transmissão. Além disso, o Wi-Fi permite criar redes locais sem fios conectando certos 

dispositivos, com redução sensível dos custos de implantação e expansão além de uma 

grande flexibilidade para instalação.  Em geral, a rede que usa tecnologia Wi-Fi possui 

uma conexão segura e confiável com uma configuração que permite um ou mais pontos 

de acesso.  Entretanto, o número de equipamentos utilizando a mesma faixa de 

frequência influencia diretamente no funcionamento da sua própria rede e das redes 

vizinhas. Outro ponto negativo é o consumo energético dos módulos, pois seu consumo é 

alto comparado aos outros protocolos de comunicação e os equipamentos precisam 

estar ligados o tempo todo para realizar a troca de informações.  

 

c) ZigBee: Este protocolo integra o padrão IEEE 802.15.4 e caracteriza-se por ter uma 

baixa taxa de transmissão, curto alcance, baixa potência, baixo custo e facilidade de 

implantação. Esse protocolo é muito utilizado em países estrangeiros sendo ainda pouco 

conhecido no Brasil. Seus principais usos estão no controle de redes de sensores e de 

dispositivos, área de monitoramento remoto e dispositivos de localização, periféricos de 

computadores, sensores médicos, brinquedos e jogos. 

O protocolo ZigBee tem alcance entre 10 a 100 metros, transmite dados por meio 

de ondas de rádio em uma frequência de 2,4 GHz com imunidade a interferências 

transmitindo dados a taxas de transferências entre os 20 kbit/s e os 250 kbit/s. O seu 

consumo é muito baixo podendo ser alimentado por baterias comuns, como pilhas AA. 

As principais características que tornam o protocolo ZigBee uma ótima opção para 

sistemas de automação residencial são: facilidade na instalação, transferência de dados 

com confiança, operação com custo de implementação baixo, baixo consumo de energia, 

simplicidade de programação e a operação em diversos modelos de topologias (ponto-a-

ponto, estrela, árvore e malha). Além disso, o ZigBee possui modo de operação sleep que 

o deixa em espera economizando energia. 

A principal desvantagem do ZigBee é sua baixa taxa de transferência de dados, 

podendo se tornar um grande problema em certos sistemas, como por exemplo, 
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transmissões de áudio e vídeo, pois o atraso na recepção e entrega de dados pode causar 

problemas na comunicação dos usuários (BELLIDO-OUTEIRINO, FLORES-ARIAS, 

DOMINGO-PEREZ, GIL-DE-CASTRO, & MORENO-MUNOZ, 2012); (GOMEZ & PARADELLS, 

2010). 

A Tabela 2.1 apresenta a comparação entre os protocolos apresentados de acordo 

com suas principais características (STARSINIC, 2010); (OLTEANU, OPRINA, TÁPUS, & 

ZEISBERG, 2013). 

 
Bluetooth 

IEEE 802.15.1 

Wi-Fi 

IEEE 802.11 

ZigBee 

IEEE 802.15.4 

Frequência de Operação 2,4 Ghz 2,4 - 5 Ghz 2,4 Ghz 

Alcance Até 100m Superior a 100m Até 100m 

Taxa de Transmissão 1Mbps ou 24 Mbps 54Mbps (média) 20 a 250 kbps 

Alimentação Baixo consumo Alto consumo Baixo consumo 

Principal vantagem Baixo Custo Alta taxa de transferência Baixo consumo e custo 

Principal desvantagem Baixo alcance Alto consumo de energia Baixa transferência 

Tabela 2.1 - Comparação entre os protocolos de comunicação 

 

2.2.2 Exemplos de soluções integradas disponíveis no mercado 

Conhecidos os principais protocolos de comunicação, fica claro que a escolha do 

protocolo é de extrema importância para o desenvolvimento, eficiência e relação custo-

benefício dos sistemas de automação residencial. No mercado nacional e internacional 

de automação residencial encontram-se diversos produtos com protocolos de 

comunicação, capacidade de controle e funcionamentos diferentes. A seguir são 

apresentados alguns dos principais e mais vendidos módulos disponíveis no mercado. 

O conjunto da Philips na Figura 2.3 (a) chama-se Hue White and Color e permite 

que usuário controle a intensidade da lâmpada e sua cor através de aplicativo.  O 

conjunto é formado por três LEDs (Light-Emitting Diode) ecologicamente corretos e um 

dispositivo que os conecta ao roteador. De fácil instalação e operação, este controle 

permite criar diferente cenas nos ambientes tornando-os mais atrativos e confortáveis, 

além de ecologicamente corretos (PHILIPS, 2016). 

Já a solução proposta pela Belkin, chamada WeMo Light Switch, substitui os 

interruptores regulares como mostrado na Figura 2.3 (b) e permite controlar as luzes da 

casa manualmente ou à distância usando um aplicativo e sistema de Wi-Fi.  O sistema de 
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controle pode ser programado e ele é capaz de verificar se as luzes foram deixadas 

acesas por um longo período avisando o usuário através de e-mail (BELKIN, 2016). 

O Minibox da empresa brasileira Neocontrol apresentado na Figura 2.3 (c) utiliza 

protocolo de comunicação Wi-fi e permite comandar a iluminação, cortinas e persianas 

de ambientes residenciais. É possível programar e personalizar a iluminação da 

residência manualmente através do próprio Minibox ou utilizando o aplicativo 

disponível para smartphones (NEOCONTROL, 2016). A Neocontrol apresenta também 

uma solução utilizando protocolo de comunicação baseado em cabeamento dedicado. O 

Module Dimmer, apresentado na Figura 2.3 (d), é responsável pela dimerização de 

circuitos de iluminação.  Cada Module Dimmer possui 8 canais de dimerização que 

controlam a intensidade luminosa de qualquer carga dimerizável, como lâmpadas e 

ventiladores, criando diferentes cenas (NEOCONTROL, Linha Cabeada, 2016).  

Outro módulo que permite a dimerização de circuitos de iluminação é o chamado 

Única Lighting Control mostrado na Figura 2.3 (e). Fabricado pela Schneider, esse 

módulo permite que a iluminação seja dimerizada, proporcionando redução no consumo 

de energia e tornando os ambientes mais confortáveis. Além disso, ele possibilita o 

armazenamento de quatro cenários pré-programados e controla individualmente cada 

um dos seis circuitos que podem ser ligados a ele (SCHENEIDER, 2016). 

Pensando em praticidade no momento da instalação, a Scenario desenvolveu o 

módulo controlador de cenas CompactWall mostrado na Figura 2.3 (f). Este módulo já é 

preparado para ser facilmente instalado à estrutura elétrica convencional. Ele permite 

controlar até seis circuitos sendo quatro canais para cargas dimerizáveis e dois canais 

de relé para cargas do tipo liga ou desliga (SCENARIO, 2016). 

Como exemplo final dos principais módulos de controle integrados disponíveis 

no mercado tem-se o Wallpad.  Apresentado na Figura 2.3 (g), este produto da iHouse 

possui uma central de automação com tela colorida touch, que permite monitorar a 

temperatura e a luminosidade ambiente, e duas saídas dimerizáveis para iluminação. 

Através de sua comunicação wireless, as informações sobre o ambiente podem ser 

monitoradas através de tablets ou smartphones.  Além disso, a comunicação wireless 

permite que diversos equipamentos além da iluminação possam ser comandados tais 

como ar-condicionado e persianas, de forma simples e direta (IHOUSE, 2016). 
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(a) Hue White and Color (PHILIPS, 2016) (b) WeMo Light Switch (BELKIN, 2016) 

 

  

(c)Minibox (NEOCONTROL, 2016) 

 

(d) Module Dimmer (NEOCONTROL, Linha 

Cabeada, 2016) 

 

   

(e) Única Ligthing Control 
(SCHENEIDER, 2016) 

(f)  CompactWall - 
Fonte:http://loja.cirinoesamara.com.br/pd-

155c42-kit-automacao-modulo-compact-
wall-six-branco-controle-remoto.html 

(g)  Wallpad 
     (IHOUSE, 2016) 

Figura 2.3 – Soluções Integradas  

2.3. Soluções Apresentadas Pelo Meio Acadêmico 

 Muitas das soluções disponíveis no mercado são provenientes de projetos 

inicializados no meio acadêmico culminando na incorporação desses projetos pelas 

indústrias. Atualmente, as principais pesquisas na área de automação residencial estão 

voltadas para a automação residencial wireless, sendo grande o número de trabalhos 

envolvendo os três principais protocolos de comunicação sem fio referenciados na seção 

2.2.1. Essas pesquisas são, geralmente, realizadas através da construção de protótipos 

que tentam conectar diferentes tecnologias existentes de forma a tornar o sistema 
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abrangente e o mais econômico possível. Em âmbito internacional, a maior parte das 

pesquisas dizem respeito ao protocolo ZigBee enquanto em âmbito nacional, as 

pesquisas são voltadas para os protocolos Wi-Fi e Bluetooth. 

A literatura apresenta também trabalhos com diferentes protocolos de 

comunicação.  (EUZÉBIO & MELLO, 2011) apresentam um sistema de automação 

residencial que permite enviar comandos aos eletroeletrônicos da residência através de 

um aplicativo em celulares Android, utilizando o Arduino e protocolo de comunicação 

Zigbee. A integração entre Wi-fi e ZigBee é desenvolvida em uma aplicação proposta por 

(LU, GILL, YANG, & YAO, 2009) para o controle e monitoramento de interruptor de luz, 

válvula e sensor de segurança com detector de chama, fumaça e monóxido de carbono. 

Há, porém, trabalhos relativamente recentes que exploram as características do 

protocolo X10, pois embora ele seja um sistema mais antigo e fortemente aceito no 

mercado, principalmente nos Estados Unidos, alguns estudos ainda são feitos com o 

intuito de otimizá-lo e analisar sua implementação a nível nacional. (ABREU & VALIM, 

2011), por exemplo,  desenvolve um módulo conversor de protocolo onde o sinal 

emitido por um celular através da tecnologia Bluetooth se comunica com um módulo 

conversor que faz a adaptação desse sinal a um protocolo de comunicação X-10 para 

atuar no sistema residencial. 

Pesquisas são feitas também na área da automação inteligente, isto é, uma 

automação baseada no comportamento dos usuários que possa tomar decisões para 

garantir ainda mais conforto e segurança aos usuários. (COOK & HEIERMAN, 2003), por 

exemplo, propõe a implementação de um sistema de automação capaz de descobrir 

padrões de uso, ou seja, descobrir a rotina do usuário, através da coleta de dados de uso 

de eletrodomésticos e dispositivos eletrônicos. Estes padrões, se previsíveis, podem ser 

automatizados em benefício do usuário para melhorar o modo como o próprio usuário 

realiza essas tarefas obtendo processos mais rápidos e com menor custo de energia. 

Além dos trabalhos citados muitos trabalhos acadêmicos são feitos sobre a 

metodologia de implementação de uma residência automatizada, que não é algo 

padronizado. Há pesquisas também sobre as diversas possibilidades em relação aos 

protocolos como o trabalho desenvolvido por (TEZA, 2002) que descreve os principais 

protocolos utilizados em Automação Residencial, destacando aspectos gerais sobre os 

mesmos, como praticidade, custos e disponibilidade. Já (ANDRADE, 2013) desenvolve 
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um trabalho com o objetivo de identificar os pontos críticos na criação, configuração e 

viabilidade do sistema para automação residencial usando Arduino e Web Page. 

Por fim, muitos trabalhos no meio acadêmico se diferenciam também pelo 

dispositivo utilizado como central de controle. Geralmente, os tipos mais comuns são os 

microcontroladores Arduino e PIC (Programmable Interface Controllers) mas outros 

também podem ser usados como no trabalho de (SILVA D. S., 2009) que desenvolve um 

software que trabalha juntamente com um controlador PLC (Programmable Logic 

Control) programado para monitorar e controlar dispositivos relativos à iluminação, 

temperatura, fumaça, janelas, alarmes entre outros. Os microcontroladores podem se 

comunicar através de diferentes protocolos de comunicação permitindo uma infinidade 

de possibilidades na combinação de tecnologias.  Por exemplo, (PEREZ & SILVA, 2013) 

apresentam o desenvolvimento de um sistema distribuído para monitorar os ambientes 

de uma residência, configurando, gerenciando e adequando o contexto de acordo com as 

preferências do usuário com Raspberry PI e microcontrolador Arduino. Esse mesmo 

microcontrolador também foi utilizado por (TAZIL & PIYARE, 2011) para implementar 

um sistema de automação residencial, utilizando o protocolo de comunicação Bluetooth. 

Por outro lado, (BARAKA, GOBRIL, MALEK, KANJ, & KAYSSI, 2013) utilizou o 

microcontrolador Arduino para desenvolver um controle residencial hibrido de baixo 

custo utilizando os protocolos ZigBee e X-10 enquanto  (ARAÚJO, SOUTO, JUNIOR, & 

SOUZA, 2012) apresentam o desenvolvimento da ideia para controle de temperatura, 

luminosidade e segurança através de Arduino e sensores LDR (Light Dependent Resistor) 

e LM35. Quanto ao uso do PIC como central de controle tem-se o trabalho desenvolvido 

por (RANJIT, ISMAIL, LEONG, OTHMAN, & RAMLEE, 2013) que utiliza o PIC18F2550 

para controlar um sistema de domótica via Bluetooth e o trabalho desenvolvido por 

(ALKAR, YUKSEKKAYA, KAYALAR, TOSUN, & OZCAN, 2006)  que utiliza o PIC16F876 

para implementar um sistema de iluminação, ventilação e segurança usando tecnologia 

GSM (Global System for Mobile Communication),  Internet e reconhecimento  de voz.  

2.4. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou as principais soluções propostas tanto pelo meio 

acadêmico quanto pelo mercado. Foi apresentado também os diferentes protocolos de 



 

28 
 

comunicação, dando ênfase aos tipos de protocolos wireless. Em relação aos protocolos 

de comunicação sem fio, de maneira geral, o ZigBee é utilizado em aplicações de alcance 

médio e que seja necessária uma baixa taxa de transferência. Já o Bluetooth é utilizado 

em aplicações de alcance baixo e que seja necessária uma taxa de transferência média 

enquanto o Wi-Fi é utilizado em aplicações de alcance médio e com alta taxa de 

transferência de dados.  

Baseando-se nas diferentes propostas oferecidas pelo meio acadêmico, propõe-se 

um sistema de automação residencial para iluminação utilizando protocolo de 

comunicação Wi-Fi e microcontrolador PIC. O protocolo de comunicação wireless foi 

escolhido devido à sua facilidade de instalação com custo muito baixo, quando 

comparada às estruturas de protocolo X-10 e cabeamento estruturado e por não haver 

necessidade de mudanças estruturais na residência para a implementação do sistema 

proposto. Dentre as redes sem fio, o Wi-Fi foi escolhido devido à sua alta taxa de 

transferência, o que permite uma maior flexibilidade na criação da interface e 

permitindo também que o sistema de controle possa ser expandido para abranger 

transferências de outros dados futuramente. Além disso, seu alcance é satisfatório, 

permitido o controle de sistema de iluminação dentro da residência e em suas 

proximidades, e no mercado há disponibilidade de módulos de comunicação Wi-Fi. Por 

último, a popularização dos smartphones e integração sem fio entre aparelhos que 

suportam comunicação Wi-Fi como notebook, tablet, smartphone, vídeo game, 

impressoras e câmeras fotográficas fez com que o número de usuários de redes sem fios 

residenciais aumentasse consideravelmente, sendo hoje, relativamente comum a 

presença de roteadores Wi-Fi nas residências. Isso também influencia na escolha pois 

sabe-se que os usuários estão familiarizados com esse protocolo, facilitando ainda mais 

a sua implementação e uso (LU, GILL, YANG, & YAO, 2009). 

Já o PIC foi escolhido devido ao seu baixo custo, disponibilidade e simplicidade 

tanto de instalação quanto de programação. O Arduino, embora possa ser mais didático e 

moderno, possui valor de custo mais alto quando comparado ao PIC, sendo por isso 

descartado uma vez que se propõe um projeto de controle de baixo custo.  
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Capítulo 3 

Embasamento Teórico Para Desenvolvimento do 
Projeto 

O estudo sobre as diferentes soluções disponíveis no mercado e no meio 

acadêmico resultou na escolha do PIC como componente principal da central de controle 

e do protocolo de comunicação wireless Wi-Fi como o protocolo de comunicação para o 

desenvolvimento do protótipo proposto. Neste capítulo é apresentado um estudo sobre 

as principais características e o princípio de funcionamento do Wi-Fi e do 

microcontrolador PIC, que são bases fundamentais para a implementação do sistema de 

domótica proposto. As informações contidas neste capítulo serviram de base para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

3.1. Protocolo de comunicação 802.11 -   Wi-Fi  

Apresentado de maneira resumida na seção 2.2.1, o protocolo de comunicação 

wireless Wi-Fi possui outras características que merecem destaque. De maneira geral, a 

seção IEEE 802 tem vários padrões de redes que foram usados para permitir a 

interoperabilidade entre os diversos produtos conectados às redes locais sem fio 

também chamadas de WLAN (Wireless Local Area Network). Com uma arquitetura 

semelhante, os protocolos da família IEEE 802 podem ser interconectados para a 

implantação de redes locais ou metropolitanas com ou sem fio. Os principais protocolos 

da IEEE 802 são: 802.3 Ethernet, 802.5 Token Ring, 802.8 Fibra Ótica, 802.11 Wi-Fi e 

802.16 Wi-Max (JEAN, 2013).  

O Wi-Fi, protocolo escolhido para este trabalho, tem base no padrão IEEEE 

802.11 lançado em 1997. Esse padrão é na verdade um conjunto de especificações a 

respeito das camadas física e de enlace para a implementação de uma rede local sem fio 

(WLAN). Dentro deste padrão dois tipos de arquiteturas são possíveis: infraestruturada 

ou AdHoc. Essas arquiteturas e camadas são discutidas nas seções 3.1.2 e 3.1.3. 
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A transmissão do Wi-Fi é feita via ondas de rádio permitindo conectar diversos 

dispositivos remotos podendo atingir altas taxas de transmissão de dados. Como já foi 

apresentado na sessão 2.2.1, a principal vantagem do padrão 802.11 é sua alta taxa de 

transmissão. Por outro lado, vale lembrar que o número de equipamentos utilizando a 

mesma faixa de frequência influencia diretamente no funcionamento da sua própria 

rede e das redes vizinhas. Outro ponto negativo é o consumo energético dos módulos, 

pois os equipamentos precisam estar ligados o tempo todo para realizar a troca de 

informações, e seu gasto com energia é alto se comparado aos outros protocolos de 

comunicação. 

O padrão IEEE 802.11 passou a ser referenciado como Wi-Fi a partir de 1999 

quando este padrão foi atualizado pelo IEEE e recebeu o nome 802.11b. O nome Wi-Fi é 

tido como uma abreviatura do termo inglês "Wireless Fidelity", embora a Wi-Fi Alliance, 

entidade responsável pelo licenciamento de produtos baseados nessa tecnologia, nunca 

tenha afirmado tal conclusão (NETO M. P., 2009). 

A primeira versão do padrão 802.11 (802.11 Legacy) foi lançada em 1997 com 

transmissão de dados por meio de radiofrequência (RF). O IEEE determinou que este 

padrão operasse no intervalo de frequências entre 2,4 GHz e 2,4835 GHz (intervalo de 

frequência não licenciada) com a taxa de transmissão de dados de 1 Mbps (obrigatório) 

à 2Mbps (opcional), através de duas técnicas de modulação conhecidas como DSSS 

(Direct Sequence Spread Spectrum) e FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), que 

deveriam codificar os dados e modular os sinais de modos diferentes para equilibrar 

velocidade, distância e capacidade de transmissão. Estas técnicas possibilitam 

transmissões utilizando vários canais dentro de uma frequência. 
 

3.1.1 Padrões IEEE 802.11 

Com o passar dos anos, novas revisões dos padrões 802.11 foram feitas e novos 

padrões lançados com diferentes modulações. As principais alterações se distinguem 

pela frequência de transmissão utilizada, o tipo de modulação e pela taxa de 

transferência de dados. O protocolo dominante em uso hoje é IEEE 802.11g, que opera 

na faixa de 2,4 GHz e fornece uma taxa de dados de no máximo de 54 Mbps. A Tabela 2.1 

mostra uma comparação entre os padrões IEEE 802.11 (NETO M. P., 2009); (LU, GILL, 

YANG, & YAO, 2009); (SILVA, 2014); (JEAN, 2013); (STARSINIC, 2010). 

3.1.1.1 IEEE 802.11a 
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Esta revisão foi feita em paralelo com o padrão IEEE 802.11b sendo, no entanto, 

aceita posteriormente, mas ainda no ano de 1999. Utilizando modulação OFDM 

(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), sua principal vantagem está no fato de 

operar em 5 GHz o que permite uma alta taxa de transferência de capacidade teórica 

igual a 54 Mbps. Porém seu alcance é menor em relação ao seu padrão antecessor. 

3.1.1.2 IEEE 802.11b 

Lançado em 1999, este padrão ficou conhecido como Wi-Fi e teve grande 

aceitação no mercado se popularizando rapidamente principalmente devido ao baixo 

custo dos componentes que compõem os equipamentos que usam esse padrão. 

Utilizando modulação DSSS, tem como vantagem um aumento em 11 vezes a capacidade 

de transmissão em relação ao seu antecessor, porém utiliza a frequência de 2,4 GHz a 

mesma frequência que muitos outros equipamentos eletrônicos utilizam e embora a 

modulação DSSS seja utilizada para diminuição de interferência ainda assim podem 

ocorrer interferências entre sinais. 

3.1.1.3 IEEE 802.11g 

Embora atue na mesma frequência que o IEEE 802.11b, frequência de 2,4 Ghz, o 

padrão IEEE 802.11g, lançado em 2004, possui modulação OFDM o que aumenta sua 

taxa de transferência para 54Mbps, quase 5 vezes a taxa do IEEE 802.11b. É o padrão 

mais utilizado atualmente. 

3.1.1.4 IEEE 802.11n 

Padrão mais recente, lançado em 2008, que através do uso de canais de 40 MHz 

permitiu a duplicação da taxa de transmissão por canal. Este padrão pode atuar nas 

frequências de 2,4 GHz e/ou 5 GHz com capacidade teórica de 65 a 600 Mbps e 

modulação OFDM. 

Versão Ano Frequência (GHz) Capacidade (Mbps) Modulação 

IEEE 802.11a 1999 5 54 OFDM 

IEEE 802.11b 1999 2,4 11 DSSS 

IEEE 802.11g 2004 2,4 54 OFDM 

IEEE 802.11n 2008 2,4 ou 5 65-600 OFDM 

Tabela 3.1 - Comparação ente os padrões IEEE 802.11 

3.1.2. Arquiteturas 
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O padrão IEEE 802.11 possui dois tipos de arquiteturas possíveis: 

Infraestrururada ou AdHoc. Na primeira arquitetura os dispositivos estão conectados a 

pontos de acesso que são responsáveis pela comunicação e regulação. Na arquitetura do 

tipo AdHoc, os dispositivos podem operar como pontos de acesso, estabelecendo a 

comunicação entre eles. A Figura 3.1 mostra essas duas arquiteturas (NETO M. P., 2009); 

(SILVA, 2014). 

 

Figura 3.1 - Arquiteturas Infraestruturada e AdHoc.  

Fonte: (SILVA, 2014) 
 
 

3.1.2.1. Arquitetura Infraestruturada 

Esta arquitetura consiste em construir a rede utilizando um ponto de acesso (AP) 

que é responsável por quase toda a funcionalidade da rede. Os dados transmitidos pelas 

estações são recebidos pelo AP e enviados para os destinos apropriados. Este modo 

permite a conexão sem fio de dispositivos dentro de um intervalo fixo ou área de 

cobertura do AP. O ponto de acesso tem uma ou mais antenas que lhe permite interagir 

através do ar com os dispositivos. Em modo de infraestrutura o ponto de acesso sem fio 

converte os dados de rádios em dados Ethernet com fio atuando como uma ponte entre a 

rede local com fio e os usuários sem fio. 
 

3.1.2.2. Arquitetura AdHoc 

Esta arquitetura é chamada também de Ponto-a-Ponto e os dispositivos sem fio 

criam uma rede comunicando-se livremente e diretamente uns com os outros sem uma 

estação de base centralizada. Nesse tipo de rede os computadores são agrupados de 
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acordo com as necessidades por conseguinte, a rede não tem uma estrutura específica 

ou pontos fixos e cada nó pode ser configurado para se comunicar com outro nó. Os 

dados da rede são enviados e recebidos diretamente pelas estações, isto é, cada estação 

assume ao mesmo tempo o papel de usuário e de ponto de acesso. 

 

3.1.3. Camadas física e de enlace 

O padrão IEEE 802.11 define a camada física (PHY) e a camada de enlace de 

dados para uma conexão através de rádio frequência. A camada PHY define a modulação 

das ondas de RF e as características da sinalização para a transmissão de dados 

enquanto que a camada enlace de dados define a interface entre o barramento da 

máquina e a camada PHY (NETO M. P., 2009); (JEAN, 2013); (SILVA, 2014). 

 

3.1.3.1. Camada física 

A camada PHY do padrão 802.11 define as técnicas de transmissão de rádio 

frequência. As duas técnicas de modulação espectral utilizadas nesse padrão são DSSS e 

o OFDM. A modulação DSSS é utilizada no padrão IEEE 802.11b e trabalha em uma 

banda de 2,4 GHz que é dividida em três canais. Essa característica o torna mais 

suscetível a ataques e a ruídos o que pode diminuir a banda utilizada. A técnica DSSS tem 

duas vantagens principais: a banda utilizada pode ser ocupada simultaneamente por 

diversos usuários além de fornecer um ganho espalhando contra os sinais de 

interferência de banda estreita fazendo com que os sinais sejam robustos em relação às 

interferências e tornem a recuperação do sinal mais fácil.  

A modulação OFDM é utilizada nas outras versões do padrão IEEE principalmente 

porque possibilita um uso mais eficiente e otimizado da largura de banda alocada 

através da distribuição dos dados por múltiplos portadores com espaçamento preciso. 

Desta forma, cada portadora é identificada de forma única, permitindo identificar 

interferências e ruídos, trocar ou isolar essas faixas de frequência ou mudar sua a 

velocidade de transmissão. 

3.1.3.2. Camada de enlace 

No nível de enlace de dados, o IEEE especifica a interface entre o barramento da 

máquina e a camada PHY. Essa especificação é feita através da definição de um protocolo 

de controle de acesso ao meio, ou seja, um protocolo usado para decidir quando uma 
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estação tem permissão para transmitir. São utilizados dois modos para controle de 

acesso neste padrão: o DCF (Distributed Coordination Functions) e o PCF (Point 

Coordination Function).  

Na função de coordenação distribuída DCF essa decisão é realizada 

individualmente pelos pontos da rede, podendo, dessa forma, ocorrer colisões. O DCF 

opera apenas na rede adhoc ou coexiste com o PCF em uma rede de infraestrutura. Na 

função de coordenação centralizada, PCF, a decisão de quando transmitir é centralizada 

em um ponto especial que verifica periodicamente o canal. Assim, ao identificar que uma 

estação possui dados para transmitir, ela libera acesso ao meio determinando qual 

estação deve transmitir em cada momento, evitando teoricamente a ocorrência de 

colisões. 

3.2. Microcontrolador PIC  

 

Microcontroladores são componentes muito importantes na construção de 

equipamentos eletrônicos. São circuito integrados (CI) que integram milhões de 

componentes dentro de uma única pastilha de silício. Apresentam tamanho reduzido e 

pinos em suas bordas, cuja quantidade de pinos varia de acordo com o tipo e modelo do 

microcontrolador. Esses pinos são utilizados para os diversos fins, dentre os quais 

destacam-se os pinos de alimentação, oscilador, reset e portas de entrada e saída.  

Esse componente possui características semelhantes às de um computador e 

pode ser definido como um processador que tem memória, funções de entrada/saída, 

circuito de clock e periféricos diversos embutidos. Através da programação do 

microcontrolador pode-se controlar suas saídas, monitorar suas entradas entre outros 

processos de controles lógicos definidas em seu programa interno. Seu programa é 

executado toda vez que o microcontrolador é alimentado e essa memória programável é 

sua principal vantagem. Sua capacidade de executar e armazenar programas torna-o 

extremamente versátil podendo executar funções matemáticas e lógicas sofisticadas em 

circuitos eletrônicos complexos. 

O termo PIC refere-se a um tipo particular de microcontroladores fabricados pela 

empresa americana Microchip Technology. Os microcontroladores PIC que apresentam 

uma arquitetura interna do tipo Harvard. Essa arquitetura apresenta dois barramentos 
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separados para dados e para instruções permitindo que uma instrução seja buscada na 

memória enquanto outra instrução ainda estiver sendo executada. Essa arquitetura 

torna o processamento extremamente rápido. Além disso, o barramento de instruções 

que pode ser de 12, 14 ou 16 bits, é maior que o barramento de dados, que possui 8 bits. 

Outra vantagem é que o barramento de dados já inclui o dado e o local onde ela irá 

operar isto significa que apenas uma posição de memória é utilizada a cada instrução o 

que economiza memória de programa. O tipo de instrução que é utilizada pelos 

microcontroladores é do tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer) que consiste em 

um conjunto com cerca de 35 instruções. 

Os microcontroladores PICs são divididos em famílias. Cada família, ou linha, tem 

vários componentes com tamanhos e recursos diferentes. A família PIC18F é composta 

por microcontroladores de arquitetura Harvard e memória flash, considerada entre os 

tipos de memória existentes a mais flexível, pois pode ser apagada eletricamente e 

reprogramada em até 1.000.000 de vezes dependendo da tecnologia empregada pelo 

fabricante (GRIZ & LUKACHESKI, 2013); (ARAÚJO, 2013); (BRAGA, HOVADICH, & 

ELEUTÉIO, 2011); (MICROCHIP, 2016). 

3.3. Considerações Finais 

Neste capitulo são apresentados os principais conceitos relacionados a Wi-Fi e 

microcontrolador PIC que são os elementos mais importantes do protótipo proposto. As 

informações apresentadas aqui são utilizadas para a implementação tanto de hardware 

quando de software do controle domótico de iluminação proposto. 
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Capítulo 4 

Metodologia 

Este capítulo apresenta a definição do objeto de estudo deste trabalho, a 

sequência de passos para a implementação do sistema proposto juntamente com a 

descrição dos componentes principais de hardware e software.   

4.1. Definição do problema 

Embora a automação residencial esteja em constante avanço, o seu alto custo 

ainda é um fator que muitas vezes inviabiliza a aquisição dos sistemas automatizados 

nas residências de grande parte da população. Com base neste contexto, propõe-se a 

elaboração e construção de um sistema de domótica de baixo custo controlado via 

dispositivo móvel. Este sistema utiliza apenas componentes de baixo custo sendo 

direcionado a residências que possuam algum tipo de dispositivo móvel sem a 

necessidade de um roteador Wi-Fi.  

O projeto restringe-se ao controle de uma lâmpada, porém as atividades e 

operações envolvidas no controle desse elemento podem ser incorporadas a outros 

elementos, como por exemplo ventiladores e motores. O controle da lâmpada é realizado 

quando o usuário, através de seu dispositivo móvel, altera o status atual da lâmpada. Ele 

pode selecionar ligar a lâmpada, o que corresponde a 100% da luminosidade, deligar a 

lâmpada, o que corresponde a 0% da luminosidade máxima ou variar essa a intensidade 

luminosa entre 0 e 100%. Para garantir que o controle está sendo feito como desejado é 

utilizado um sensor de luminosidade como feedback do controle para a lâmpada. Esse 

sensor retorna a tensão associada à luminosidade local que é repassado a um conversor 

analógico digital para que o microcontrolador possa realizar o controle em malha 

fechada da intensidade luminosa.  
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4.2. Kit XM118 

A Figura 4.1 mostra o kit educacional XM118 fabricado pela EXSTO Tecnologia 

que é utilizado para a implementação do controle proposto. O kit XM118 é um ambiente 

de desenvolvimento de aplicações baseadas no PIC18F4550 que possui diversas saídas e 

entradas como por exemplo 8 LEDs convencionais, buzzer, 2 LEDs bicolores, 4 displays 

de 7 segmentos, um display LCD (Liquid Cristal Display) alfanumérico, conversores, 

sensor de temperatura entre outros. Esses periféricos tornam o kit extremamente 

dinâmico e em uma ótima ferramenta para desenvolvimento. Para o sistema proposto 

utiliza-se a lâmpada de corrente contínua presente no kit. Esta lâmpada permite 

diversas aplicações, incluindo o acionamento por PWM (Pulse Width Modulation) para 

variar a intensidade luminosa da lâmpada (EXSTO, 2014).  

4.3. MPLABX IDE  

O kit XM118 é totalmente compatível com o software MPLABX IDE da Microchip 

Esse ambiente de desenvolvimento de livre distribuição é usado para a criação do 

código de controle para iluminação. Além disso, o MPLABX IDE permite a simulação (no 

software), gravação e depuração (no kit) através de seu compilador xC8. Este 

compilador possui em sua biblioteca algumas funções prontas como “OpenUSART” e 

“OpenADC” que foram utilizadas no desenvolvimento do código principal. A 

programação foi feita através do uso da linguagem C  (EXSTO, 2014). 

4.4. Microcontrolador PIC 18f4550  

O PIC18F4550 exibido na Figura 4.2 foi escolhido para a implementação do 

sistema de automação proposto dentre os vários microcontroladores PIC devido à sua 

disponibilidade, baixo custo e às suas características que serão descritas nesta seção. 

Este microcontrolador foi desenvolvido utilizando a tecnologia nano Watt da Microchip, 

podendo operar em várias frequências, graças ao seu oscilador interno de 8 MHz, que 

pode ser derivado em frequências menores. Ele pode ser alimentado por um cristal 
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associado com o bloco PLL (Phase Locked Loop), ou diretamente por um oscilador de 48 

MHz. Na frequência de 48 MHz o PIC é capaz de executar até 12 milhões de instruções 

por segundo (MICROCHIP, 2016). Para o controle proposto, é selecionada a frequência 

de 20 MHz. 
 

 

 

Figura 4.1 – Kit XM118. 

Fonte: http://www.exsto.com.br/produto-
microcontroladores-e-microprocessadores-xm118-

banco-de-ensaios-em-microcontroladores-pic18f 

Figura 4.2 -  PIC18F4550. 

Fonte: http://www.microchip.com/ 
wwwproducts/en/PIC18F4550 

 

O PIC18f4550 possui memória interna de 32 kbytes para armazenamento do 

programa e 2048 bytes de memória RAM (Random Access Memory). Funciona com 

tensões de alimentação entre 4,2 V e 5,5 V e possui uma variedade de recursos que 

reduzem o consumo de energia durante a operação. Sua memória flash suporta vários 

ciclos de leitura/escrita com capacidade de armazenamento de dados superior a 

quarenta anos. Este componente possui também diversos  periféricos como: um módulo 

de comunicação serial compatível com o USB (Universal Serial Bus) especificação 2.0, 

que suporta tanto comunicação de baixa como de alta velocidade para todas as 

modalidades de transferência de dados. Possui também 13 canais de conversão 

analógica digital (A/D),  um módulo CPP (Capture/Compare/PWM) que corresponde a 

dois comparadores analógicos e uma saída PWM (Pulse-Width Modulation), um módulo 

ECCP (Enhanced/ Capture/ Compare), um módulo de detecção de alta/baixa tensão 

(HLVD  High/Low-Voltage Detect), quatro módulos temporizadores, de resolução além 

de permitir comunicação SPI (Serial Peripheral Interface) e EUSART (Enhanced Universal 

Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) (BRAGA, HOVADICH, & ELEUTÉIO, 
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2011) ;(BERTOLETTI & SANTOS, 2014); (ABOUJAOUDE, 2014); (ARAÚJO, 2013); 

(MICROCHIP, 2016). 

Este microcontrolador é um componente de 40 pinos e encapsulamento PDIP 

(Plastic Dual Inline Package). Esses pinos podem ser divididos em terminais de 

alimentação, entradas e saídas digitais (I/O - Inputs/Outputs), canais analógicos, entre 

outros. A descrição de cada pino do microcontrolador pode ser encontrada no 

documento de referência do fabricante, o Datasheet. Devido à grande versatilidade do 

microcontrolador existem vários pinos que desempenham mais de uma função. A 

escolha de qual será a função do pino dependerá do projeto a ser desenvolvido. Por 

exemplo, têm-se terminais de entrada e saída atuando como portas multiplexadas para 

conectar periféricos. De uma forma geral, quando um determinado periférico é 

conectado aos pinos de entrada ou saída, o terminal associado a ele serve ao periférico e 

sua função de entrada e saída fica desativada. Quando o periférico não é utilizado, o 

terminal trabalha como I/O.   

Quanto à capacidade de corrente, cada terminal configurado como saída é capaz 

de fornecer ou drenar até 25 mA. Contudo, a corrente (fornecida ou drenada) total de 

todos os terminais juntos não pode ultrapassar 200 mA. A Figura 4.2 e a Figura 4.3 

apresentam o PIC18F4550 e a pinagem do PIC18F4550 e PIC18F4455 respectivamente 

(GRIZ & LUKACHESKI, 2013); (MICROCHIP, 2016). 

 

Figura 4.3 - Pinagem do PIC18F4550 e PIC 18F4455IC . 

Fonte: (MICROCHIP, 2016) 
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4.5. Módulo Wi-Fi ESP8266 

O modelo ESP-01 do módulo Wi-Fi ESP8233 da empresa Espressif exibido na 

Figura 4.4(a) foi escolhido para a implementação do sistema de automação proposto 

devido às suas características de funcionamento, tamanho reduzido, disponibilidade e 

baixo custo. Este módulo é muito utilizado em automação residencial e é capaz de 

suportar redes Wi-Fi nos padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n podendo ser utilizado 

tanto na arquitetura AdHoc, como um ponto de acesso, quanto na arquitetura 

infraestuturada que foram descritas na seção 3.1.2. Sua taxa de transmissão, chamada de 

baud rate é de 11520 por padrão com transmissão por 8 bits e 1 bit de stop. Seu alcance 

pode chegar a 90 m aproximadamente, sendo suficiente para o protótipo proposto. Esse 

módulo compartilha muitas características com o PIC18F4550 como por exemplo: 

conexões do tipo SPI, UART (Universal Asynchronous Receiver e Transmitter), I2C (Inter-

Intergrated Circuit), tem arquitetura RISC de 32 bits, memória flash, entrada A/D e 

utiliza comunicação serial. O módulo possui antena embutida e um conector de 8 pinos 

além dos LEDs vermelho e azul que indicam o funcionamento e a comunicação, 

respectivamente (ESPRESSIF, 2016) (Rancid, 2016).  

  

(a) ESP-01. 

Fonte: http://www.filipeflop.com/pd-1f55ad-
modulo-wifi-esp8266-esp-01.html 

(b) Pinagem do ESP-01. 

Fonte: http://www.filipeflop.com/pd-
1f55ad-modulo-wifi-esp8266-esp-01.html 

Figura 4.4 – Modulo Wi-Fi ESP8266 modelo ESP-01 

Quanto à pinagem, o ESP-01 possui 8 pinos mostrados na Figura 4.4 (b), sendo: 

 3,3V: Tensão de alimentação de 3,3 V continua; 

 GND: Correspondente ao sinal de terra GND; 

 Tx: Transmissão do módulo. Deve ser conectado no pino de 

recepção Rx do microcontrolador.  
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 Rx: Recepção do módulo. Deve ser conectado no pino de 

transmissão Tx do microcontrolador.  

 RST: Sinal de reset/restart para limpar os dados gravados no 

módulo.  

 CH_PD: Sinal de habilitação do chip e é usado para gravação de 

firmware ou atualização. Este pino deve ser mantido em nível alto 

para a operação normal; 

 GPIO0: Entrada e saída controlada pelo firmware, deve ser receber 

nível baixo (GND) para modo update ou nível alto para a operação 

normal; 

 GPIO2: Entrada e saída controlada pelo firmware; 

4.6. Condicionador de sinal entre o módulo e o PIC 

O módulo ESP8266 opera com tensão de 3,3 V enquanto o microcontrolador PIC é 

alimentado com 5 V a partir de uma fonte de tensão contínua disponível no kit XM118. 

Uma vez que o ESP e o PIC devem ter seus canais de transmissão/recepção 

interconectados e deseja-se que o módulo seja alimentado a partir da fonte de 5 V que 

alimenta o PIC18F4550 do kit XM118 deve-se realizar o condicionamento do sinal entre 

eles para garantir que essas conexões possam sem feitas sem danificar ou prejudicar o 

funcionamento de ambos os equipamentos (ESPRESSIF, 2016);(EXSTO, 2014). Levando 

em consideração a saída do microcontrolador é normalmente 5 V, definiu-se dois 

circuitos de condicionamento de sinal que são apresentados no Capítulo 5. Esses 

circuitos foram em seguida testados em protoboard e a partir deles confeccionou-se uma 

placa eletrônica contendo esses dois circuitos e o encaixe para o módulo. A placa 

eletrônica resultante pode ser vista nas Figura 4.5 (a) e (b). Na Figura 4.5 pode-se ver a 

luz do módulo acesa indicando que o mesmo foi alimentado corretamente. 
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(a) Placa eletrônica vista de cima em operação. (b) Placa eletrônica vista de baixo. 

Figura 4.5 – Implementação dos circuitos condicionadores de sinais propostos. 

4.7. Display LCD 

Para que as informações do sistema sejam repassadas para o usuário, optou-se por 

utilizar um display de cristal líquido. Assim, o primeiro passo na elaboração do código de 

controle de iluminação diz respeito à inicialização do display LCD do kit XM118. Este 

display possui 2 linhas por 16 colunas e ele é fundamental para informar os passos e os 

resultados do controle de iluminação. Para a comunicação com o display são necessários 

8 bits como via de dados, um bit de habilitação EN e um bit de seleção de dados ou 

comandos RS. Este último bit é importante para que o display reconheça se o dado 

enviado é um comando ou um caractere a ser escrito no display. Os caracteres de 

comandos do LCD são definidos e responsáveis pelas ações de limpeza do display, por 

localizar o início da escrita, selecionar a linha que será entrado o dado, além de outras 

funções. Por exemplo, ao enviar o byte 0b10000000 (0x80 em hexadecimal) como 

comando, ocorre a seleção do início da entrada de dados na primeira posição da 

primeira linha do display. Já o dado é o caractere que será exibido no display 

alfanumérico. Por exemplo, ao enviar o mesmo byte 0b10000000 como dado, ocorre a 

exibição do caractere Ç no display (EXSTO, 2014); (Tabela ASCII, 2016). 

Para a utilização do LCD foram criadas quatro funções: “Delay1Second”, 

“enviadados”, “texto” e ”comando”. A primeira função gera uma espera de 1 segundo 

vezes o parâmetro por ela recebido. A segunda função é usada para ativar o LCD, 

selecionar modo de entrada como dado e enviar um caractere ao PORT referente ao 

display para a sua exibição. Em seguida ela usa a função Delay1Second para garantir que 

o caractere tenha sido exibido e desativa o LCD para que ele não receba mais nenhum 
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dado além daquele que foi definido em seu parâmetro. A terceira função tem como 

objetivo enviar um texto ao LCD. Para isso ela utiliza a função “enviadados” para ir 

enviando caractere por caractere até que todo o texto tenha sido exibido no display. A 

última função, “comando”, tem como objetivo enviar um comando ao LCD. Para isso ela 

seleciona o modo de entrada como comando, envia o byte de comando em binário, 

aguarda um determinado tempo utilizando a função Delay1Second e desativa o LCD. 

A inicialização do LCD é feita através da função “inicioLCD” que configura as saídas 

do LCD e utilizando as quatro funções descrita acima, exibe o texto “CEFET-MG TCC 

Adriane” exibido na Figura 4.6 ao final da inicialização. 

 

Figura 4.6 – Mensagem mostrada no display após a inicialização do LCD. 

4.8. Comunicação USART 

A comunicação entre o modulo ESP8266 e o PIC18F4550 é feita via comunicação 

assíncrona do tipo serial. Neste tipo de comunicação os dados de 8 ou 9 bits são 

enviados em "pacotes" iniciados por um start bit, em nível zero, e terminados por um 

stop bit em nível alto. O start bit tem como função indicar o início da transmissão 

enquanto o stop bit tem a função de indicar o fim do pacote de dados, evitando assim que 

durante a comunicação uma informação seja inteiramente recebida e não seja mesclada 

com a próxima informação. Além disso, o byte é enviado a partir de seu bit mais 

significativo até o menos significativo. A Figura 4.7 abaixo mostra a transmissão do byte 

0b11001010. 

O módulo EUSART do PIC18F4550 permite gerar sinais de comunicação serial 

assíncrona da maneira descrita acima. A EUSART do microcontrolador é composta de 

um módulo de recepção e de um módulo de transmissão que trabalham de forma 

independente, apenas compartilhando o mesmo gerador de taxa de 

recepção/transmissão.  
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Figura 4.7 – Transmissão serial assíncrona. 
 

 

Para gerar a temporização necessária para a transmissão e recepção, o gerador 

de taxa de transmissão (baud rate) deve ser configurado de acordo com a taxa de 

transmissão do sistema levando-se em consideração a frequência de clock do oscilador 

principal. O gerador de baud rate pode operar em dois modos: taxas altas e taxas baixas, 

e para o sistema de transmissão do PIC com o módulo ESP foi escolhido o modo de 

transmissão de taxas altas. Para esse tipo de transmissão o valor a ser carregado no 

gerador de baud rate, spbfg, é calculado em função da taxa de transmissão desejada BR e 

da frequência de oscilação 𝐹𝑜𝑠𝑐  de acordo com a seguinte equação 4.1 (EXSTO, 2014); 

(MICROCHIP, 2016): 

𝑠𝑝𝑏𝑟𝑔 =
𝐹𝑜𝑠𝑐

16 × 𝐵𝑅
− 1                     (𝐸𝑞 4.1) 

 

Uma vez que a frequência de oscilação escolhida para o microcontrolador é de 20 

MHz e a transmissão serial aceita pelo módulo ESP é de 8 bits de dado, 1 bit de stop e 

taxa de transferência BR de 115200, a transmissão USART usada foi configurada para 

atender a essas características e o valor de 10 é usado no gerador de baud rate para 

garantir que a taxa de transmissão do ESP8266 seja atendida. A função no código 

principal usada para configurar a comunicação assíncrona serial é a função 

“inicioUSART” que define o pino de TX como saída, o pino de RX como entrada e 

utilizando a função OpenUSART disponível na biblioteca do compilador, define o modo 

da comunicação como assíncrona de taxas altas e contínua, transmissão de 8 bits, define 

o valor do gerador como 10, desativa a interrupção do transmissor e ativa a interrupção 

do receptor. 

Interrupções são frequentemente utilizadas em aplicações com 

microcontroladores PIC. Uma interrupção interrompe a execução normal do programa 

para executar tarefas de maior prioridade no momento quando um determinado evento 

ocorre. Após finalizar a execução dessas tarefas de maior prioridade, o programa 

retorna à sua execução normal. No caso em questão, a interrupção do receptor é usada 

para obter o dado recebido. Sempre que um dado é transmitido ao receptor do 
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PIC18F4550, uma interrupção é ativada. Ela desvia da execução normal do programa 

para armazenar o dado enviado e depois retorna à execução normal do programa. Essa 

interrupção foi utilizada pois o usuário pode requisitar uma ação a qualquer momento, e 

quando o fizer, o programa deve ser capaz de obter o pedido do usuário corretamente 

para que possa realizar a ação desejada.  A interrupção do receptor é inicializada pela 

função “inicioInterrupcoes” como alta prioridade e toda vez que ela é ativada, o dado 

recebido é armazenado em uma variável chamada Rx. Esta variável deve é limpada 

frequentemente para que os dados recebidos não se sobreponham. Para a limpeza da 

variável de armazenamento utiliza-se a função “limpa_rx”. Para enviar os dados por 

comunicação serial utilizou-se as funções disponível na biblioteca BusyUSART, 

putsUSART e putcUSART que aguarda a transmissão terminar, enviam um texto e envia 

um caractere respectivamente. 

4.9. Configuração ESP8266 

A partir da configuração da comunicação USART, seguiu-se com o 

desenvolvimento da configuração do módulo ESP8266. Com o objetivo de criar uma 

rede Wi-Fi à qual dispositivos eletrônicos como notebooks e smartphones, pudessem ser 

conectados e usados para controlar uma determinada carga, o módulo ESP foi 

configurado como um Access Point através de comandos AT. Esses comandos foram 

enviados ao módulo pelo PIC18F4550 via comunicação serial USART e têm como função 

iniciar o módulo, selecionar o modo de operação como Access Point, configurá-lo para 

conexões múltiplas sendo possível assim que vários dispositivos se conectem à rede, 

criar a rede “ESPAdriane” protegida por senha do tipo WPA_PSK no canal de frequência 

7 (2,442 GHz) e com IP fixo. Além disso, através destes comandos também se cria um 

servidor na porta 80, típica das Web Pages, no endereço 192.168.5.1 e configura o tempo 

máximo sem resposta do cliente. Os comandos usados são listados abaixo com suas 

respectivas descrições e a resposta caso o modulo tenha sido configurado 

adequadamente. Para a configuração do ESP deve-se acrescentar aspas quando se está 

enviando textos como no caso do nome da rede e de sua senha. Além disso, todos os 

comandos AT são maiúsculos e terminados em \r\n, que corresponde à submeter o 

comando (Enter) e à mudança de linha para um novo comando (ESPRESSIF T. , 2015). 
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Comando: AT\r\n Resposta: comando + ok 

Responsável por verificar se o módulo está ativo, ou seja, se sua alimentação foi feita 

corretamente. Deve ser o primeiro comando AT a ser enviado. 

Comando: AT+RST Resposta: comando + ok ou ready 

Responsável pelo reset do módulo para limpar antigas configurações. Sempre que a 

programação do módulo for alterada deve-se resetar o módulo para garantir que não ocorra 

erros de sobrescrita. Aguarda-se alguns segundos após o reset para garantir que todos os 

dados tenham sido apagados para evitar falhas. 

Comando: ATE0 Resposta: comando + ok 

Configura o eco do módulo para operar sem enviar o comando que lhe é enviado de volta ao 

transmissor sem sua resposta e depois enviar a resposta, ou seja, para não ecoar o comando. 

Uma vez desabilitado, o módulo envia apenas a resposta ao comando. 

Comando: AT+CWMODE=2\r\n Resposta: comando + ok 

Configura o modo de operação do módulo. Seu parâmetro é definido como 2 para que ele 

atue como Access Point. Este comando fica salvo no módulo mesmo que sua fonte de 

alimentação seja desligada e religada. 

Comando: AT+CIPMUX=1\r\n Resposta: comando + ok ou builded 

Configura o tipo de conexões com o módulo. Seu parâmetro é definido como 1 para que ele 

atue no modo de conexões múltiplas, os seja, para que mais de um dispositivo possa se 

conectar à rede criada pelo ESP. 

Comando: AT+CWDHCP=0,0\r\n Resposta: comando + ok 

Configura o tipo do IP como fixo ou estático. O primeiro parâmetro refere-se ao modo de 

operação, que neste caso é 0 pois este é referente ao modo Access Point, e o segundo 

parâmetro define o IP como fixo, ou seja, para interagir com o modulo deve-se acessar esse 

endereço de IP fixo. 

Comando: AT+CWSAP="ESPAdriane","23456789", 

7,2\r\n 
Resposta: comando + ok 

Configura o modo Access Point do módulo e cria a rede Wi-Fi. Seus parâmetros são o nome da 

rede, escolhida como ESPAdriane; a senha, que deve ter no mínimo 8 caracteres e foi 

escolhida como 23456789, e os outros dois parâmetros referem-se ao canal e ao tipo de 

segurança. Quanto ao canal, foi escolhido o canal 7 que se refere a frequência de 2,442 GHz. 

Em teoria outro canal, de 1 a 14, cuja frequência varia de 2,412 GHz a 2,484 também poderia 

ser escolhido, porém apenas o canal 7 possibilitou a criação da rede. Isso pode ser devido à 

grande quantidade de aparelhos funcionando nas frequências dos outros canais ao redor do 

módulo, causando interferências. Quanto ao tipo de segurança, foi escolhido o parâmetro 2, 
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que se refere ao tipo WPA_PSK, comum em Wi-Fi de uso pessoal. Para uma rede aberta, 

bastaria definir o último parâmetro como 0. 

Comando: AT+CIPSERVER=1,80\r\n Resposta: comando + ok 

Configura o modulo para atuar como um servidor. O primeiro parâmetro, 1, cria o servidor e 

o segundo define o número da porta. Foi escolhida a porta 80 pois essa é a porta referente ao 

protocolo HTTP, que por sua vez é usado para acesso às Web Pages. 

Comando: AT+CIPAP="192.168.5.1"\r\n Resposta: comando + ok 

Define o endereço de IP fixo do módulo. O endereço escolhido, 192.168.5.1, é o endereço 

padrão do módulo ESP8266. 

Comando: AT+CIPSTO=1000\r\n Resposta: comando + ok 

Configura o tempo máximo sem resposta ao servidor. Quando o tempo for atingido, ele 

desconecta o cliente que não se comunicar. O tempo máximo é definido 1000 segundos, ou 

seja, aproximadamente 17 minutos. O tempo máximo sem resposta pode ser de até 7200 

segundos, 120minutos, porém o tempo definido é suficiente para as aplicações de teste a que 

se propõem. 

Tabela 4.1 – Comandos AT usados na configuração do módulo ESP8266. 

 

Esses comandos são enviados através da comunicação serial assíncrona e devem 

ser enviados na ordem descrita acima apenas após obter a resposta desejada para o 

comando anterior para garantir a correta inicialização do módulo. Assim, ao enviar 

primeiro comando, “AT\r\n”, o PIC18F4555 transmite ao módulo o sinal da Figura 

4.8Figura 4.8 – Comando AT\r\n. 

Embora não tenha sido repassado o byte NULL, o PIC transmite este caractere na 

Figura 4.9 junto aos outros a cada transmissão.  Ao receber este sinal, o módulo 

responde, caso esteja funcionando corretamente, com o comando seguido de OK, ou seja, 

espera-se a resposta “AT\r\nNULL\r\nOK\r\n”. Esta resposta pode ser vista 

juntamente com o comando “AT\r\nNULL” na Figura 4.9. O canal 1 é a resposta, mais a 

direita acima, e o canal 2 é o comando enviado, mais à esquerda abaixo. Como é possível 

notar pela figura, a resposta ocorre um pouco após o envio do comando de maneira que 

se aguarda um pouco antes de armazená-la usando a função “Delay1Second”.  

Para enviar todos os comandos AT na ordem definida e obter suas respostas, foi 

criada a função “conf_ESP8266”. Uma vez que é necessário verificar a resposta “OK” (ou 

builded e ready para comandos específicos) dos comandos transmitidos para prosseguir 

com a configuração dentro da função “conf_ESP8266”, são criadas as funções “buscaOK”, 
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“buscabuilded” e “buscaready”. A função “buscaOK” recebe a resposta que foi 

armazenada na rotina da interrupção e através de varredura dos caracteres busca “O” 

seguido de “K”. Caso encontre o “OK”, esta rotina retorna 1, então a função 

“conf_ESP8266” envia o próximo comando, verifica sua resposta novamente até que 

todos os comandos tenham sido enviados e suas respostas conferidas. As funções 

“buscabuilded” e “buscaready” verificam as respostas para builded e ready, 

respectivamente.  
 

 

  

Figura 4.8 – Comando AT\r\n. Figura 4.9 – Comando Comando AT\r\n e sua 
resposta. 

 

Caso algum comando não responda com a resposta esperada, a função 

“conf_ESP8266” retorna ao primeiro comando e reinicia a sequência de envios de 

comandos AT. Caso o número de tentativas de configuração seja maior que o máximo 

definido no início do programa, o LCD exibe "ERRO: Reinicie" e deve-se reiniciar o 

módulo. A função sem retorno “conf_ESP8266” termina após ter verificado a resposta do 

último comando e exibe no LCD “ESP Configurado” seguido de "Aguardando...".  As 

exibições do LCD são mostradas na Figura 4.10. 
 

   
 

(a) Sinalização do erro. (b) Sinalização do fim da 
configuração. 

(c) Sinalização que o sistema esta 
pronto para ser usado. 

Figura 4.10 – Resposta do LCD para a configuração do ESP. 

 

Após a terminar a função de configuração do módulo, ao buscar as redes 

disponíveis utilizando um smartphone encontra-se a rede ESPAdriane com o símbolo de 
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um cadeado indicando a sua proteção por senha. Para conectar-se basta inserir a senha 

“23456789”.  

Após conectar-se à rede ESPAdriane, todos os dados que a rede recebe são 

repassados ao PIC através de comunicação serial. Esses dados são repassados através do 

seguinte comando: “+IPD,<ID>,<len>:<data>“, onde +IPD significa que algum dado foi 

enviado, <ID>  é o número da conexão dentro das conexões múltiplas para saber qual 

dispositivo enviou o dado, <len> é o tamanho do dado e <data> é o dado recebido. Para 

saber se foi enviado algum dado, criou-se a função “buscaIPD”, que segue o mesmo 

princípio da função “buscaOK” descrita anteriormente (ESPRESSIF T. , 2015). 

4.10. Interface usuário-sistema 

A interface escolhida para o controle da intensidade luminosa é uma página html 

(HyperText Markup Language). Assim, para interagir com a rede deve-se acessar o 

endereço fixo de IP 192.168.5.1 através do navegador de internet do dispositivo que foi 

conectado. Ao fazer isso, o ESP recebe “CONNECT\r\n+IPD,0,16:GET / HTTP/1.1\r\n”. 

Isso significa que foi feita a conexão e que deseja-se obter o protocolo HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol) a ser usado para o acesso à Web Page. Para enviar o protocolo, o PIC 

transmite ao ESP o comando AT “AT+CIPSEND=0,700\r\n”, onde o primeiro parâmetro 

refere-se ao número da conexão múltipla e o segundo ao tamanho do dado a ser enviado, 

que no caso é o protocolo HTTP. Este comando é seguido pelo envio do código html para 

criação da página, o que por sua vez é feito pela função “paginahtml”. Para sinalizar que 

um pedido de conexão foi feito, exibe-se no display LCR a mensagem “Conectado” como 

mostrado na Figura 4.11 (a). Após o envio do código html é exibido no display LCD a 

mensagem “Pagina enviada” como mostrado na Figura 4.11 (b). 
 

 

 
 

a) Sinalização de pedido de 
conexão. 

(b) Sinalização do fim da 
configuração. 

Figura 4.11 – Resposta do LCD para a interface usuário-sistema. 

O código html usado é extremamente simples, funciona no modo GET e possibilita 

a criação de uma página para controle on-off e de intensidade luminosa para a lâmpada 
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do kit XM118 utilizando três botões. Além disso, a Web Page exibe o valor de intensidade 

atual da lâmpada ao ser recarregada. O estado atual da lâmpada só é exibido ao 

recarregar a página, pois uma página html é um elemento estático, ou seja, o estado da 

lâmpada mostrado na página não se atualiza “sozinho”, sendo necessário atualizar a 

página a cada modificação para que o estado atual correto da lâmpada seja mostrado.  

O botão “Ligar” envia uma mensagem para o servidor do ESP que é repassada 

para o PIC. Essa mensagem contém “CLOSED”, “CONNECT”, “+IPD”, ‘’GET” e 

“BOTAO=Ligar”. Desta forma é possível identificar o desejo do usuário e ligar a lâmpada 

em seu máximo exibindo no display LCD a mensagem “Lampada em: 100%” como 

exibido na Figura 4.12 (a). O botão “Desligar” envia a mesma mensagem, porém com 

“BOTAO=Desligar”. Ao receber essa mensagem desliga-se a lâmpada e exibe-se no 

display LCD a mensagem “Lampada em: 0%” vista na Figura 4.12 (b). O botão “Controle” 

corresponde à porcentagem da intensidade luminosa máxima desejada onde essa 

porcentagem é selecionada através de uma entrada do tipo “range” ou da entrada do 

tipo “number” que estão interligadas. O valor selecionado é salvo na variável chamada 

“Duty” que é enviada ao microcontrolador juntamente com “CLOSED”, “CONNECT”, 

“+IPD”, ‘’GET” e “BOTAO=Controle” ao clicar no botão “Controle”. A mensagem mostrada 

no LCD neste caso é discutida ao final da Sessão 775.8. 

Quando a página é fechada, parada ou terminou de enviar um comando e está 

esperando uma resposta, o ESP envia ao PIC a mensagem “CLOSED”. Nesses casos, é 

exibido no display LCD a mensagem mostrada na Figura 4.12 (c) de “Pausado”.   

Para garantir que o dado adequado seja repassado ao ESP, foram criadas as 

funções “buscaCONNECT”, “buscaCLOSED”, “buscaGET” e “buscaGEThttp”. Já as funções 

“buscaB0”, ” buscaB1”, ” buscaB2”, ” buscaBotao”, ” buscaDuty” e ” buscaDutychar” foram 

criadas para identificar qual o desejo do usuário. 
 

   

(a) Sinalização do pedido de ligar 
a lâmpada. 

(b) Sinalização do pedido de 
desligar a lâmpada. 

(c) Sinalização de pagina parada, 
fechada ou de espera. 

Figura 4.12 – Resposta do LCD para a interface usuário-sistema. 

4.11. PWM 
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Para variar a intensidade luminosa da lâmpada DC pode-se controlar a tensão 

média que é enviada à lâmpada DC através de um sinal PWM. Este tipo de sinal é 

amplamente utilizado para controle de potência ou velocidade em corrente contínua ou 

alternada e consiste na comparação de dois sinais de tensão, um de baixa frequência ou 

contínuo, chamado de referência, e um segundo sinal de alta frequência, chamada 

portadora. Desta comparação resulta em um sinal alternado com frequência fixa e 

largura de pulso variável. Para aplicações em tensão contínua como é o caso da lâmpada 

DC, o sinal de referência é um sinal contínuo com amplitude igual à máxima da tensão de 

alimentação da lâmpada. A portadora para sistemas de corrente contínua é um sinal 

dente-serra de frequência fixa.  Esses dois sinais juntamente com a saída da comparação 

entre eles podem ser vistos na Figura 4.13 (EXSTO, 2014). 

A saída do comparador mostrada na Figura 4.13 é o sinal repassado à lâmpada 

DC. Este sinal é diferente de zero apenas quando o sinal da portadora é igual ou superior 

ao sinal de referência. A razão entre o período de tempo que ela permanece diferente de 

zero, ou seja, que ela permanece ativa 𝑇𝑜𝑛 e o período do sinal da referência 𝑇𝑠 é 

chamada de razão cíclica ou ciclo de trabalho ou ainda como duty cycle (equação 4.2). 

Esta razão determina a porcentagem do tempo que a lâmpada é energizada. 

𝐷𝑢𝑡𝑦 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 =
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑠
                     (𝐸𝑞 4.2) 

 

Figura 4.13 – Sinais do PWM.  

Fonte: http://www.joinville.udesc.br/portal/professores/mezaroba/materiais/Modulacao_PWM.pdf 
 

Os sinais da referência e da portadora são de gerados pelo PIC18f4550 através de 

seu módulo CCP. No modo PWM sua resolução máxima é de 10 bits, ou seja, de 0 a 1023, 

onde 0 corresponde a 0% e 1023 a 100%. O período do sinal da portadora e, 

consequentemente do sinal de saída é feito através do timer 2 do PIC. Seu período é 

definido pela equação 4.3 (EXSTO, 2014); (MICROCHIP, 2016): 
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𝑃𝑊𝑀 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 = (𝑃𝑅2 + 1) × 4 × 𝑇𝑂𝑆𝐶 × (𝑇𝑀𝑅2 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒)                     (𝐸𝑞 4.3) 
 

Onde PR2, que possui resolução de 4 bits, é um valor 0 a 255 a ser selecionado, 

Tosc é o período de oscilação, que neste caso é o inverso de 20MHz e TMR Prescale é a 

pré escala definida para o timer2. O Timer2 é configurado através da função criada 

“inicioTIMER()” para atuar com pré escada de 1:16 e pós escala de 1:1. Essas 

configurações são feitas utilizando a função OpenTimer2 disponível na biblioteca do 

compilador. Em seguida, utilizando a função “inicioPWM()” o PWM é inicializado através 

da função da biblioteca OpenPWM cujo parâmetro é o valor de PR2. Sendo o seu valor 

máximo igual a 255, obtém-se frequência mínima para o PWM de 1,23kHz. Inicialmente 

definiu-se a frequência do PWM como 2kHz, obtendo assim o valor de 155,25 para PR2. 

Este valor foi escolhido pois caracteriza uma frequência alta comum às frequências do 

PWM.  

Após a inserção inicialização do PWM, foram realizados testes para de envio pela 

Web Page de diferentes valores de porcentagem que foram utilizados para gerar o PWM. 

Para esse teste, considerou-se que o duty cycle máximo é 1000 ao invés de 1023. Assim, 

a lâmpada não chegará no seu máximo real de forma que 0% corresponde a um duty de 

0 e 100% corresponde a 1000. Uma vez que essa aproximação não é o real, a curva 

obtida não é linear, porém os valores de 1000 e 1023 estão suficientemente próximos 

para garantir essa aproximação. A curva Intensidade luminosa X Duty cycle obtida com 

estes testes é mostrada na Figura 4.14. 

Nesta curva nota-se que ocorre a saturação da intensidade luminosa em 63%, ou 

seja, acima desse valor não há distinção de intensidade luminosa pois a frequência 

escolhida permite apenas o controle de iluminação dentro da faixa de 0 até 63% e não 

até 100% como desejado. Para garantir que a faixa de controle chegue o mais próximo 

de 100% foram realizados testes e levantadas as curvas para diferentes frequências 

onde observou-se que o aumento da frequência satura a curva em valores de duty cycle 

menores enquanto a diminuição da frequência aproxima a saturação em 100%. Sendo 

assim, escolheu-se o valor de 245 para PR2 o que corresponde a uma frequência de 

PWM de 1,27kHz, saturação em 99% e ainda permite uma iluminação máxima superior. 

A curva Intensidade Luminosa X Porcentagem para este novo valor de PR2 é mostrada 

na Figura 4.15. 
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A aproximação considerando o duty cycle até 1000 tornou a reposta não linear 

como esperado. A nova curva assim como a curva anterior não é linear, ou seja, 

enviando-se 50% obtém se apenas 27% da luminosidade máxima e para 80% obtém se 

apenas 69% da luminosidade máxima. Afim tornar o sistema mais linear mantendo o 

limite de duty igual a 100%, a variável Duty proveniente da Web Page, que representa a 

porcentagem desejada, é utilizada para calcular a intensidade luminosa em lux que esta 

porcentagem se refere e a qual duty cycle ela está associada. Por exemplo, caso a variável 

enviada pelo usuário seja Duty igual a 50% significa que o mesmo deseja uma 

luminosidade de 346 lux o que corresponde ao um duty cycle de 61% e não 50%. Esse 

ajuste é feito para função “DutyAcertado” que recebe a luminosidade desejada e a 

relaciona com o valor de duty cycle que deve ser utilizado para obtê-la. O duty cycle é 

definido a partir da busca pelo valor desejado de intensidade luminosa na curva da 

Figura 4.15 seguida de interpolação linear caso seja necessário. Para que a busca e a 

interpolação dos valores de luminosidade e de duty cycle possam ser feitos, os dados 

obtidos nos testes foram introduzidos no programa principal como vetores. Esta ação 

causou problemas durante a execução dos testes das próximas seções devido ao estouro 

da memória. Sendo assim, afim de evitar utilizar a aproximação da curva que possui 

variáveis de ponto flutuante que ocupam grande parte da memória, optou-se por utilizar  

apenas parte dos dados obtidos nas medições, cerca de 85%, pode ser introduzida no 

código. A relação entre a porcentagem desejada e o valor de duty recomendado é 

mostrada na Figura 4.16. 

 

  

Figura 4.14 – 1º Curva de Luminosidade X Duty cycle 
saturação em 63%. 

Figura 4.15 – 2º curva de Luminosidade X Duty cycle 
saturação em 99%. 
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Figura 4.16 – Relação entre a porcentagem desejada e o valor de duty cycle para obté-la. 

Para o sistema projetado, o PWM será acionado apenas caso o botão “Controle” 

seja selecionado. A partir do valor da variável Duty enviado pelo servidor, o duty cycle 

para esta porcentagem é obtido. Em seguida, envia-se o valor de duty cycle encontrado 

ao PWM e é exibido no display LCD na primeira linha “Desejado: ” seguido pela 

porcentagem desejada, ou seja, o valor armazenado na variável proveniente da Web 

Page Duty, e “%”. Na segunda linha é mostrado “Duty em: ” seguido do valor da centena e 

da dezena do duty cycle recomendado para esta porcentagem. A Figura 4.17 mostra dois 

exemplos desta exibição, sendo o primeiro para 20% de luminosidade e o segundo para 

70%. O valor de duty é exibido considerando-se apenas suas casas de centena e dezena, 

ou seja, 41 significa um valor no intervalo de 410 a 419 e 78 significa 780 a 789. Mais 

tarde, porém essa configuração foi modificada para exibir o valor da porcentagem 

desejada multiplicada por 10 e o valor do duty cycle por completo. 

 

  

(a) Exemplo para 20%. (b) Exemplo para 70%. 

Figura 4.17 – Exemplos de exibição do LDC para a opção de controle de intensidade luminosa. 
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4.12. Sistema de Controle do Percentual de Iluminação: Malha Aberta  

Reunindo as informações expostas nas seções anteriores obtêm-se o diagrama 

para o sistema de controle de percentual de iluminação em malha aberta considerando o 

caso de o usuário selecionar a opção “Controle” na Web Page.  Neste diagrama, o sinal de 

entrada é o valor da porcentagem desejada pelo usuário. Este sinal é usado para 

determinar o valor do duty cycle a ser enviado para o PWM. A lâmpada, por sua vez, ao 

ser alimentada pelo sinal do PWM é acessa e emite luz. O diagrama para o sistema em 

malha aberta é mostrado na Figura 4.18.  
 

 

Figura 4.18 – Sistema em malha aberta. 

4.13. Sensor de luminosidade 

Com o objetivo de garantir que o desejo do usuário seja atendido, o sistema em 

malha aberta foi transformado em um sistema em malha fechada cuja realimentação é 

feita através de um sensor de luminosidade. Esse sensor utiliza um LDR em conjunto 

com dois amplificadores e alguns resistores. Seu circuito é mostrado na Figura 4.19, 

onde o LDR encontra-se na realimentação do primeiro amplificador. Este circuito é 

alimentado com +10 V e seus amplificadores com +10 V e -10 V. 

Uma vez que a entrada do primeiro amplificador se encontra conectada em um 

divisor de tensão de resistores iguais, nesta entrada está presente a metade a tensão de 

alimentação, ou seja, a metade de 10 V que é 5 V. Este amplificador está na configuração 

inversora e as tensões nas entradas do amplificador são iguais, ou seja, a entrada 

negativa do amplificador também possui tensão de 5 V. Considerando-se que a corrente 

drenada pelo terminal negativo do amplificador é nula, significa que a corrente vinda da 

fonte de alimentação é completamente repassada à realimentação. A partir dessas 

informações e da Lei de Kirchhoff das correntes que estabelece que estabelece o 

somatório das correntes incidentes em qualquer nó de um circuito elétrico é nulo, pode-

se obter a expressão para a saída Vout1 como segue a partir da parte do circuito 

referente ao primeiro amplificador mostrada na Figura 4.20: 
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 Figura 4.19 – Sensor de iluminação.  

 
 

 

Figura 4.20 – Primeiro amplificador. 

 

                  𝑖1 = 𝑖2 + 𝑖3 → 𝑚𝑎𝑠 𝑖3 = 0 𝑙𝑜𝑔𝑜              (𝐸𝑞 4.4) 

                   𝑖1 = 𝑖2                               (𝐸𝑞. 4.5) 

𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑖𝑛
2⁄

𝑅
=

𝑉𝑖𝑛
2⁄ − 𝑉𝑜𝑢𝑡1

𝑅𝑙𝑑𝑟
                  (𝐸𝑞. 4.6) 

𝑉𝑜𝑢𝑡1 =
𝑉𝑖𝑛

2
 −  

𝑅𝑙𝑑𝑟(𝑉𝑖𝑛
2⁄ )

𝑅
         (𝐸𝑞. 4.7) 

𝑉𝑜𝑢𝑡1 = 5 −  
5 × 𝑅𝑙𝑑𝑟

15𝑘Ω
                      (𝐸𝑞. 4.8) 

Esta expressão mostra que a saída depende da resistência do LDR. Este 

componente, que é mostrado na Figura 4.21 (a) é um componente sensível à luz e varia 

sua resistência de acordo com a intensidade luminosa do local.  Sua sensibilidade se 

deve ao material de que é feito, o sulfeto de cádmio (CdS) que apresenta uma resistência 
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elétrica de valor variável que quando recebe luz. Este componente têm uma resistência 

muito baixa sob iluminação e quando no escuro apresentam uma resistência muito alta.  

A partir do circuito da Figura 4.21 (b), realizou-se testes para verificar a variação da 

resistência do LDR em função da luminosidade da lâmpada DC do módulo e obteve-se a 

curva da Figura 4.22. 

Nesta curva pode-se ver que a resistência varia de 0,562 kΩ a 1,903 MΩ, ou seja, a 

saída máxima e a mínima segundo a equação 4.8 são determinadas como mostrado nas 

equações 4.9 e 4.10. 

𝑉𝑜𝑢𝑡1 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 5 −  
5 × 0,562𝑘Ω

15𝑘Ω
=     4,813𝑉                 (𝐸𝑞. 4.9) 

𝑉𝑜𝑢𝑡1 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 5 −  
5 × 1,903𝑀Ω

15𝑘Ω
=    −629,33𝑉                 (𝐸𝑞. 4.10) 

 

 

 

 

(a) LDR. (b) Circuito para medição.  

Figura 4.21 – LDR e seu circuito de medição da variação a resistência do LDR em função da luz. 

 

 

Figura 4.22 – Curva da variação da resistência em função da luminosidade. 
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Para Vout1 mínimo, o valor é negativo e com um módulo considerável, porém 

uma vez que este valor é inferior ao limite negativo do amplificador definido pela sua 

alimentação em -10 V, o amplificador satura e a saída mínima torna-se -10 V. O sinal de 

Vout1 é enviado a um segundo amplificador usado para retificação do sinal. Esse circuito 

é chamado de chamado super diodo que é um retificador de meia onda de precisão. O 

super diodo mantem a saída em 0V para entradas negativas e apenas repassa a saída 

quando a mesma for positiva funcionando como um buffer. Esse circuito foi utilizado 

para proteger o PIC18F4550 para que ele não receba tensões negativas. A saída de 

Vout2 está dentro de intervalo de 0 a 4,813 V. 

Por último há um divisor de tensão na saída do super diodo. Isto foi necessário 

pois diversos testes de envio em mais de um kit XM118 mostraram que a tensão de 

referência do PIC não está em 5 V e sim 4,7 V, logo a leitura do valor do sensor, que tem 

como base e limite a tensão de referência do microcontrolador, estava errada e/ou em 

seu limite para um valor grande de incidência de luz causando falhas na leitura do 

sensor devido à saturação previa do conversor analógico-digital A/D descrito na seção 

4.14. Uma vez que a saída máxima é de 4,813 V o sinal de Vout2 foi colocado na entrada 

de um divisor de tensão que tem como objetivo transformar essa tensão em quatro 

quintos (4/5) do seu valor, assim a tensão máxima torna-se 3,85 V que está abaixo dos 

4,7 V a partir do qual o PIC não lê os dados corretamente garantindo a leitura dos dados.  

O circuito do sensor até a saída do segundo amplificador foi implementado na 

placa eletrônica junto com o circuito de acionamento do módulo ESP já o divisor de 

tensão do final foi implementado em protoboard. 

4.14. Conversor Analógico Digital  

O sinal analógico de tensão gerado pelo sensor de luminosidade é enviado ao 

PIC18F4550 através de um conversor analógico-digital (A/D). O PIC 18F4550 possui 

conversor A/D interno ao microcontrolador o que elimina a necessidade de mais um CI e 

também a necessidade de barramentos de comunicação entre o conversor A/D e o 

microcontrolador. Este conversor interno possui resolução de 10 bits podendo resulta 

em valores de 0 a 1024 e 13 canais de entrada que devem ser utilizados um de cada vez. 

Como seu próprio nome indica, ele realiza a conversão de sinais analógicos, cuja 
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amplitude varia continuamente em sinais digitais correspondentes à amplitude do sinal 

original. Para converter, o módulo A/D realiza o processo de “Sample and Hold ”para 

amostrar e manter o valor através de um comparador que comparara o sinal analógico 

com o valor de referência. O diagrama do conversor A/D do PIC18F4550 é mostrado na 

Figura 4.23 (MICROCHIP, 2016). 

A configuração do conversor é feita pela função “inicioADC” que utiliza a função 

da biblioteca OpenADC para configurar as referências Vref+ e Vref-, seleciona a entrada 

analógica, a justificar o valor digital à direita, definir o tempo de aquisição (TAD) e ativar 

a interrupção do conversor.  

A taxa de amostragem dos dados para a conversão é definido utilizando o 

TIMER0 que a cada estouro ativa a conversão A/D. A configuração do TIMER0 foi 

definida segundo a equação 4.11 onde o Prescale foi selecionado como 1:128 

possibilitando um estouro a cada 6,6m segundos. 

𝑇 =
1

𝐹𝑜𝑠𝑐
× 256 × 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒                      (𝐸𝑞. 4.11) 

 

 

Figura 4.23 – Diagrama de blocos do converor A/D.  

Fonte: (MICROCHIP, 2016) 

 

No kit XM118 duas entradas analógicas estão acessíveis, sendo elas a entrada 

AN1 e a entrada AN2. Para a leitura do sensor escolheu-se a entrada AN1. Esta entrada 

estava ligada a uma porta diferente do que consta no manual do kit. Esse erro foi 

encontrado em todos os kits disponíveis para teste na instituição do CEFET-MG campus 
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II o que causou um atraso considerável no desenvolvimento das atividades. Após 

selecionar a entrada correta na função OpenADC, a leitura do sinal de tensão do sensor 

foi convertida normalmente para um valor digital. Este valor, porém estava em seu 

máximo para a maior parte dos valores. Após a realização de varredura de tensão sobre 

os pinos do PIC foi encontrado que a tensão de referência do microcontrolador, tensão 

essa que o PIC considera como o máximo da conversão, estava em 4,7V ao invés dos 5V 

que são normalmente usados. Uma vez que o PIC pode operar com tensões de 4,2 a 5,5V 

esse erro não foi percebido anteriormente. Como a tensão de alimentação não pode ser 

alterada devido à arquitetura do kit XM118, optou-se pela realização de cálculos levando 

em consideração a tensão de 4,7V como a tensão de referência e dividindo os dados por 

4/5 como explicado na seção anterior. 

O valor digital resultante do conversor A/D é utilizado para determinar qual 

tensão o gerou utilizando a equação 4.12 que leva em consideração a tensão de 

referência como 4,7V.  

 

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 =
4,7

1024
× 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙              (𝐸𝑞. 4.12) 

 

Este cálculo é realizado pela função “trataAD” que retorna a tensão relacionada 

àqueles aos bits do conversor. O resultado desta tensão é repassado à função chamada 

“VoltAcertado” que tem como função realizar a interpolação do valor recebido com os 

dados do código para determinar a qual luminosidade esta tensão está relacionada. Por 

fim, a luminosidade retornada pela função “VoltAcertado” é enviada à função 

“luxPorcentagem” que calcula a porcentagem atual em relação à luminosidade máxima 

definida no programa. Essa porcentagem é usada para comparação com a porcentagem 

desejada pelo usuário. 

4.15. Sistema em malha fechada 

O acréscimo do sensor de luminosidade ao sistema garante a realimentação, ou 

seja, o feedback para o sistema possibilitando o controle em malha fechada. Para o 

sistema em malha fechada exibido na Figura 4.24, o sinal de entrada torna-se o sinal de 

referência. Este sinal ao ser comparado com o estado atual do sistema proveniente da 
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realimentação gera um erro. Este erro é usado para determinar o valor do duty cycle a 

ser enviado para o PWM e, consequentemente, acender a lâmpada. 

O sensor recebe a saída, que é a iluminação local em lux, transforma esse valor 

em volts que é então enviado ao PIC18f4550 através de um conversor analógico-digital. 

A partir do valor digital recebido, calcula-se a tensão recebida e a qual porcentagem de 

iluminação ela se refere. É esta porcentagem que será comparada com a porcentagem 

desejada pelo usuário.  

    

 

Figura 4.24 – Sistema em malha fechada. 

4.16. Controle PI (Proporcional Integral)  

A partir do sistema em malha fechada desenvolveu-se um controlador PI para 

assegurar que o desejo do usuário seja atendido. Este desejo é a referência do sistema 

r(t). A saída u(t) de um controlador do tipo PI é formada pela soma das parcelas 

referentes ao ganho proporcional e ao ganho integrativo em relação ao erro e(t). A 

equação da saída é mostrada na equação 4.13 e o diagrama de blocos do controlador PI é 

mostrado na Figura 4.25. Sendo Kp o ganho proporcional e Ti periodo integrativo. 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 × 𝑒(𝑡) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
× ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

                (𝐸𝑞. 4.13) 

Derivando-se a equação 4.13 nos dois lados obtém-se: 

𝑑 𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑑 (𝐾𝑝 × 𝑒(𝑡))

𝑑𝑡
+

𝑑 (
𝐾𝑝
𝑇𝑖 × ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0
) 

𝑑𝑡
               (𝐸𝑞. 4.14) 
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Figura 4.25 – Controlador PI.  

 
 

As derivadas da equação 4.14 podem ser aproximadas pelo método das 

diferenças finitas no tempo, também chamado de método de Euler. Esta aproximação é 

feita em função do período de amostragem T do sistema e estabelece o definido na 

equação 4.15: 
 

                   
𝑑 𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
≈

𝑢(𝑘 + 1) − 𝑢(𝑘)

𝑇
                                      (𝐸𝑞. 4.15) 

Substituindo a aproximação da equação 4.15 na equação 4.14 para a saída e para 

o erro e substituindo a derivada da integral do último termo por ele mesmo obtém-se:  
 

𝑢(𝑘 + 1) − 𝑢(𝑘)

𝑇
= [

𝑒(𝑘 + 1) − 𝑒(𝑘)

𝑇
𝐾𝑝] +

𝐾𝑝

𝑇𝑖
𝑒(𝑘)                (𝐸𝑞. 4.16) 

Rearranjando os termos da equação 4.16 e fazendo a substituição 𝐾𝑝 =
1

𝑇𝑖
 tem-se: 

 

𝑢(𝑘 + 1) = 𝑢(𝑘) + 𝐾𝑝𝑒(𝑘) + (𝑇 ∙ 𝐾𝑝 ∙ 𝐾𝑖 − 𝐾𝑝)𝑒(𝑘 + 1)                (𝐸𝑞. 4.17) 

𝑢(𝑘 + 1) = 𝑢(𝑘) + 𝐵0𝑒(𝑘) + 𝐵1𝑒(𝑘 + 1)                (𝐸𝑞. 4.18) 

Onde:  

𝐵0 = 𝐾𝑝                                 (𝐸𝑞. 4.19) 

𝐵1 = 𝐾𝑝 ∙ (𝑇 ∙ 𝐾𝑖 − 1)           (𝐸𝑞. 4.20) 
 

A equação 4.20 de B1 depende da taxa de amostragem T. Como dito na seção 4.14 

a taxa foi definida como 6,6 ms. 

Existem diferentes métodos para o ajuste empírico de controladores, ou seja, 

para a determinação dos ganhos Kp e Ki e consequentemente dos valores de B0 e B1. Os 

métodos mais usuais são o método da resposta transitória, método do ganho crítico e o 

método do decaimento de ¼. Todos esses métodos obtêm os valores dos ganhos a partir 
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de análises da curva de resposta ao degrau do sistema em malha aberta ou em malha 

fechada. Esses métodos, porém, não foram utilizados neste trabalho sendo utilizado a 

verificação da resposta do sistema conforme a variação dos ganhos do controlador para 

uma porcentagem de luminosidade de referência fixa em 70%. Para a variação dos 

ganhos foram usados os ganhos mais comuns que para o caso do ganho proporcional são 

0,01, 0,1 e 1 enquanto para os ganhos integrais mais comuns são 0,1 e 1. Esses ganhos, 

porém geraram curvas não se mostraram efetivas para o controle como é apresentado 

na seção dos resultados do controle 5.8.1. Sendo assim, diferentes testes considerando a 

redução do tempo de subida, o menor overshoot e o menor erro estacionário foram 

realizados. Ao final optou-se pelo ganho do controlador PI de 1 para o ganho Kp e 1,25 

para o ganho Ki. A sua resposta também é apresentada na seção 5.8.1. 

4.17. Considerações sobre a implementação do sistema em uma 
lâmpada AC real e fora do kit XM118 

O sistema final de controle de luminosidade para a lâmpada DC do kit XM118 

pode ser usado para a implementação de um controle de luminosidade em uma lâmpada 

AC real utilizando um PIC18F4550 desconectado do módulo. O código para este novo 

sistema pode ser criado, testado e gravado utilizando o próprio kit XM118. A seguir são 

apresentadas algumas recomendações para a implementação do sistema com uma 

lâmpada real. As conexões do PIC18F4550 sugeridas podem ser vistas na Figura 4.26. 

 

Figura 4.26 – Conexões sugeridas para o PIC.  
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4.17.1 Dados 

Os dados presentes no início do programa dizem respeito à variação da 

luminosidade e da tensão de saída do sensor em função da variação do duty cycle em 

relação à lâmpada DC. Para o correto funcionamento deste código em uma outra 

lâmpada deve-se obter novos dados variando o sinal PWM enviado à lâmpada e 

registrado os valores da luminosidade e da saída do sensor. Esses dados são 

fundamentais para as funções “DutyaAcertado” e “VoltAcertado” realizarem a 

interpolação dos dados para definir o duty cycle a ser aplicado à lâmpada e a 

luminosidade em lux a partir da tensão respectivamente.  

 

4.17.2 Cristal 

Para o circuito do oscilador do PIC18F4550, pode-se utilizar a configuração 

mostrada na Figura 4.27. Esta configuração é definida pelo fabricante que também 

apresenta valores aproximados para os capacitores C1 e C2. Esses capacitores que são 

dimensionados de acordo com a frequência do cristal que se deseja utilizar, frequência 

esta que para o PIC18F4550 pode ser devido aos cristais de 4, 8 e 20 MHz.  Para o 

sistema de controle realizado utilizou-se 20 MHz, logo recomenda-se utilizar um cristal 

de 20 MHz, de forma que os capacitores C1 e C2 da Figura 4.27 são iguais a 15 pF ou 

valor próximo a essa capacitância conforme recomendado pelo fabricante (MICROCHIP, 

2016).  

 

Figura 4.27 – Cristal de frequência de oscilação para o PIC  

 

4.17.3   Acionamento da lâmpada AC real 

Para o acionamento da lâmpada AC pode-se utilizados o circuito da Figura 4.28. 

Esse circuito permite variar a tensão da lâmpada através do controle do TRIAC, que por 
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sua vez controla gradativamente o fornecimento de potência entregue às cargas. O 

resultado dessa implementação corresponde a uma resposta linear entre o acionamento 

do TRIAC e a tensão na carga. Isso porque o TRIAC é um dispositivo que possibilita que a 

tensão alternada da rede seja entregue à carga nos dois semiperíodos de onda enquanto 

o TRIAC estiver em estado de condução. O TRIAC estará em estado de condução quando 

do gatilhamento até que a forma de onda da tensão da rede cruze o ponto zero. Por 

exemplo, caso o gatilhamento do TRIAC ocorra passado metade do semiciclo positivo, a 

carga irá receber apenas metade da tensão (restante da onda), e caso o gatilhamento 

ocorra após um terço do início do semiciclo positivo a carga receberá apenas dois terços 

da tensão da rede e assim por diante.  Assim, ao controlar o gatilhamento através do PIC 

controla-se a tensão da carga e consequentemente obtém-se uma resposta linear da 

lâmpada.  

 

Figura 4.28 – Acionamento da lâmpada  

 

4.17.4 Circuito Detector de Zero 

Para o funcionamento correto do TRIAC é necessário que o gatilho seja disparado 

no momento certo a cada ciclo da corrente alternada, ou seja, o sinal do gatilho deve 

estar sincronizado com a tensão da rede. Para isso utiliza-se um circuito detector de 

zero, ou seja, um detector do momento em que a onda de tensão alternada cruza o zero. 

Esse detector envia este sinal para o PIC, que processa esse sinal e então possa gatilhar o 

TRIAC no instante correto, para conseguir a resposta linear e agir de acordo com as 

instruções recebidas pelo usuário do sistema sobre a intensidade luminosa. O circuito na 

Figura 4.29 (a) representa uma forma de fazer essa detecção através de uma ponte 

retificadora de diodos e um divisor de tensão. Já a Figura 4.29 (b) representa uma 

maneira alternativa de fazer a detecção através do uso de um comparador e dois diodos. 
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Para o circuito em questão recomenda-se utilizar o circuito na Figura 4.29 (a) 

uma vez que ele não necessita de CIs, utilizando somente diodos e resistores, a fim de 

atuar em conjunto com a lógica interna do microcontrolador. O transformador abaixador 

dessa aplicação é o mesmo utilizado para a fonte de alimentação do sistema, porém a 

ponte retificadora não dever ser a mesma da alimentação, devendo ser exclusiva para o 

circuito de detecção de zero. 

  

(a) Circuito Detector de Zero 1 (b) Circuito Detector de Zero 2 

Figura 4.29 – Circuito detector de zero  

 

4.2.8 Fonte de Alimentação do Sistema 

Para alimentar os circuitos descritos nas sessões acima, pode-se utilizar um 

transformador abaixador, que pode ter valores de secundário entre 9 V e 30 V, e uma 

ponte retificadora de onda completa formada pelos diodos D1 ao D4 como mostrado na 

Figura 4.30. A saída dessa ponte irá fornecer uma tensão retificada mas não retilínea 

devido ao efeito de ripple. O capacitor C1 que irá reter a tensão de pico em cada período, 

permitindo que o efeito seja amenizado e a saída permaneça retilínea ao invés de 

diminuir ao alternar entre cada pico. O ripple é diminuído com um valor de C1 

suficientemente alto, proporcionando uma tensão constante, que será em seguida 

recebida pelo regulador LM7805. Esse regulador de tensão foi escolhido pois para uma 

tensão de entrada de 5 V até 30 V, o regulador LM7805 fornece uma saída fixa de 5V que 

será utilizada como fonte de alimentação para o PIC e para os sensores. Os capacitores 

C2 e C3 tem como função filtrar ruídos e são dimensionados conforme orientação do 

fabricante do LM7805 (FAIRCHILD, 2016). 
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Figura 4.30 – Circuito de alimentação do sistema 

4.18. Considerações Finais 

No início deste capítulo foram apresentados os principais componentes e suas 

características. A partir dessas informações os passos para a implementação, tanto do 

hardware quanto do software do sistema de controle de luminosidade de uma lâmpada 

via comunicação Wi-Fi e Web foram feitos de maneira a respeitar as limitações dos 

componentes utilizados. Os passos de implementação descritos foram apresentados em 

conjunto com o estudo que levou à determinação de seus parâmetros e/ou 

características de forma a dar embasamento e confiabilidade às escolhas feitas. Além 

disso são feitos comentários acerca de algumas dificuldades encontradas. Em seguida 

este capítulo apresenta do projeto do controlador PI em malha fechada para o sistema 

implementado. Os resultados para o controlador assim com resultados finais da 

implementação podem ser vistos no Capítulo 5.  Este capítulo termina com a realização 

de algumas considerações para a implementação deste controlador em um sistema 

utilizando uma lâmpada AC real e em placa eletrônica separada do kit XM118.  
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Capítulo 5 

Resultados 

Os resultados finais da implementação do sistema de controle de luminosidade 

são apresentados neste capítulo juntamente com suas análises. 

5.1. Código 

O código desenvolvido no ambiente MPLABX tem o objetivo principal de 

identificar o desejo do usuário e realizar o ajuste do controle de iluminação caso seja 

necessário. Para isso diversas funções foram criadas dentre elas funções de busca, de 

interpolação, de cálculos, de exibição e de inicialização dos periféricos fundamentais ao 

projeto. Após a criação estas funções e a definição das variáveis globais usadas no 

código, desenvolveu-se a rotina principal. Dentro da rotina principal, a cada passo uma 

mensagem diferente é exibida no display de acordo com o definido no Capítulo 4 para 

guiar o usuário e informar a situação atual do sistema que não serão apresentadas neta 

sessão. 

A rotina principal começa configurando as entradas e saídas e, em seguida inicia o 

loop infinito onde as principais ações se encontram. A primeira dessas ações é a 

configuração do módulo ESP para atuar no modo Access Point que é feita seguindo os 

comandos AT da Tabela 4.1. Caso a configuração seja feita corretamente, um LED verde 

é acionado e caso contrário pede-se o usuário para reiniciar o sistema.  

A próxima ação é aguardar que a interrupção de recepção USART ocorra e 

verificar o dado recebido. Esse dado é o desejo do usuário e acordo com os caracteres 

que são enviados à USART esse desejo pode ser identificado usando as funções de busca 

que foram criadas na primeira parte do código. Usando ações condicionais realiza-se o 

desejo do usuário que pode ser ligar, desligar ou definir uma luminosidade para a 

lâmpada. No caso do desejo por uma porcentagem de luminosidade específica, utiliza-se 
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um loop que se encerra quando o valor do erro entre o valor desejado e valor atual de 

luminosidade torna-se menor do que 5%. 

Quanto às interrupções que são utilizadas tem-se dois tipos: as HIGH e as LOW. A 

interrupção HIGH foi definida como a interrupção do receptor USART do PIC. Isso 

significa que independentemente do que o PIC estiver realizando, no momento em que 

se recebe um dado ele desvia o programa para guardar esse dado na variável Rx e limpa 

o flag de sinalização para caso outra interrupção aconteça possa-se saber. As 

interrupções LOW são as interrupções de baixa prioridade que irão interromper a 

execução do programa apenas se o programa não estiver realizando as ações definidas 

pela interrupção HIGH. As interrupções LOW deste código são a interrupção do TIMER0 

e do conversor A/D. Quando ocorre uma interrupção do TIMER0 significa que houve um 

estouro de tempo de 6,6 m segundos. Sua função é então ativar o conversor A/D para 

obter o valor do sensor de luminosidade e zerar o flag para que a interrupção de 6,6m 

segundos possa ser sinalizada. Quando o conversor A/D termina ele ativa a sua 

interrupção e realiza-se a armazenagem do dado recebido, até então armazenado em 

seu registrador, na variável Valor e zera o flag de interrupção do conversor A/D.     

A Figura 5.1 e a Figura 5.2 apresenta o fluxograma para o tratamento das 

interrupções do código e o fluxograma geral do código main desenvolvido no MPLAX, 

respectivamente.  

 

Figura 5.1 – Fluxograma para tratamento das interrupções do código desenvolvido. 
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Figura 5.2 – Fluxograma geral do código desenvolvido. 
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5.2. Placa eletrônica 

Para o condicionamento do sinal entre o PIC e e ESP8266 foram definidos dois 

circuitos de condicionamento de sinal, sendo eles: 

 Circuito1: O primeiro circuito foi projetado para alimentar o 

módulo em 3,3 V a partir dos 5 V da fonte de tensão do kit. Para isso 

utilizou-se o regulador de tensão LF33 de 3,3 V em conjunto com 

dois capacitores, um de 3,3 microF e um de 0,1 microF, como 

determina o seu datasheet (STMicroelectronics, 2016). 

 Circuito 2: O segundo circuito foi projetado para condicionar o sinal 

transmitido pelo PIC ao módulo, ou seja, para condicionar o sinal de 

5 V para 3,3 V. Para isso utilizou-se um zenner de 3,3 V em conjunto 

com um resistor de 270 Ω para garantir que o sinal enviado ao 

módulo pelo PIC não ultrapassasse 3,3 V. O resistor foi 

dimensionado a partir da corrente máxima fornecida pelo PIC, que é 

25 mA, e sua tensão de saída comum. Embora o cálculo resulte em 

200 Ω (5 V/25 m), o resistor de 270 Ω pode ser usado nesta 

aplicação sem prejudicar o funcionamento do mesmo, pois 25 mA é 

a corrente máxima de saída e será inferior a esse valor na maior 

parte do seu tempo de operação, o que resultaria na necessidade de 

um resistir de valor superior a 200 Ω. 

Os circuitos de condicionamento de sinal de 5 V para 3,3 V descritos acima são 

mostrados nas Figura 5.3 (a) e (b). 

  

(a) Condicionamento por divisor de tensão. (b) Condicionamento por zenner. 

Figura 5.3 – Condicionamento do sinal entre PIC e ESP. 
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Para garantir que a alimentação do módulo esteja no valor desejado, os circuitos 

de condicionamento foram testados em protoboard. O resultado pode ser visto abaixo 

nas Figura 5.4(a) e (b). O LED do módulo aceso na Figura 5.4(a) representa que o mesmo 

foi energizado corretamente. Embora a tensão não seja exatamente 3,3V, ela está 

próxima o suficiente para o correto funcionamento do circuito. 
 

  

(a) Circuito de condicionamento 1 utilizando 
regulador de tensão. 

(b) Circuito de condicionamento 2 utilizando 
zenner. 

Figura 5.4 – Testes nos condicionadores de sinal propostos. 

Os dois circuitos condicionadores e parte do circuito do sensor de iluminação (até 

o segundo amplificador) foram implementados utilizando uma placa eletrônica 

universal como pode ser vista Figura 5.5 (a). Já o divisor de tensão do final foi 

implementado em protoboard. A vista superior da placa e o divisor de tensão 

implementado no protoboard podem ser vistos na Figura 5.5 (b). O LDR não está na 

placa pois ele é colocado próximo à lâmpada e conectado através de fios à placa 

eletrônica. 

5.3. Conexão do kit XM118 

Para alimentar os amplificadores e a entrada do sensor de iluminação com +10 V 

e -10 V foi necessário o uso de uma fonte de alimentação externa ao kit uma vez que o kit 

não possui fonte de alimentação com esses valores. Para isso, optou-se por utilizar um 

segundo tipo de kit didático que possui uma fonte variável de 0 a 15 V positiva e 

negativa além de um protoboard que foi utilizado para a implementação do divisor de 

tensão. O conjunto desses dois kits forma o sistema final e é exibido na Figura 5.6. 
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                (a) Placa eletrônica           (b) Divisor de tensão 

                      Figura 5.5 – Circuito implementado do sensor de luminosidade 

 

 

Figura 5.6 – Sistema para o controle de iluminação via Wi-Fi. 

5.4. Conectando à rede 

Quando o sistema está operando, ao buscar as redes disponíveis utilizando um 

smartphone encontra-se a rede ESPAdriane com o símbolo de um cadeado indicando a 

sua proteção por senha como mostrado na Figura 5.7 (a). Na Figura 5.7 (b) tem-se o tipo 

de segurança que foi configurado e a entrada da senha definida nas configurações. A 

Figura 5.7 (c) mostra o smartphone conectado. Seguindo os passos da Figura 5.7, pode-se 

conectar um ou vários smartphones à rede criada. Esses mesmos passos são válidos para 

a conexão com tablets e notebooks. 
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5.5. Interface usuário-sistema 

O código html enviado ao ESP8266 é responsável por criar a Web Page cuja 

aparência da página pode ser vista na Figura 5.8. Esta página por motivos que não 

puderam ser explicados não carregou em alguns celulares, como Androids de versões 

relativamente antigas e Iphones. Para notebooks a página carrega sem problemas. 

 

   

(a) Busca pela rede ESPAdriane 
com o símbolo do cadeado 

(b) Entrada da senha: 
“23456789”. 

(c) Confirmação da conexão aqui 
representado por “Connected” 

escrito abaixo do nome da rede 

Figura 5.7 – Passos da conexão com a rede criada pelo módulo ESP8266 utilizando um smartphone. 

 

 

Figura 5.8 – Página html.  
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5.6. Selecionando o botão de LIGAR 

Ao clicar sob o botão Ligar envia uma mensagem para o servidor do ESP que é 

repassada para o PIC. Essa mensagem contém “CLOSED”, “CONNECT”, “+IPD”, ‘’GET”, 

“HTTP” e “BOTAO=Ligar”. Desta forma, aparece no LCD as mensagens “Pausado”, 

“Conectado”, “Pagina enviada” e por último a mensagem “Lampada em: 100%”. Em 

seguida a lâmpada DC acende em seu máximo. Essa sequência é mostrada na Figura 5.9.   

 

 
 

(a) Sinalização de pausa. 
(b) Sinalização de pedido de 

conexão. 
 

  

(c) Sinalização de que a página foi 
enviada 

(d) Sinalização do status da 
lâmpada. 

 

 

(e) Sistema com a lâmpada ligada. 

Figura 5.9 – Botão Ligar. 
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5.7. Selecionando o botão de DESLIGAR 

Ao clicar sob o botão Desligar envia uma mensagem para o servidor do ESP que é 

repassada para o PIC. Essa mensagem contém “CLOSED”, “CONNECT”, “+IPD”, ‘’GET”, 

“HTTP” e “BOTAO=Desligar”. Desta forma, aparece no LCD as mensagens “Pausado”, 

“Conectado”, “Pagina enviada” e por último a mensagem “Lampada em: 0%”. Em seguida 

a lâmpada DC acende em seu máximo. Essa sequência é mostrada na Figura 5.10.   

  

 
 

(a) Sinalização de pausa. 
(b) Sinalização de pedido de 

conexão. 
 

 
 

(c) Sinalização de que a página foi 
enviada 

(d) Sinalização do status da 
lâmpada. 

 

 

(e) Sistema com a lâmpada ligada 

Figura 5.10 – Botão Desligar. 
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5.8. Selecionando o botão de CONTROLE 

Ao selecionar por exemplo 68 nas entradas da faixa de seleção da Web Page e 

clicar sob o botão Controle é enviado uma mensagem para o servidor do ESP que é 

repassada para o PIC. Essa mensagem contém “CLOSED”, “CONNECT”, “+IPD”, ‘’GET”, 

“HTTP”, “BOTAO=Controle”, “Duty=68&”. Desta forma, aparece no LCD as mensagens 

“Pausado”, “Conectado”, “Pagina enviada”, “Desejado: 68 Duty em:0774” – o digito 4 está 

quase apagado. Por último aparecem rapidamente diferentes números no display que 

correspondem ao valor do duty cycle que está sendo enviado para a lâmpada durante a 

performance do controle PI na tentativa de se aproximar do valor desejado.  

A lâmpada é acesa pela primeira vez após ser exibida a terceira mensagem 

mostrada na Figura 5.11 (d). Ela recebe o sinal PWM com o valor de duty cycle calculado 

na função “DutyAcertado” e em seguida a lâmpada fica variando sua intensidade à 

medida que o controlador PI é executado até obter um valor próximo da porcentagem 

desejada. Esse valor próximo pode ser de até ±5% da porcentagem desejada. 
 

 
  

(a) Sinalização de pausa. 
(b) Sinalização de pedido de 

conexão. 
(c) Sinalização de que a página foi 

enviada 

 

  

(d) Sinalização do status da 
lâmpada e do primeiro duty 

(e) Sinalização do duty cycle 
variando durate o controle. 

 

 

(e) Sinalização do duty cycle variando durate o controle. 

Figura 5.11 – Botão Controle: sequência e em seu ultimo valor de duty cycle. 
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5.8.1 O controle PI 

 

O controlador PI controlador permite unir as vantagens das ações de controle do 

controlador proporcional e do controlador integral. O controlador proporcional tem 

como vantagem, com o aumento de seu ganho Kp, diminuir o tempo de subida e o erro 

de estado estacionário, embora nunca o elimine. Como desvantagem o controlador 

proporcional tende a aumentar o sobre-sinal, chamado de overshoot, o que é muitas 

vezes indesejado ou até perigoso, dependendo do processo. O controlador integral, com 

aumento do ganho Ki, também tende a diminuir o tempo de subida e elimina o erro de 

estado estacionário. Por outro lado, também aumenta o overshoot e o tempo de 

acomodação da resposta do sistema é aumentado, traduzido como uma piora na 

resposta transitória (LOTUFO, 2016); (OGATA, 1998). Para esse sistema o overshoot é 

inviável devido à restrição dos valores que podem ser enviados ao PWM. 

Os ganhos finais de Kp e Ki foram obtidos de forma experimental através da 

análise das respostas para diferentes ganhos cujo objetivo era 72% da luminância 

máxima considerado como a limunância máxima como 650 lux para efeitos de teste, ou 

seja, o valor final desejado era 468 lux. Para a variação inicial dos ganhos foram usados 

os ganhos mais comuns que para o caso do ganho proporcional são 0,01, 0,1 e 1 

enquanto para os ganhos integrais mais comuns são 0,1 e l e as combinações destes 

ganhos. Foram feitas inclusive simulações considerando apenas o valor de Kp, ou seja, 

para um controlador proporcional.  

As respostas considerando os primeiros 32 pontos de cada um desses controles 

são exibidas na Figura 5.12. O número de pontos foi definido como 32 pois a grande 

parte dos resultados obtidos já se mostraram ineficientes neste intervalo que 

corresponde a aproximadamente 40 segundos, um valor de tempo considerado 

satisfatório para a estabilização do sistema. As curvas que apresentam um decaimento 

vertical acentuado significam que o valor de duty aplicado na tentativa de obter a 

porcentagem desejada ultrapassou o limite de 1000 que foi definido como máximo para 

o PWM ao invés de 1023. Quando isso acontecia definiu-se que a resposta deveria ser 

igual a 5 lux. A ultrapassagem do valor limite de 100% é um overshoot acentuado que 

corresponde a mais de 28% do valor desejado. E para o sistema em questão busca-se um 

overshoot baixo devido à limitação do PWM. 
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Analisando essas curvas pode-se notar que para os ganhos de Ki igual a zero, ou 

seja, para os testes considerando o sistema controlado por um controlador do tipo P, ao 

variar Kp de 0,01 a 0,1, aumentando o ganho proporcional a resposta torna-se muito 

mais rápida, sua saída consegue chegar ao desejado em pouco tempo porém ela cresce 

constantemente e acaba por superar o valor tido como limite e decai verticalmente. Para 

o Kp igual a 0,01 a resposta é muito lenta e também não deve ser utilizada embora ela 

tenha sido a única curva a estabilizar dentro do período dos 32 pontos. Esse 

comportamento era previsto pois o aumento do ganho Kp diminui o tempo de subida. 

 

Figura 5.12 – Resposta do sistema para diferentes ganhos.  

 

Comparando-se a primeira curva analisada (Kp=0,1 e Ki=0) com a curva de ganho 

para Kp=0,1 e Ki=0,1 nota-se que a introdução de um ganho integrativo o tempo se 

subida é reduzido assim como o erro final. Aumentando-se o ganho integrativo para 1 

nota-se que que a resposta se torna mais rápida como esperado, porém o erro 

estacionário aumenta ao invés de diminuir como era esperado.  

Paras os ganhos de Ki igual a 0,1 e Kp a 1 nota-se que em comparação com a 

resposta sem o ganho integrativo, a resposta para este controle não cresce 

indefinidamente variando entorno de 250 lux. Isso significa que esta resposta possui um 

erro estacionário de aproximadamente 49% o que torna esse controle mais efetivo que 

os anteriores, mas ainda não o ideal.  
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Aumentando-se o ganho de Ki para 1 e mantendo Kp em 1 nota-se uma 

diminuição no erro estacionário aproximando a resposta ao valor desejado. Mas 

novamente o erro estacionário de aproximadamente 34% torna essa resposta 

ineficiente também. Esse comportamento era esperado uma vez o aumento do ganho Ki 

tende a diminuir/eliminar o erro de estado estacionário. Das variações analisadas essa é 

a que tem mais potencial para chegar a um valor final próximo do desejado. 

Considerando que os ganhos para as curvas da Figura 5.12 não se mostraram 

efetivos para o controle, diferentes testes considerando a redução do tempo de subida, o 

menor overshoot e o menor erro estacionário foram realizados. Ao final optou-se pelo 

ganho do controlador PI de 1 para o ganho Kp e 1,25 para o ganho Ki. A sua resposta é 

apresentada na Figura 5.13 junto das outras curvas com Kp igual a 1. 

 

Figura 5.13 – Resposta do sistema para Kp=1 e Ki=1,25.  

 

Embora essa resposta ainda não seja a ideal ela foi a que melhor se aproximou do 

valor desejado com um erro estacionário pequeno, pequeno decaimento no início e 

valores praticamente constantes. Sendo comparada com as curvas para os valores de Kp 

e Ki que foram utilizados nos outros testes do sistema, essa curva é a melhor sendo por 

isso escolhidos os ganhos a ela associados para se utilizar no controle do sistema 

domótico voltado para controle de iluminação que foi desenvolvido.  
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Capítulo 6 

Conclusão 

Embora a automação residencial, também chamada de domótica, esteja em 

constante avanço, sendo cada vez mais um objeto de desejo em muitas habitações 

devido às suas muitas vantagens, o seu alto custo ainda é um fator que muitas vezes 

desestimula ou inviabiliza a aquisição dos sistemas automatizados nas residências de 

grande parte da população brasileira. Dentro deste contexto, propôs-se um estudo sobre 

os principais conceitos associados à domótica e sobre as soluções propostas tanto pelo 

meio acadêmico quanto pelo mercado, apresentando também os diferentes protocolos 

de comunicação, dando ênfase aos tipos de protocolos wireless. A partir deste estudo 

propôs-se um sistema de automação residencial para iluminação controlável através  da 

utilização do protocolo de comunicação Wi-Fi e microcontrolador PIC para a construção 

de um protótipo de baixo custo, eficaz e confiável.  

Partindo da apresentação do estudo sobre as características e o princípio de 

funcionamento do Wi-Fi e do microcontrolador PIC, bases fundamentais para a 

implementação do sistema de domótica proposto, desenvolveu-se a implementação de 

um sistema de controle de luminosidade via Web Page utilizando o kit microcontrolado 

XM118 descrevendo passo a passo todas as etapas de sua implementação. Por fim esse 

trabalho descreveu-se os circuitos relacionados à implementação do controle proposto 

em uma lâmpada AC com placa eletrônica dedicada, ou seja, sem o kit microcontroldao. 

O trabalho desenvolvido apresentou custo muito baixo, inferior a R$20,00 reais 

considerando o preço do módulo ESP e dos componentes usados na placa eletrônica. 

Estima-se que mesmo com a implementação em ambiente fora do kit, baseando-se nos 

componentes que seriam necessários, o custo final ainda seria muito baixo, e portanto 

competitivo em comparação aos equipamentos de domótica disponíveis no mercado.  
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Na seção seguinte são apresentadas algumas recomendações de trabalhos futuros 

que poderiam ser desenvolvidos a fim de complementar o trabalho iniciado através de 

novas implementações e melhorias para o sistema. 

6.1. Trabalhos Futuros 

A principal recomendação para trabalho futuro diz respeito à implementação do 

sistema desenvolvido em uma placa eletrônica desconectada do kit XM118 e com uma 

lâmpada AC. Para isso pode-se tomar como base as recomendações feitas na seção 4.17 

que foram feitas exatamente para servir como referencial a uma implementação futura. 

Outra recomendação para trabalho futuro é a melhoria do controlador PI. A 

resposta obtida foi a que mais se aproximou da desejada, porém ainda não é a resposta 

ideal. Formas possíveis de realizar o ajuste dos ganhos foram descritas na seção 4.16. 

Além disso, o módulo ESP8266 pode ser utilizado de diferentes formas que 

poderiam agregar bastante ao sistema desenvolvido. Por exemplo, caso o ESP seja 

configurado para operar no modo Station o usuário que já estiver conectado a uma rede 

não precisa se desconectar para controlar a lâmpada, uma vez que é preciso estar 

conectado à rede do ESP para controlar a lâmpada no modo Acess Point que foi usado 

neste trabalho. Para o modo Station basta que os comandos AT sejam modificados e 

configure-se o módulo para se conectar a uma rede já existente ao invés de criar uma. 

Por último outra ação que pode acrescentar bastante a este trabalho é a criação 

de um aplicativo para controle remoto seguindo as especificações da página. Assim não 

seria necessário acessar o endereço de IP fixo e ter o risco de a página não ser carregada 

por motivos desconhecidos no smartphone ou tablet do usuário do controle. Para a 

criação do aplicativo de controle remoto sugere-se o uso da plataforma de criação de 

aplicativos App Inventor ou a plataforma Studio Android. Essas plataformas 

disponibilizam uma vasta biblioteca de elementos para elaboração de um aplicativo para 

o sistema Android. Este sistema operacional é recomendado por possuir características 

de desenvolvimento simples e intuitivas, sendo possível criar um programa de maneira 

confiável e eficiente. 
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Apêndice 

A.1. Código MPLABX 

/*  Código de Controle de Luminosidade via Wi-Fi e Web Page by Adriane Rodange Marteletto */ 

 

//Inclusão das bibliotecas necessárias. 

#include <xc.h> 

#include <stdio.h> 

 

//Definição das configurações padrões do PIC18F4550 para frequência de oscilação em 20Mhz 

#pragma configPLLDIV = 5 //Divide por 5 para obter 20MHz 

#pragma configCPUDIV = OSC1_PLL2//Seleciona o fator de divisão do clock por 1 

#pragma configFOSC = HS               //Define os osciladores de CPU e USB como Fosc =20MHz Tcy = 200ns 

#pragma configWDT = OFF// Watchdog desativado 

#pragma configPBADEN = OFF// Define pinos do PORTB[4:0] como entrada digitais 

#pragma configLVP = OFF// Desabilita gravação em baixa tensão 

#pragma configXINST = OFF//Desabilita modo de instrução estendido 

 

//Definição das variáveis e seus nomes usados no código 

#define _XTAL_FREQ 20000000     //Frequência de oscilação igual a 20MHz 

#define TAM_MAX 60//Tamanho máximo de bytes para a recepção USART 

#define RS LATEbits.LE0    //Bit de seleção de dados e comando para o LCD – conectado ao portE,0 

#define RW LATEbits.LE2  //Bit de leitura/escrita do LCD - conectado ao portE,2 

#define EN LATEbits.LE1 //Bit de habilitação (enable) do LCD – conectado ao porte,0 

 

//Inicialização das variáveis globais usadas no programa 

unsigned char Rxdata[TAM_MAX];//Variável que armazena dados recebidos pela USART 

int PONTOS =44;//Número de pontos nos dados da medição experimental 

int ValorPORCatua,Volt,Valor_convAD, Valor_convAD11;//Valores do conversor AD 

unsigned int ValorPORCatual;                    //Valor da porcentagem atual 

char contador = 0;//contador para índice de Rxdata 

int PERIODO = 245;//definição do valor do período para o PWM 

unsigned long querolux; //valor da luminosidade desejada 

unsigned int Duty,Duty_ac,PorceDesejada;//variavés relacionadas ao duty cycle e à porcentagem desejada 

int LUX_A=650;  //máxima luminosidade (valor variado durante os testes) 

int DUTY_A=1000;//máximo duty considerado 

char confB2,confB1,confB0, Dut;//variáveis para de retorno das buscas em Rx 

char Desejado; //valor da porcentagem desejado 

int confCONNECT,confCLOSED, confpagina, confGET,confGETBotao,confIPD, confGEThttp; 

//variáveis para de retorno das buscas em Rx 

 

//Dados da medição experimental usados para interpolação 

long int lux[] = 

{31,55,144,293,783,1124,1534,2003,3128,3801,4480,5250,6980,7930,8940,10000,12280,13550,14840,16190,19010,20460,22260,239

00,27330,29100,30940,32830,36710,38500,40500,42600,46900,48400,50200,53800,58600,61000,63600,64800,67400,68600,69200,

69200}; //dados da medição da luminância multiplicados por 100 
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long int 

vtens[]={4,6,7,1235,3540,3920,4158,4311,4492,4559,4602,4639,4696,4717,4735,4751,4777,4788,4798,4807,4822,4828,4834,4839,48

48,4852,4856,4860,4867,4869,4872,4874,4808,4881,4883,4886,4889,4892,4893,4894,4895,4896,4896,4896}; //dados da medição da 

tensão multiplicados por 1000 

long int 

dutymed[]={0,200,400,600,1000,1200,1400,1600,2000,2200,2400,2600,3000,3200,3400,3600,4000,4200,4400,4600,5000,5200,5400,

5600,6000,6200,6400,6600,7000,7200,7400,7600,8000,8200,8400,8600,9000,9200,9400,9500,9700,9800,9900,10000}; //dados do 

duty cycle multiplicados por 100 

 

//Lista de comandos AT para configuração do EPS 

unsigned char MsgFromPIC1[] = "AT\r\n"; 

unsigned char MsgFromPIC2[] = "AT+RST\r\n"; 

unsigned char MsgFromPIC3[] = "ATE0\r\n"; 

unsigned char MsgFromPIC4[] = "AT+CWMODE=2\r\n"; 

unsigned char MsgFromPIC5[] = "AT+CIPMUX=1\r\n"; 

unsigned char MsgFromPIC6[] = "AT+CWDHCP=0,0\r\n"; 

unsigned char MsgFromPIC7[] = "AT+CWSAP=\"ESPAdriane\",\"23456789\",7,2\r\n"; 

unsigned char MsgFromPIC8[] = "AT+CIPSERVER=1,80\r\n"; 

unsigned char MsgFromPIC9[] = "AT+CIPAP=\"192.168.5.1\"\r\n"; 

unsigned char MsgFromPIC10[] = "AT+CIPSTO=1000\r\n"; 

 

//Comandos para enviar Web Page 

//comando AT 

unsigned char MsgFromPIC11[]= "AT+CIPSEND=0,720\r\n"; 

//comandos html 

unsigned char paginaHTML1[]="<html><head><meta http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"><title>TCC 

Adriane</title></head><h1>PROGRAMA ESP8266</h1><body align=\"center\"><BODY BGCOLOR=\"#B0C4DE\"><p><form 

method=\"GET\"></p><TABLE><TR><input type=\"submit\" name=\"BOTAO\" value=\"Ligar\"><input type=\"submit\" 

name=\"BOTAO\" value=\"Desligar\" ><TR></TABLE>"; 

unsigned char paginaHTML2[]="<h3>Controle de intensidade luminosa: 0% a 100%</h3>"; 

unsigned char paginaHTML3[]="% de sua luminosidade m&aacutexima.</p><h4>By: Adriane Rodange</h4></body></html>"; 

unsigned char stra[310];// armazenar string a ser enviada para página 

 

//Mensagens a serem exibidas no display LCD 

unsigned char Linha1[]="CEFET-MG"; 

unsigned char Linha2[]="TCC Adriane"; 

unsigned char Erro[]="ERRO: Reinicie "; 

unsigned char OKConf[]="ESP Configurado"; 

unsigned char Aguard[]="Aguardando..."; 

unsigned char Connect[]="Conectado       "; 

unsigned char Tnova[]="Pausado        "; 

unsigned char Pag[]="Pagina Enviada  "; 

unsigned char Lamp0[]="Duty em: "; 

unsigned char Lamp1[]="Desejado: "; 

unsigned char Lamp[]="Lampada em: "; 

 

//Buffers para armazenar o valor da porcentagem 

unsigned char buffer[3],buffera[5]; 

 

//Variáveis associadas à configuração do módulo 

unsigned char modconf = 'A'; //inicio 

unsigned char FIM = 'z'; //fim 

 

 

//INICIO DAS FUNÇÕES 

/*Nome: CharToInt 

Função: obtem o inteiro de um char que seja de 0 a 9 
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Parâmetro de entrada: char a ser obtido i inteiro. 

Parâmetro de saída: retorna o inteiro obtido ou 10 */ 

int CharToInt(unsigned char conv_char)  

{ 

     switch(conv_char) 

     { 

         case '0': 

         return(0); 

         case '1': 

         return(1); 

         case '2': 

         return(2); 

         case '3': 

         return(3); 

         case '4': 

         return(4); 

         case '5': 

         return(5); 

         case '6': 

         return(6); 

         case '7': 

         return(7); 

         case '8': 

         return(8); 

         case '9': 

         return(9); 

         default: 

             return(10); 

     } 

} 

 

/*Nome: IntToChar 

Função: Armazena um inteiro em formato de char em buffera. 

Parâmetro de entrada: inteiro a ser transformado 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void IntToChar (int aduty) 

{ 

    int div1,div2,div3,div4; 

    int rest1,rest2,rest3,rest4; //4.873->0,0 

    //aduty vai de 0 a 100, int de 0 a 65mil 94 

    div1=aduty/10000; //0.0094 

    rest1=aduty%10000; //94 

 

    div2=rest1/1000; //0.094 

    rest2=rest1%1000; //94 

 

    div3=rest2/100; //0.94 

    rest3=rest2%100; //94 

 

    div4=rest3/10; //9.4 

    rest4=rest3%10; //4 

 

    buffera[0]=div1+0x30; 

    buffera[1]=div2+0x30; 

    buffera[2]=div3+0x30; 

    buffera[3]=div4+0x30; //quero 

    buffera[4]=rest4+0x30; //quero 
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 } 

 

/*Nome: Delay1Second 

Função: Espera de um segundo multiplicado pelo parâmetro recebido 

Parâmetro de entrada: número de segundos desejados (pode ser do tipo ponto flutuante ex: 0.5 ou 0.3) 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void Delay1Second(float time) 

{ 

    int i=0; 

    time=time*100; 

    for(i=0;i<time;i++) 

    { 

         __delay_ms(10);  //for de 1 segundo [(10*ms)*100] vezes a entrada time 

    } 

} 

 

/*Nome: limpa_rx 

Função: Limpa a variável de recepção USART colcando todos os seus valores em zero. 

Parâmetro de entrada: não tem. 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void limpa_rx() 

{ 

    int i = 0; 

    while(i<(TAM_MAX-1)) 

    { 

        Rxdata[i]=0x00; 

        i++; 

    } 

} 

 

//Funções associadas ao LCD 

/*Nome: enviadados 

Função: Envia um caractere ao LCD. 

Parâmetro de entrada: caractere a ser enviado ao LCD 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void enviadados(char dado) 

{ 

    PORTD=dado; //envia dado pro PORT associado ao LCD 

    RS = 1;  //ativa o modo de seleção como dados 

    EN = 1; //ativa o LCD 

    Delay1Second(0.01);  //aguarda 0.01 segundo para garantir o envio 

    EN = 0; //desativa o LCD 

    Delay1Second(0.01);  //aguarda 0.01 segundo 

} 

 

/*Nome: texto 

Função: Envia um texto ao LCD caractere por caractere utilizando a função enviadado. 

Parâmetro de entrada: texto a ser enviado ao LCD e seu tamanho 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void texto(char *apontador,char tamanho) 

{ 

    int i = 0; 

    while(i<tamanho-1 ) //como começa em zero o último caractere é tamanho-1 

{ 

        enviadados(apontador[i]); //vai enviando caractere por caractere 

        i=i++; 

    } 
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} 

 

/*Nome: comando 

Função: Envia byte de comando ao LCD. 

Parâmetro de entrada: comando a ser enviado ao LCD 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void comando(char dado) 

{ 

    PORTD=dado; // envia dado para o PORT associado ao LCD 

    RS = 0;  //ativa o modo de seleção como comandos 

    EN = 1; //ativa o LCD 

    Delay1Second(0.01);  //aguarda 0.01 segundo para garantir o envio 

    EN = 0; //desativa o LCD 

    Delay1Second(0.01);  //aguarda 0.01 segundo para garantir o envio 

} 

 

//Funções de busca 

/*Nome: buscaOK 

Função: Busca OK em um texto utilizando verificação caractere por caractere do texto. 

Parâmetro de entrada: texto 

Parâmetro de saída: 0 se não encontrar, 1 se encontrar. */ 

int buscaOK (unsigned char *data) 

{ 

    int i =0; 

    while(i<TAM_MAX) 

    { 

        if(( data[i] == 'O')&&( data[i+1] == 'K')) 

        { 

            return (1); 

        } 

        i++; 

     } 

 return (0); 

} 

 

/*Nome: buscaready 

Função: Busca ready em um texto utilizando verificação caractere por caractere do texto. 

Parâmetro de entrada: texto 

Parâmetro de saída: 0 se não encontrar, 1 se encontrar. */ 

int buscaready (unsigned char *data) //ok 

{ 

    int i =0; 

    while(i<TAM_MAX) 

    { 

        if( (data[i] == 'r')&&( data[i+1] == 'e')&&(data[i+2] == 'a')&&(data[i+3] == 'd')&&(data[i+4] == 'y')) 

        { 

            return (1); 

        } 

        i++; 

     } 

 return (0); 

} 

 

/*Nome: buscaCLOSED 

Função: Busca CLOSED em um texto utilizando verificação caractere por caractere do texto. 

Parâmetro de entrada: texto 

Parâmetro de saída: 0 se não encontrar, 1 se encontrar. */ 
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int buscaCLOSED (unsigned char *data) //ok 

{ 

    int i =0; 

    while(i<TAM_MAX) 

    { 

        if( (data[i] == 'C')&&( data[i+1] == 'L')&&(data[i+2] == 'O')&&(data[i+3] == 'S')&&(data[i+4] == 'E')&&(data[i+5] == 'D')) 

        { 

            return (1); 

        } 

        i++; 

     } 

 return (0); 

} 

 

/*Nome: buscabuilded 

Função: Busca builded em um texto utilizando verificação caractere por caractere do texto. 

Parâmetro de entrada: texto 

Parâmetro de saída: 0 se não encontrar, 1 se encontrar. */ 

int buscabuilded (unsigned char *data) //ok 

{ 

    int i =0; 

    while(i<TAM_MAX) 

    { 

        if( (data[i] == 'b')&&( data[i+1] == 'u')&&(data[i+2] == 'i')&&(data[i+3] == 'l')&&(data[i+4] == 'd')&&(data[i+5] == 'e')&& (data[i+6] 

== 'd')) 

        { 

            return (1); 

        } 

        i++; 

     } 

 return (0); 

} 

 

/*Nome: buscaCONNECT 

Função: Busca CONNECT em um texto utilizando verificação caractere por caractere do texto. 

Parâmetro de entrada: texto 

Parâmetro de saída: 0 se não encontrar, 1 se encontrar. */ 

int buscaCONNECT(unsigned char *data) //ok 

{ 

    int i =0; 

    while(i<TAM_MAX) 

    { 

        if( (data[i] == 'C')&&( data[i+1] == 'O')&&(data[i+2] == 

'N')&&(data[i+3]=='N')&&(data[i+4]=='E')&&(data[i+5]=='C')&&(data[i+6]=='T')) 

        { 

            return (1); 

        } 

        i++; 

     } 

 return (0); 

} 

 

/*Nome: buscaGET 

Função: Busca GET em um texto utilizando verificação caractere por caractere do texto. 

Parâmetro de entrada: texto 

Parâmetro de saída: 0 se não encontrar, 1 se encontrar. */ 

int buscaGET (unsigned char *data) //ok 
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{ 

    int i =0; 

    while(i<TAM_MAX) 

    { 

        if( (data[i] == 'G')&&( data[i+1] == 'E')&&(data[i+2] == 'T')) 

        { 

            return (1); 

        } 

        i++; 

     } 

 return (0); 

} 

 

/*Nome: buscaIPD 

Função: Busca +IPD em um texto utilizando verificação caractere por caractere do texto. 

Parâmetro de entrada: texto 

Parâmetro de saída: 0 se não encontrar, 1 se encontrar. */ 

int buscaIPD(unsigned char *data) //ok 

{ 

    int i =0; 

    while(i<TAM_MAX) 

    { 

        if( (data[i] == '+')&&( data[i+1] == 'I')&&(data[i+2] == 'P')&&(data[i+3]=='D')) 

        { 

            return (1); 

        } 

        i++; 

     } 

 return (0); 

} 

 

/*Nome: buscaGEThttp 

Função: Busca HTTP em um texto utilizando verificação caractere por caractere do texto. 

Parâmetro de entrada: texto 

Parâmetro de saída: 0 se não encontrar, 1 se encontrar. */ 

int buscaGEThttp (unsigned char *data) //ok 

{ 

    int i =0; 

    while(i<TAM_MAX) 

    { 

        if( (data[i] == 'H')&&(data[i+1] == 'T')&&(data[i+2] == 'T')&&(data[i+3] == 'P')) 

        { 

            return (1); 

        } 

        i++; 

     } 

 return (0); 

} 

 

/*Nome: buscaB1 

Função: Busca BOTAO=L em um texto utilizando verificação caractere por caractere do texto. 

Parâmetro de entrada: texto 

Parâmetro de saída: 0 se não encontrar, 1 se encontrar. */ 

int buscaB1 (unsigned char *data) //ok 

{ 

    int i =0; 

    while(i<TAM_MAX) 
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    { 

        if(( data[i] == 'B')&&( data[i+1]== 'O')&&( data[i+2]== 'T')&&( data[i+3]== 'A')&&( data[i+4]== 'O')&&( data[i+5]== '=')&&( 

data[i+6]== 'L')) 

        { 

            return (1); 

        } 

        i++; 

     } 

 return (0); 

} 

 

/*Nome: buscaB0 

Função: Busca BOTAO=D em um texto utilizando verificação caractere por caractere do texto. 

Parâmetro de entrada: texto 

Parâmetro de saída: 0 se não encontrar, 1 se encontrar. */ 

int buscaB0 (unsigned char *data) //ok 

{ 

    int i =0; 

    while(i<TAM_MAX) 

    { 

        if(( data[i] == 'B')&&( data[i+1]== 'O')&&( data[i+2]== 'T')&&( data[i+3]== 'A')&&( data[i+4]== 'O')&&(data[i+5]== '=')&&( 

data[i+6]== 'D')) 

        { 

            return (1); 

        } 

        i++; 

     } 

 return (0); 

} 

 

/*Nome: buscaB2 

Função: Busca BOTAO=C em um texto utilizando verificação caractere por caractere do texto. 

Parâmetro de entrada: texto 

Parâmetro de saída: 0 se não encontrar, 1 se encontrar. */ 

int buscaB2 (unsigned char *data) //ok 

{ 

    int i =0; 

    while(i<TAM_MAX) 

    { 

        if(( data[i] == 'B')&&( data[i+1]== 'O')&&( data[i+2]== 'T')&&( data[i+3]== 'A')&&( data[i+4]== 'O')&&( data[i+5]== '=')&&( 

data[i+6]== 'C')) 

        { 

            return (1); 

        } 

        i++; 

     } 

 return (0); 

} 

 

/*Nome: buscaBotao 

Função: Busca BOTAO em um texto utilizando verificação caractere por caractere do texto. 

Parâmetro de entrada: texto 

Parâmetro de saída: 0 se não encontrar, 1 se encontrar. */ 

int buscaBotao (unsigned char *data) //ok 

{ 

    int i =0; 

    while(i<TAM_MAX) 
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    { 

        if( (data[i] == 'B')&&(data[i+1] == 'O')&&(data[i+2] == 'T')&&(data[i+3] == 'A')&&(data[i+4] == 'O')) 

        { 

            return (1); 

        } 

        i++; 

     } 

 return (0); 

} 

 

/*Nome: buscaDuty 

Função: Busca o valor inteiro de Duty em um texto utilizando verificação caractere por caractere do texto. Este valor que pode ser da 

ordem de unidade, dezena ou centena encontra-se como Duty=(valor)&. 

Parâmetro de entrada: texto 

Parâmetro de saída: 101 se não encontrar um valor ou retorna o valor que encontrar. */ 

int buscaDuty (unsigned char *data) //ok sem delay 

{ 

    unsigned int j =0; 

    int unidade, centena, dezena, Dut; 

    while(j<TAM_MAX) 

    { 

       if( (data[j] == 'D')&&(data[j+1] == 'u')&&(data[j+2] == 't')&&(data[j+3] == 'y')&&(data[j+4] == '=')) 

        { 

            if(data[j+6]== '&') //so tem um digito 

            { 

                unidade=CharToInt(data[j+5]); 

                Dut=unidade; 

                return (Dut); 

            } 

            if(data[j+7]=='&') //tem unidade e dezena 

            { 

                dezena=CharToInt(data[j+5]); 

                unidade=CharToInt(data[j+6]); 

                Dut=10*dezena+unidade; 

                return (Dut); 

            } 

            if(data[j+8]=='&') //centena 

            { 

                centena=CharToInt(data[j+5]); 

                dezena=CharToInt(data[j+6]); 

                unidade=CharToInt(data[j+7]); 

                Dut=100*centena+10*dezena+unidade; 

                return (Dut); 

             } 

        } 

        j++; 

     } 

 return (101); 

} 

 

/*Nome: buscaDutychar 

Função: Busca o valor de Duty em formato de char em um texto utilizando verificação caractere por caractere do texto. Este valor que 

pode ser da ordem de unidade, dezena ou centena encontra-se como Duty=(valor)&. O char é armazenado na variável buffer caso seja 

encontrado. 

Parâmetro de entrada: texto 

Parâmetro de saída: não tem. */ 

void buscaDutychar (unsigned char *data) //ok sem delay 



 

96 
 

{ 

    unsigned int j =0; 

    while(j<TAM_MAX) 

    { 

       if( (data[j] == 'D')&&(data[j+1] == 'u')&&(data[j+2] == 't')&&(data[j+3] == 'y')&&(data[j+4] == '=')) 

        { 

            if(data[j+6]== '&') //so tem um digito 

            { 

                buffer[1] = (data[j+5]); 

                buffer[0] = '0'; 

            } 

            if(data[j+7]=='&') //tem unidade e dezena 

            { 

                buffer[0] = data[j+5]; 

                buffer[1] = data[j+6]; 

            } 

            if(data[j+8]=='&') 

            { 

                buffer[2] = '0'; 

                buffer[1] = '0'; 

                buffer[0] = '1'; 

             } 

            if(data[j+5]== '0') //so tem um digito 

            { 

                buffer[0] = '0'; 

                buffer[1] = '0'; 

            } 

        } 

        j++; 

     } 

} 

 

//FUNÇÕES DE INICIALIZAÇÃO 

/*Nome: inicioUSART 

Função: Configura a USART e seus pinos. 

Parâmetro de entrada: não tem 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void inicioUSART() 

{ 

    TRISCbits.RC6 = 0;  //pino TX é saida 

    TRISCbits.RC7 = 1;  //pino RX é entrada 

    OpenUSART( USART_TX_INT_OFF  &      //interrupção tx on 

             USART_RX_INT_ON  &         //interrupção rx on 

             USART_ASYNCH_MODE &        //definição do modo como assincrono 

             USART_EIGHT_BIT   &        //definição de transmissão de 8 bits 

             USART_CONT_RX     &        // recepção no modo contínuo 

             USART_BRGH_HIGH,10 );  //definição do bauld rate como high (/16) 10 é o spbrg para baud rate de 115200 em 20MHz 

} 

 

/*Nome: inicioADC 

Função: Configura o conversor ADC. 

Parâmetro de entrada: não tem 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void inicioADC() 

{ 

    OpenADC(ADC_FOSC_32 & 

ADC_RIGHT_JUST & //justifica a direita 
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ADC_0_TAD,//define o tempo de aquisição como 0 

ADC_CH0 &//seleciona o canal zero como input 

ADC_INT_ON & //ativa a interrupção do conversor 

ADC_REF_VDD_VSS,// define as referências como Vref-= Vss e Vref-= Vdd 

ADC_1ANA);//seleciona as portas 0 e 1 como analógicas 

} 

 

/*Nome: inicioInterrupcoes 

Função: Configura as interrupções do timer0, do ADC e da USART 

Parâmetro de entrada: não tem 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void inicioInterrupcoes() 

{ 

    IPEN =  1; //por prioridade 

    ADIE = 1;      // habilitação do fim de conversão A/D (interrupção analógica habilitada) 

    RCIE = 1;     // controle de habilitação da recepção usart 

    TMR0IE = 1;   // controle de habilitação do OVERFLOW do TMR0 

    GIEH = 1;      //habilita interrupções globais de alta prioridade, bit do registrado INTCON. 

    GIEL = 1;      //habilita interrupções globais de baixa prioridade, bit do registrador INTCON. 

    ADIP = 0;     //  seleção da prioridade da interrupção de fim de conversão A/D (BAIXA prioridade) 

    TMR0IP = 0;  //  seleção da prioridade da interrupção do timer0 (BAIXA prioridade) 

    RCIP = 1;  //seleção da prioridade da interrupção do recebimento da USART (ALTA prioridade) 

} 

 

/*Nome: inicioTIMER 

Função: Configura o timer0  e o timer2. 

Parâmetro de entrada: não tem 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void inicioTIMER() 

{ 

    //TIMER0 para a conversão AD 

    TRISAbits.TRISA4 = 1;  //define como pino do timer0 input 

    TMR0IF = 0; //zera o flag de interrupção (deve ser feito antes de habilitar) 

    TMR0ON=1;  // habilita timer0 

    T08BIT = 1; // configura como 8bits 

    T0CS = 0; // configurado como timer (a partir do clock) 

    PSA = 1; // sem pre escala do clock 

    T0CONbits.T0PS2=1; //prescale de 1:128 

    T0CONbits.T0PS1=1; 

    T0CONbits.T0PS0=0; 

    TMR0L = 0;  //define valor inicial como 0 

 

    //TIMER2 para o PWM 

    OpenTimer2(TIMER_INT_OFF & // sem interrupção 

                T2_PS_1_16 & // pré-escala de 1:16 

                 T2_POST_1_1);// pós-escala de 1:1 

    WriteTimer2(0); // define valor inicial como 0 

} 

 

/*Nome: inicioPWM 

Função: Configura o PWM. 

Parâmetro de entrada: não tem 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void inicioPWM() 

{ 

    TRISCbits.RC2 = 0;// pino do PWM como saída 

    OpenPWM2(PERIODO);  //inicializa PWM na frequência definida pela variável PERIODO 
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} 

 

/*Nome: inicioLCD 

Função: Configura o LCD e exibe a primeira mensagem. 

Parâmetro de entrada: não tem 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void inicioLCD() 

{ 

    TRISD = 0x00; //configura os pinos do LCD conectados ao port D como saida 

    TRISE = 0x00; //configura os pinos do LCD conectados ao port E saida 

    LATD = 0x00; //envia zero para D 

    LATE = 0; //envia zero para E 

    RS = 0;  //ativa o modo de seleção como comandos 

    RW = 0;  //desativa modo leitura e escrita 

    EN = 0; //desativa o LCD 

    //envio da primeira mensagem 

    comando (0b00000001);  // 0x01 Limpeza do Display com retorno do cursor 

    comando(0b00111100); //0X3C definição do tipo do display 

    comando (0b00000110);// 0x06 Sentido de deslocamento do cursor 

                                //na entrada de um novo caractere para a direita 

    comando (0b00001100);  //0x0C Controle do Cursor: inativo 

    comando (0b10000100);  //0x84 seleção do endereço como quinto caractere da primeira linha 

    texto(&Linha1,sizeof(Linha1));    //envia mensagem para a primeira linha 

    comando (0b11000010);  //0xC2 seleção do endereço como terceiro caractere da segunda linha 

    texto(&Linha2,sizeof(Linha2));   //envia mensagem para a segunda linha 

    Delay1Second(2); //aguarda 2 segundos 

} 

 

/*Nome: inicioInterp 

Função: Multiplica os valores de vtens medidos por 8. Isso é feito porque o ajuste do divisor de tensão resulta em vtens_novo=4/5 * 

vtens, o que resulta em zero. Logo multiplica-se por 10 e divide por 5, resultando em 8. Os valores de vtens são agora miltiplicados por 

10mil. 

Parâmetro de entrada: não tem. 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void inicioInterp() 

{ 

    int dan=0; 

    while (dan<PONTOS) 

    { 

        vtens[dan]=8*vtens[dan]; 

        dan=dan+1; 

    } 

} 

 

//Tratamento das interrupções 

/*Nome: interrupcaoLOW tipo interrupt low_priority 

Função: Verifica qual interrupção do tipo LOW ocorreu. Se for do conversor AD (ADIF=1): salva o valor da conversão na variável 

Valor_convAD e limpa o flag da interrupção. Se for do TIMER0: Limpa o flag da interrupção e ativa o conversor AD. 

Parâmetro de entrada: não tem 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void interrupt low_priority interrupcaoLOW(void) 

{ 

     if(ADIF == 1) 

     { 

         Valor_convAD=ADRES; 

 ADIF = 0; 

     } 
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     if (TMR0IF == 1) 

     { 

        TMR0IF = 0; 

        ADCON0bits.GO_DONE=1; //ativa a interrupção so conversor para pegar o valor analogico 

     } 

 

} 

 

/*Nome: interrupcaoHIGH tipo interrupt high_priority 

Função: Se a interrupção HIGH que ocorreu for do repector da USART salva o dado recebido caractere por caractere até o tamanho 

máximo definido e fica sobreescrevendo no ultimo endereço.Em seguida limpa o flag da interrupção. 

Parâmetro de entrada: não tem 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void interrupt high_priority interrupcaoHIGH(void) //ok 

{ 

    if (RCIF == 1) 

    { 

        Rxdata[contador]=RCREG; 

        contador=contador++; 

        if (contador == TAM_MAX) 

        { 

            contador = TAM_MAX-1; 

        } 

        RCIF=0; 

    } 

} 

 

//Funções de calculos 

/*Nome: VoltAcertado 

Função: Realiza a comparação e se necessário a interpolação dos dados medidos para buscar o valor de luminosidade que corresponde à 

tensão passada como parametro a ele 

Parâmetro de entrada: valor de tensão a ser interpolado 

Parâmetro de saída: valor de lux associado a esta tensão.*/ 

long VoltAcertado (unsigned int Volt) 

{ 

    char ia=0; 

    unsigned int lux1, lux3, lux7; 

    unsigned long lux2,lux5, lux6, luxTotal; 

 

    while(ia<PONTOS) //4790 

    { 

        if ((Volt>vtens[ia])&&(vtens[ia+1]>Volt)) 

        {   //lux_int= lux2(i) + (lux2(i+1)-lux2(i))*((valor-vcalc(i))/(vcalc(i+1)-vcalc(i))); 

            //faz os calculos por etapas para não causar estouro nas variaveis 

            lux1 =(vtens[ia+1]-vtens[ia]); 

            lux2=(ValorPORCatual-vtens[ia])*1000; 

            lux3=(lux[ia+1]-lux[ia]);  

            lux5=lux2/lux1; 

            lux6=(lux3*lux5)/1000;  

            lux7=(lux[ia]); 

            luxTotal=lux7+lux6; 

            return(luxTotal); 

        } 

        if (Volt >= vtens[PONTOS-1]) 

        { 

            luxTotal = LUX_A;  

            return(luxTotal); 
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        } 

         if (Volt == vtens[ia]) 

        { 

            luxTotal = (lux[ia]);  

            return(luxTotal); 

        } 

        if(Volt < vtens[0]) 

        { 

            luxTotal = 0; 

            return(luxTotal); 

        } 

    ia=ia+1; 

    } 

} 

 

/*Nome: PorcentagemLux 

Função: Realiza o calculo da porcentagem de um determinado lux em relazão ao lux máximo definido no inicio do código 

Parâmetro de entrada: luminosidade (lux) 

Parâmetro de saída: porcentagem de lux máximo associado à luminosidade de entrada.*/ 

int PorcentagemLux (long Luxaa) 

{ 

    int lux_porc;  

    long Lux, lux_porc1, lux_porc2, lux_porc3; 

    if(Luxaa==LUX_A) 

    { 

        lux_porc=10000; 

        return(lux_porc); 

    } 

    Lux=(long)(Luxaa); 

    //porcentagem=[(valor)/(max)]*100 => ([Luxaa/(650*100)]*100)*100(esse ultimo é pq 

    //a porcentagem desejada é vezes 100, logo [Luxaa/650]*100 

    lux_porc1=10*Lux; 

    lux_porc2=(lux_porc1*10); 

    lux_porc3=lux_porc2/LUX_A;  

    lux_porc=(int)(lux_porc3); 

    return(lux_porc); 

} 

 

/*Nome: trataAD 

Função: Realiza o calculo da tensão associada ao digital recebido. 

Parâmetro de entrada: valor digital da conversão analógico digital. 

Parâmetro de saída: tensão associada ao digital de entrada.*/ 

unsigned int trataAD (int ValorAD) 

{ 

    //V_atual=((4,7V*1000)/1024)*Binario recebido =>V_atual=4.59*binario => arredonda para 46 [0-47104] 

    int a; 

    long  Vatual; 

    unsigned int Valoratual; 

    a=ValorAD; 

    Vatual =2*a; //2*23=46 

    Vatual =23*Vatual; 

    Valoratual=Vatual;  

    return(Valoratual); 

} 

 

/*Nome: DutyAcertado 



 

101 
 

Função: Realiza a comparação e se necessário a interpolação dos dados medidos para buscar o valor de luminosidade desejada e a qual 

duty cycle ele corresponde 

Parâmetro de entrada: valor de luminosidade desejado 

Parâmetro de saída: valor de duty cycle associado a esta luminosidade.*/ 

long DutyAcertado (long int querolux) 

{ 

    char abacate=0; 

    unsigned long ajusteTotal,ajuste, ajuste1, ajuste2, ajuste3, ajuste4, ajuste5, ajuste6,ajusteextra, ajuste7, ajuste8; 

    while(abacate<PONTOS) 

    { 

        if ((querolux>lux[abacate])&&(lux[abacate+1]>querolux)) 

        {   //duty_int= duty(i) + (duty(i+1)-duty(i))*((querolux-lux(i))/(lux(i+1)-lux(i))); 

 

            //exemplo para 99% => querolux=64350 esta entre 636.0*100 648*100 e Duty=94 e 95 

            ajuste1 =(dutymed[abacate+1]-dutymed[abacate]); 

            //ajuste1 = 94*100 - 95*100 = 100 

            ajuste2=(querolux-lux[abacate]); 

            //ajuste2 = 64350 - 636.0*100 = 750 

            ajuste3=(lux[abacate+1]-lux[abacate]); 

            //ajuste3 = 648*100 - 636.0*100 = 1200 

            ajuste4=(1000*ajuste2); 

            //ajuste4 = 1.000 * 750 = 750.000 

            ajuste5=ajuste4/ajuste3; 

            //ajuste5 = 750.000/1.200 =  625 

            ajuste6=(ajuste1*ajuste5)/100; 

            //ajuste6 = 100*625 = 62500/100=625 

            ajusteextra=(dutymed[abacate]); //94 

            ajuste7= 10*ajusteextra; 

           //ajuste7 = 10* 94*100 = 94.000; 

            ajuste8=ajuste7+ajuste6; 

            //ajuste8 = 94.000 + 625 = 94.625 

            ajusteTotal=(ajuste8)/100; 

            //ajuste = 94625 /1.000 = 94.625 => 94 

            return(ajusteTotal); 

        } 

        if (querolux == lux[abacate]) 

        { 

            ajuste = (dutymed[abacate])/100; 

            return(ajuste); 

        } 

        if (querolux > lux[PONTOS]) 

        { 

            ajuste = (dutymed[PONTOS])/100; 

            return(ajuste); 

        } 

        if(querolux < lux[0]) 

        { 

            ajuste = 0; 

            return(ajuste); 

        } 

    abacate=abacate+1; 

    } 

} 

 

//Funções relacionadas ao Wf-Fi 

/*Nome: conf_ESP8266 
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Função: Realiza a configuração do módulo ESP na ordem de comandos definidas usando as funções de busca para verificar as respostas 

anteriores e enviar o comando seguinte. Caso a resposta não seja encontrada volta ao comando inicial. 

Parâmetro de entrada: não tem. 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void conf_ESP8266()  

{ 

   switch (modconf) 

       { 

          case 'A': 

          { 

              limpa_rx(); 

              while(BusyUSART()); 

              putsUSART(MsgFromPIC1); // ativa interrupção 

              Delay1Second(0.3); 

                if(buscaOK(Rxdata) == 0) 

                { 

                  contador=0; 

                  modconf= 'A'; 

                } 

                else 

                { 

                  contador=0; 

                  modconf= 'B';//vai para proximo passo 

                } 

           }break; 

           case 'B': 

           { 

               limpa_rx(); 

               while(BusyUSART()); 

               putsUSART(MsgFromPIC2); 

               Delay1Second(3); //espera 5 segundos para ter certeza de que resetou por segurança 

               if ((buscaOK(Rxdata) == 0)&&(buscaready(Rxdata) == 0)) 

                { 

                  modconf= 'A'; 

                  contador=0; 

                } 

               else 

               { 

                  contador=0; 

                  modconf= 'C';//vai para proximo passo 

                } 

 

           }break; 

           case 'C': 

           { 

               limpa_rx(); 

               while(BusyUSART()); 

               putsUSART(MsgFromPIC3); 

               Delay1Second(0.3); 

               if (buscaOK(Rxdata) == 0) 

                { 

                  modconf= 'A'; 

                  contador=0; 

                } 

               else 

               { 

                  contador=0; 
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                  modconf= 'D';//vai para proximo passo 

                } 

           }break; 

           case 'D': 

           { 

               limpa_rx(); 

               while(BusyUSART()); 

               putsUSART(MsgFromPIC4); 

               Delay1Second(0.3); 

               if (buscaOK(Rxdata) == 0) 

                { 

                  modconf= 'A'; 

                  contador=0; 

                } 

               else 

               { 

                  contador=0; 

                  modconf= 'E';//vai para proximo passo 

                } 

           }break; 

           case 'E': 

           { 

               limpa_rx(); 

               while(BusyUSART()); 

               putsUSART(MsgFromPIC5); 

               Delay1Second(0.3); 

               if ((buscaOK(Rxdata) == 0)&&(buscabuilded(Rxdata) == 0)) 

                { 

                  modconf= 'A'; 

                  contador=0; 

                } 

               else 

               { 

                  contador=0; 

                  modconf= 'F';//vai para proximo passo 

                } 

           }break; 

           case 'F': 

           { 

               limpa_rx(); 

               while(BusyUSART()); 

               putsUSART(MsgFromPIC6); 

               Delay1Second(0.3); 

               if (buscaOK(Rxdata) == 0) 

                { 

                  modconf= 'A'; 

                  contador=0; 

                } 

               else 

               { 

                  contador=0; 

                  modconf= 'G';//vai para proximo passo 

                } 

           }break; 

           case 'G': 

           { 

               limpa_rx(); 
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               while(BusyUSART()); 

               putsUSART(MsgFromPIC7); 

               Delay1Second(0.3); 

               if (buscaOK(Rxdata) == 0) 

                { 

                  modconf= 'A'; 

                  contador=0; 

                } 

               else 

               { 

                  contador=0; 

                  modconf= 'H';//vai para proximo passo 

                } 

           }break; 

           case 'H': 

           { 

               limpa_rx(); 

               while(BusyUSART()); 

               putsUSART(MsgFromPIC8); 

               Delay1Second(0.3); 

               if (buscaOK(Rxdata) == 0) 

                { 

                  Delay1Second(1); 

                  modconf= 'A'; 

                  contador=0; 

                } 

               else 

               { 

                  contador=0; 

                  modconf= 'I';//vai para proximo passo 

                } 

           }break; 

           case 'I': 

           { 

               limpa_rx(); 

               while(BusyUSART()); 

               putsUSART(MsgFromPIC9); 

               Delay1Second(0.3); 

               if (buscaOK(Rxdata) == 0) 

                { 

                  modconf= 'A'; 

                  contador=0; 

                } 

               else 

               { 

                  contador=0; 

                  modconf= 'J';//vai para proximo passo 

                } 

           }break; 

           case 'J': 

           { 

               limpa_rx(); 

               while(BusyUSART()); 

               putsUSART(MsgFromPIC10); 

               Delay1Second(0.3); 

               if (buscaOK(Rxdata) == 0) 

                { 
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                  modconf= 'A'; 

                  contador=0; 

                } 

               else 

               { 

                  Delay1Second(0.3); 

                  contador=0; 

                  modconf= FIM;//termina 

                  comando (0b00000001); // 0x01 Limpeza do Display com retorno do cursor a primeira linha 

                  texto(&OKConf,sizeof(OKConf)); //envia a mensagem ao usuário de que a configuração foi feita 

                  Delay1Second(2); 

                  comando (0b00000001); // 0x01 Limpeza do Display com retorno do cursor a primeira linha 

                  comando (0b11000000); //0xC0 onde começa os caracteres da segunda linha 

                  texto(&Aguard,sizeof(Aguard)); //envia a mensagem 'Aguardando...' 

               } 

           }break; 

       default: 

       { 

           modconf= 'A'; 

       } 

 

    } 

} 

 

/*Nome: paginahtml 

Função: Envia o comando AT que sinaliza o pedido por HTTP e envia a página em seguida avisando o usuário através do display LCD. 

Parâmetro de entrada: não tem. 

Parâmetro de saída: não tem.*/ 

void paginahtml()  

{ 

    putsUSART(MsgFromPIC11); 

    Delay1Second(0.25); 

    putsUSART(paginaHTML1); 

    Delay1Second(0.25); 

    putsUSART(paginaHTML2); 

    sprintf(stra, "<input type=\"range\" name=\"Duty\" min=\"0\" max=\"100\" value=\"%d\" 

oninput=\"this.form.ADuty.value=this.value\" /><input type=\"number\" name=\"ADuty\" min=\"0\" max=\"100\" value=\"%d\" 

oninput=\"this.form.Duty.value=this.value\" /><input type=\"submit\" name=\"BOTAO\" value=\"Controle\" >", 

Duty_ac/10,Duty_ac/10); 

    putsUSART(stra); 

    sprintf(stra, "<p>L&acircmpada em %d",Duty_ac); 

    putsUSART(stra); 

    putsUSART(paginaHTML3); 

    putcUSART(0X0D); // \r (enter) 

    putcUSART(0X0A); // \n (nova linha) 

    contador=0;  

    limpa_rx(); // senão limpar fica mandando a pagina varias vezes 

} 

 

int main() // ok sem ports 

{ 

    int d=0; 

    TRISA=0xff; 

    TRISAbits.TRISA0 = 1;   //entrada analogica 

    TRISAbits.TRISA3 = 0;   //led vermelha é saida 

    TRISAbits.TRISA5 = 0;   //led verde é saida 

    TRISCbits.TRISC1 = 0;   // lampada DC é saida 
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    PORTAbits.RA5=0; // INICIA CONFIGURAÇÃO EM nada (estará OK em VERDE) 

    PORTCbits.RC1=0; //INICIA LAMPADA APAGADA 

    PORTAbits.RA3=0; //led vermelho apagado 

 

    inicioADC();            //Funções de inicialização 

    inicioUSART(); 

    inicioInterrupcoes(); 

    inicioTIMER(); 

    inicioPWM(); 

    inicioInterp(); 

    inicioLCD(); 

 

    CCP2CONbits.CCP2M3 = 0;     // desabilita PWM Mode 

    CCP2CONbits.CCP2M2 = 0; 

    CCP2CONbits.CCP2M1 = 0; 

    CCP2CONbits.CCP2M0 = 0; 

     

    ADRES = 0;                  //Inicializa variaveis em 0 

    Duty_ac=0; 

    Valor_convAD11=0; 

    Duty=0; 

     

    for(;;) //inicio do loop infinito 

    { 

        //tenta configurar o modulo por no máximo 25 vezes.Caso não seja possivel avisa o usuário do erro através do display 

        while (modconf != FIM) 

        { 

            conf_ESP8266(); 

            d++; 

            if (d>25) 

            { 

                comando (0b00000001); // 0x01 Limpeza do Display com retorno do cursor 

                comando (0b10000000); //0x80 onde começa os caracteres da primeira linha 

                texto(&Erro,sizeof(Erro)); 

                Delay1Second(1); 

                d=0; 

            } 

        } 

        Valor_convAD11=Valor_convAD; //recebe o valor da conversão AD 

 

        PORTAbits.RA5=1; //ACIONA VERDE QUANDO TERMINAR DE CONFIGURAR 

         

        confCONNECT = buscaCONNECT(Rxdata);  //Busca para saber qual dado foi recebino pela USART 

        confCLOSED = buscaCLOSED(Rxdata); 

        confIPD=buscaIPD(Rxdata); 

        confGET = buscaGET(Rxdata); 

        confGEThttp = buscaGEThttp(Rxdata); 

        confGETBotao = buscaBotao(Rxdata); 

        confB2=buscaB2(Rxdata); 

        confB1=buscaB1(Rxdata); 

        confB0=buscaB0(Rxdata); 

        Dut=buscaDuty(Rxdata); 

        buscaDutychar(Rxdata); // salva o valor de duty no buffer 

 

        if (Dut != 101)//se a busca por duty retornar um valor, salva esse valor em Desejado 

        { 

             Desejado=Dut; 
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        } 

        if (buscaCONNECT(Rxdata) == 1) //Se encontrar CONNECT, avisa pelo display ao usuário 

        { 

            comando (0b10000000); //0x80 onde começa os caracteres da primeira linha 

            texto(&Connect,sizeof(Connect)); //exibe mensagem de que foi encontrado pedido de conexao 

            Delay1Second(2); 

            comando (0b00000001); // 0x01 Limpeza do Display com retorno do cursor a primeira linha 

        } 

        if ((buscaCLOSED(Rxdata) == 1)&& (buscaCONNECT(Rxdata) == 0)) //Se encontrar CONNECT e CLOSED, avisa pelo display ao 

usuário 

        { 

            comando (0b00000001); // 0x01 Limpeza do Display com retorno do cursor a primeira linha 

            comando (0b10000000); //0x80 onde começa os caracteres da primeira linha 

            texto(&Tnova,sizeof(Tnova)); //Exibe mensagem de erro 

        } 

        if(confIPD == 1) //Se encontrar IPD significa que algum dado foi mandado, deve decobrir qual 

        { 

            if(confGET == 1) //se encontrar GET deve continuar e descobrir o que o módulo esta pedindo 

            { 

                       if (confGEThttp == 1) //se achar HTTP, esta pedindo pela pagina 

                    { 

                        comando (0b00000001); 

                        paginahtml(); //envia a pagina e aguarda 

                        comando (0b10000000); //0x80 onde começa os caracteres da primeira linha 

                        texto(&Pag,sizeof(Pag)); //envia mensagem de que a página foi enviada 

                        Delay1Second(2); 

                        comando (0b00000001); // 0x01 Limpeza do Display com retorno do cursor a primeira linha 

                        comando (0b11000000); //0xC0 onde começa os caracteres da segunda linha 

                        texto(&Aguard,sizeof(Aguard)); //exibe 'Aguardando' 

                    } 

                    if (confGETBotao == 1)  //se achar botao, esta pedindo o botao, deve verificar qual botao 

                    { 

                        if ((confB2 == 1)&&(Dut != 101)) //significa que esta pedindo uma intensidade válida 

                        { 

                            Desejado=Dut; //salva o valor de porcentagem desejada 

                            PorceDesejada=Desejado*100; //porcentagem neste código são multiplicadas por 100 

                            IntToChar(PorceDesejada); //obtem o char da porcentagem desejada 

                            comando (0b00000001); // 0x01 Limpeza do Display com retorno do cursor a primeira linha 

                            comando (0b10000000); //0x80 onde começa os caracteres da primeira linha 

                            texto(&Lamp1,sizeof(Lamp1)); //;exibe 'Lampada em: ' seguido do valor em decimal 

                            enviadados(buffera[1]); 

                            enviadados(buffera[2]); 

                            querolux =LUX_A*10; //o calculo de quantos lux correspondem a à porcentagem desejada é feito por partes 

                            querolux=querolux*Desejado; 

                            querolux=querolux/10; 

                            Duty_ac=DutyAcertado(querolux); //obtem o duty cycle correspondente à limunisodade desejada 

                            IntToChar(Duty_ac); //salva o duty obtido em buffera 

                            CCP2CONbits.CCP2M3 = 1;     // Ativa modo PWM 

                            CCP2CONbits.CCP2M2 = 1; 

                            CCP2CONbits.CCP2M1 = 1; 

                            CCP2CONbits.CCP2M0 = 1; 

                            SetDCPWM2(Duty_ac); //envia o pwm para a lampada 

                            comando (0b11000000); //Endereço da segunda linha 

                            texto(&Lamp0,sizeof(Lamp0)); //exibe 'Duty em: ' seguido do valor do duty 

                            enviadados(buffera[1]); 

                            enviadados(buffera[2]); 

                            enviadados(buffera[3]); 
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                            enviadados(buffera[4]); 

                            //Preparação para o controle 

                            //definição das variavéis usadas 

                            unsigned long lux___1; 

                            int a=0; 

                            int digital; 

                            long saidaI1, saidaI2, saidaP1,saidaP2; 

                            long saida=0 ; 

                            unsigned  int  atual, erro,eabs, erro_anterior=501, eabs=501; 

                            int a=0; 

                            long B1=-99180; //valor calculado a partir dos ganho de kp e ki *10000 

                            int B0=100; //valor calculado a partir dos ganho de kp e ki *100 

                            while (eabs>500) 

                            { 

                                digital=Valor_convAD; //Salva o valor da conversão AD 

                                ValorPORCatual=trataAD(digital);//obtem a tensão associada ao digital 

                                lux___1=VoltAcertado(ValorPORCatual); //obtem a luminosidade associada à tensão 

                                atual= PorcentagemLux(lux___1);// obtem a porcentagem atual 

                                erro=PorceDesejada-atual; //calcula o erro como a porcentagem desejada menos o estado atual 

                                if (erro>=0) //verifia se o módulo do erro é positivo ou negativo 

                                { 

                                    eabs=erro; 

                                } 

                                if (erro<0)  

                                { 

                                    eabs=-erro; 

                                } 

                                //saida=saida+B0erro+B1erro -> é feito por partes 

                                saidaI1=B1*erro_anterior; 

                                saidaI2=saidaI1/100000; //B1 é multiplicado por 10mil 

                                saidaP1=B0; 

                                saidaP1=saidaP1*erro; 

                                saidaP2=saidaP1/10; //B0 é multiplicado por 100 

                                saidaP2=saidaP2/10; 

                                saida=saida+saidaP2+saidaI2; //a saída é o valor de porcentagem atual 

                                erro_anterior=erro; //erro_anterior recebe o erro atual 

                                if((saida>10000)||(saida<0)) 

                                { 

                                    saida=500; //se a saída foi superior a 10000 (superior a duty=1000*10) para não chegar no máximo de 1023*10,                        

reduz pra porcentagem=50*10 

                                } 

                                a=a+1; //LOOP colocado para aquisição dos 30 primeiros pontos 

                                if (a>30) 

                                { 

                                    erro_anterior=499; 

                                } 

                                Desejado=saida/100; //calcula a porcentagem da sáida 

                                querolux =LUX_A*10; //o calculo de quantos lux correspondem a à porcentagem da saída é feito por partes 

                                querolux=querolux*Desejado; 

                                querolux=querolux/10; 

                                Duty_ac=DutyAcertado(querolux); //obtem o duty cycle correspondente à liminosidade na saída 

                                IntToChar(Duty_ac); //salva o duty obtido em buffera 

                                comando (0b00000001); // 0x01 Limpeza do Display com retorno do cursor a primeira linha 

                                comando (0b10000000); //seleciona a primeira posição da primeira linha 

                                enviadados(buffera[1]); //envia o valor do duty a ser utilizado 

                                enviadados(buffera[2]); 

                                enviadados(buffera[3]); 
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                                enviadados(buffera[4]); 

                                CCP2CONbits.CCP2M3 = 1;     // Ativa modo PWM 

                                CCP2CONbits.CCP2M2 = 1; 

                                CCP2CONbits.CCP2M1 = 1; 

                                CCP2CONbits.CCP2M0 = 1; 

                                SetDCPWM2(Duty_ac); //envia o pwm para a lampada 

                            } 

                            Delay1Second(1); //aguarda 

                            paginahtml(); //envia a pagina ao final do controle 

                        } 

                        if ((confB1 == 1)||((confB2 == 1)&&(Dut == 100))) //ligar a lâmpada em seu máximo pode ser devido a: 

                            //botao ligar ou controle em 100 

                        { 

                            PORTCbits.RC1 = 1; //acende a lâmpada DC 

                            comando (0b00000001); // 0x01 Limpeza do Display com retorno do cursor a primeira linha 

                            comando (0b10000000); //0x80 seleciona onde começa os caracteres da primeira linha 

                            texto(&Lamp,sizeof(Lamp)); //exibe 'Lampada em ' 

                            enviadados(0b00110001); //seguido de 100% 

                            enviadados(0b00110000); 

                            enviadados(0b00110000); 

                            enviadados(0b00100101); 

                            Delay1Second(1); //aguarda 

                            paginahtml(); //envia a pagina e aguarda 

                        } 

                        if ((confB0 == 1) ||((confB2 == 1)&&(Dut == 0)))//Desligar a lâmpada pode ser devido a: 

                            //botao desligar ou controle em 0 

                        { 

                            CCP2CONbits.CCP2M3 = 0;     // Desativa PWM Mode 

                            CCP2CONbits.CCP2M2 = 0; 

                            CCP2CONbits.CCP2M1 = 0; 

                            CCP2CONbits.CCP2M0 = 0; 

                            PORTCbits.RC1 = 0; // apaga a lâmpada 

                            comando (0b00000001); // 0x01 Limpeza do Display com retorno do cursor a primeira linha 

                            comando (0b10000000); //0x80 seleciona onde começa os caracteres da primeira linha 

                            texto(&Lamp,sizeof(Lamp)); //exibe 'Lampada em ' 

                            enviadados(0b00110000);// seguido de 0% 

                            enviadados(0b00100101); 

                            Delay1Second(1); //aguarda 

                            paginahtml(); //envia a pagina e aguarda 

                        } 

 

                    } 

                    limpa_rx(); //limpa o registrador dos dados Rx 

                    contador=0; //limpa o contador para que o proximo dado recebido seja escrito na primeira posição de Rx 

                    Duty_ac=0; //limpa as variáveis 

                    Duty=0;     //limpa as variáveis 

                    Dut=0;      //limpa as variáveis 

                } 

            } 

         else 

         { 

            contador=0; //limpa o contador para que o proximo dado recebido seja escrito na primeira posição de Rx 

            Duty_ac=0; //limpa as variáveis 

            Duty=0;     //limpa as variáveis 

            Dut=0;      //limpa as variáveis 

         } 

        contador=0; //limpa o contador para que o proximo dado recebido seja escrito na primeira posição de Rx 
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        Duty_ac=0; //limpa as variáveis 

        Duty=0;     //limpa as variáveis 

        Dut=0;      //limpa as variáveis 

    } //FIM FOR INFINITO 

}//FIM MAIN 

 

 


