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interface gráfica  

 

Resumo 
 
 

Actualmente, o uso de wearable technologies é cada vez mais 

intrínseco a um ser humano. Este trabalho alia as wearable 

technologies e os sistemas de monitorização, propondo um novo 

modelo de antenas, a que se chamou Cinto Radiante. Além do estudo 

de antenas foi projectada uma Caixa Negra que efectua monitorização 

do meio circundante de utilizador e do movimento deste. Para facilitar a 

aquisição e visualização dos dados, foi também criado uma interface 

gráfica em Java. 
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Abstract 
 

Currently, the use of wearable technologies is intrinsic to a human 

being. This work combines the wearable technologies and monitoring 

systems, and proposes a new type of antenna, which was called Leaky 

Belt. Besides the study of antennas, it was designed a Black Box that 

allows environmental monitoring and checks the user’s movements. To 

facilitate the acquisition and visualization of data, it was also created a 

graphical interface in Java. 
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1. Introdução 

Capítulo 1  

Introdução 
 

1.1. Enquadramento e Descrição Geral 
À medida que avançamos, as tecnologias estão cada vez mais enraizadas no nosso dia-a-dia. 

Devido a esta crescente proliferação do seu uso, as tecnologias tendem, cada vez mais, a tornar-se 

mais pequenas para poderem ser transportadas e “vestidas”. Daí surge o conceito de wearable 

technologies. Muitas vezes, associa-se a esta tecnologia a palavra monitorização: monitorização do 

estado de um paciente, monitorização do meio que o rodeia, etc. Com estas palavras na mente, 

decidiu-se realizar esta dissertação, que relaciona as wearable technologies e a monitorização do 

meio circundante a uma pessoa e aos seus movimentos. Para isso, construiu-se um dispositivo, a 

que se deu o nome de Caixa Negra, com vários tipos de sensores como, por exemplo, sensor de 

temperatura, detector de movimento, acelerómetro, interruptor magnético e motor de vibração, 

tendo cada um destes sensores uma função específica. Para poder transmitir as leituras destes 

sensores, foi necessário utilizar um meio de comunicação que não fosse incómodo para as pessoas 

que utilizem esta Caixa Negra, ou seja, que não fosse necessário recorrer a fios nem estar 

constantemente a carregar ou a trocar baterias. Então decidiu-se recorrer a uma rede de sensores 

sem fios (WSN – Wireless Sensor Networks). A tecnologia escolhida foi o standard ZigBee, porque 

além de ter uma pilha protocolar muito simples e admitir várias topologias de rede, tem baixo 

consumo. 

Para permitir visualizar os dados de forma fácil e intuitiva, construiu-se uma interface gráfica 

em Java, que não só permite a visualização dos dados num computador, como permite a recepção e 

tratamento destes, via porta série.  

Para que a Caixa Negra fosse ainda mais cómoda de utilizar e eficiente a nível de transmissão 

e recepção, optou-se por utilizar um tipo de antena diferente da incluída no kit utilizado. A antena 

escolhida foi um cabo radiante, que foi colocado à volta da cintura, como sendo um cinto e, deste 

modo, radia em todas as direcções, não havendo ângulos mortos.  

Tendo em conta as suas características, a Caixa Negra pode ser utilizada em todo o tipo de 

situações e para os ambientes outdoor. A Caixa Negra tem ainda a capacidade de poder ser usada 
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com qualquer outro tipo de sistema sem fios e de ser integrada em qualquer tipo de sistema de 

WSN como, por exemplo, em sistemas de localização de pessoas ou em sistemas de monitorização 

ambiental. 

1.2. Objectivos 
Com esta dissertação pretendeu-se projectar e construir uma Caixa Negra para pessoas, que 

monitorize informação de temperatura, movimento e outros… e permita comunicar com as 

restantes pessoas na vizinhança. 

Utilizou-se uma rede de sensores sem fios, limitada aos sensores locais e que estão 

posicionados a curta distância. Esta dissertação focou-se no estudo e projecto da Caixa Negra e no 

sistema de comunicação em ambientes outdoor. 

Sendo assim os objectivos desta dissertação serão: 

• projecto de um sistema de comunicação sem fios; 

• estudo da antena a ser incluída no sistema de comunicação; 

• projecto de uma Caixa Negra com monitorização ambiental. 

1.3. Contribuições 
Esta dissertação contribuiu para um enriquecimento do estudo de sistemas de monitorização e 

de comunicação nas wearable technologies. Mas principalmente, contribuiu para o 

desenvolvimento de um novo tipo de antena para uso humano – o Cinto Radiante, que radia em 

todas as direcções deixando, assim, de haver ângulos mortos.  

1.4. Estrutura da Dissertação 
Esta dissertação está organizada em sete capítulos. Neste primeiro capítulo, é feita uma 

descrição geral da dissertação, bem como o seu enquadramento, objectivos e contribuições. A 

descrição dos restantes capítulos é a seguinte: 

• Capítulo 2 – Wearable Technologies – apresenta uma breve descrição sobre as 

wearable technologies e as suas aplicações. 

• Capítulo 3 – Redes de Sensores Sem Fios – faz uma descrição detalhada do que são 

redes de sensores sem fios, abordando as suas aplicações. Neste capítulo é também 

analisado com maior profundidade o standard ZigBee, que foi a tecnologia escolhida 

para esta dissertação. 

• Capítulo 4 – Interface Ar – apresenta as características dos cabos radiantes e o cabo 

utilizado, bem como algumas medições feitas a este. 

• Capítulo 5 – Caixa Negra – descreve o sistema e a interface gráfica desenvolvidos. 
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• Capítulo 6 – Resultados – mostra e analisa os resultados obtidos nos testes efectuados 

ao Cinto Radiante e à Caixa Negra. 

• Capítulo 7 – Conclusões e Trabalho Futuro – apresenta as conclusões retiradas da 

análise dos resultados obtidos e sugere trabalho futuro. 
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2. Wearable Tecnologies 

Capítulo 2  

Wearable Technologies  
 

Este capítulo descreve as wearable technologies. A primeira secção descreve o que são 

wearable technologies e quando estas começaram a ser utilizadas. A secção dois fala nos wearable 

computers e algumas das suas características. A terceira secção menciona alguns tipos de 

comunicação nas wearable technologies. A secção quatro faz uma pequena abordagem às antenas 

nesta tecnologia, enquanto que a secção cinco aborda os têxteis electrónicos. A sexta secção 

menciona e descreve alguns tipos de sensores que podem ser utilizados nestas tecnologias. Por fim, 

a secção sete menciona as aplicações destas tecnologias, dando alguns exemplos. 

2.1. O que são Wearable Technologies? 
Tal como o nome indica, wearable technologies são roupas e acessórios que incorporam 

tecnologias avançadas de electrónica. Esta tecnologia pode ser considerada como transdutores 

complexos e instrumentos assertivos relativos (sob a condição de sinais, códigos e transmissão), 

inseridos no vestuário [1]. (1) 

O uso deste tipo de tecnologia remete ao início do século XVI com o aparecimento do relógio 

de bolso. Actualmente, com o avanço tecnológico e com o disparo da utilização de dispositivos 

móveis com tamanhos cada vez mais reduzidos, vemo-nos confrontados com uma crescente 

utilização deste tipo de dispositivos que podem interagir com o meio ambiente.  

As wearable technologies têm as mais diversas utilizações: monitorização da saúde de um 

paciente, monitorização do ritmo cardíaco de um atleta de alta competição, monitorização 

ambiental, etc. 

2.2. Wearable Computers 
Os wearable computers são computadores que são usados no corpo e são definidos por [2] 

como sendo computadores completamente funcionais, energeticamente independentes, que são 

transportados junto ao corpo e possibilitam o acesso e a interacção com a informação em qualquer 

lugar e em qualquer momento Este tipo de tecnologia tem sido utilizada na modelação de 

comportamento, sistemas de monitorização da saúde e bem-estar e tecnologias da informação. (2) 
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Esta tecnologia é especialmente útil para aplicações que requeiram suporte computacional 

enquanto as mãos, a voz, os olhos, os braços ou a atenção do utilizador estão comprometidos com o 

ambiente físico.  

Os wearable computers são uma forte área de pesquisa e que inclui o estudo do design da 

interface com o utilizador, AR (Augmented Reality), reconhecimento de padrões, têxteis 

electrónicos e design de moda. Outras questões ligadas aos wearable computers são a eficiência 

energética, dissipação de calor, arquitectura do software e redes sem fios.  

Uma das principais características de um wearable computer é a consistência. Existe uma 

constante interacção entre o computador e o utilizador, isto é, não há necessidade de ligar ou 

desligar o aparelho. Outra característica é a capacidade de multi-tarefa, ou seja, não é necessário o 

utilizador parar de realizar uma tarefa para utilizar o dispositivo. Os wearable computers podem ser 

incorporados pelo utilizador como se de uma prótese se tratasse. Portanto, estes dispositivos podem 

ser considerados uma extensão à mente e/ou corpo do utilizador ou até uma segunda pele [3]. (3) 

2.3. Comunicações nas Wearable Technologies 
A comunicação nas wearable technologies pode ser dividida em três categorias: comunicações 

fora do corpo (off-body), comunicações no corpo (on-body) e comunicações dentro do corpo (in-

body).  

As comunicações fora do corpo são aquelas em que os transceivers existentes nas wearable 

technologies comunicam com uma estação base que se encontra a uma determinada distância das 

wearable technologies e vice-versa.  

As comunicações no corpo são quando as wearable technologies possuem vários transceivers 

que comunicam entre si.  

Comunicações dentro do corpo é quando existem implantes médicos que comunicam com 

outro tipo de sensores. É também frequente utilizar-se um sistema misto das três categorias 

anteriores, tal como demonstra a Figura 1. 

Com o avanço das wearable technologies torna-se inconveniente o uso de fios nas 

comunicações e torna-se também necessária alta capacidade de transferência de dados surgindo, 

assim, o conceito de BAN (Body Area Network). Uma BAN consiste numa série de sensores 

móveis e compactos de intercomunicação, que estão vestidos ou implantados no corpo humano, 

que monitoriza os parâmetros vitais do corpo ou os movimentos [4]. Estes sensores comunicam 

através de tecnologias sem fios. As tecnologias sem fios mais utilizadas nas BAN são: o standard 

IEEE 802.15.1 (Bluetooth), o standard IEEE 802.15.4 e o standard ZigBee [5]. (4) (5) (6) 
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2.4. Wearable Antennas 
Para que a comunicação sem fios seja possível numa BAN, são necessárias antenas. Surge 

então o conceito de wearable antennas. 

De acordo com [7], existem dois tipos de wearable antennas: as antenas de desenho 

convencional e as antenas têxteis. As antenas de desenho convencional incluem dipólos planares, 

monopólos, PIFAs (Planar Inverted F Antenna) e antenas microstrip. Um exemplo de uma 

wearable antenna convencional é proposto por [8], onde foi explorada uma PIFA a ser colocada no 

ombro. A antena desenvolvida funciona nas bandas GSM900 e, neste trabalho, defende-se que o 

plano de massa das antenas planares serve de escudo à radiação que poderia ter a direcção do 

corpo. As antenas têxteis são aquelas cujos substratos são materiais têxteis como, por exemplo, o 

PTFE (Polytetrafluoroethylene), também conhecido como Teflon. Um exemplo deste tipo de 

antenas é apresentado por [9] que afirma apresentar a primeira wearable antenna com polarização 

circular. Esta antena funciona para todas as posições do corpo, ou seja, radia energia tanto no plano 

horizontal como no plano vertical. (7) (8) (9) 

É desafiante projectar wearable antennas com características eléctricas estáveis. Os requisitos 

de uma antena deste tipo dependem da sua aplicação. Os requisitos mais comuns são: ser leve, ter 

baixo custo, pouca manutenção, ausência de requisitos de instalação e ser robusta. Algumas 

características a ter em conta no desenho de uma wearable antenna são: selecção do material, 

desempenho da antena (que depende das propriedades do material escolhido), influência do 

tamanho do plano de massa, efeitos da condutividade do material, efeitos do corpo humano sobre o 

desempenho da antena, posicionamento da antena no corpo e SAR (Specific Absorption Rate) [6]. 

Figura 1 – exemplo de comunicações nas wearable technologies [6] 
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O SAR é uma medida da taxa de energia que é absorvida pelo corpo quando exposto a Rádio 

Frequência (RF) e, é definido, como sendo a potência absorvida por massa de tecido em unidades 

de watts por quilograma. Os países têm diferentes regulamentações para o cálculo deste parâmetro 

e os seus limites. Na união europeia, os limites de SAR para frequências entre 100 kHz e 10 GHz 

são de 10 W/kg para a cabeça e o tronco e 20 W/kg para os membros, para um volume de tecido de 

10 g [10].  

2.5. Têxteis Electrónicos  
Os têxteis electrónicos, também conhecidos por e-textiles, em inglês, são tecidos que 

possibilitam a incorporação de computação e componentes digitais e analógicos. Os têxteis 

electrónicos são parte do desenvolvimento das wearable technologies e são considerados roupas 

inteligentes que permitem a inclusão de elementos tecnológicos [11]. Estes têxteis foram criados 

pela necessidade de minimizar o incómodo de utilizar grandes sistemas, pesados e com fios que 

podem provocar desconforto ao seu utilizador e limitação de movimentos. (10) (11) 

A área dos têxteis electrónicos pode ser dividida em duas categorias. A primeira categoria 

envolve a montagem de dispositivos electrónicos (fios condutores, circuitos integrados, LEDs, 

baterias…) nas peças de vestuário. A segunda categoria envolve a criação da função electrónica 

directamente nas fibras dos têxteis. Estas funções podem ser passivas, como fios, fibras têxteis 

condutoras ou funções mais avançadas como transístores, díodos e células solares. Actualmente, a 

categoria mais utilizada é a primeira, que é tecnicamente a abordagem mais simples.  

Existem também alguns projectos que incluem uma utilização híbrida das duas categorias. 

Neste caso, geralmente, uma função electrónica mais básica que está embebida no tecido, é ligada a 

outro dispositivo electrónico. Um exemplo é o mp3blue [12], que possui botões de toque 

construídos em tecido que estão ligados a um leitor de mp3. (12) 

2.6. Sensores usados nas Wearable Technologies 
Sensores são dispositivos que mudam o seu comportamento sob a acção de uma grandeza 

física, podendo fornecer directa ou indirectamente um sinal que indica esta grandeza.  

Actualmente, é difícil imaginar o dia-a-dia sem a presença de aparelhos electrónicos que 

efectuem algum tipo de medidas. Usam-se termómetros para ler temperatura, as luzes acendem e 

apagam mediante a presença de uma pessoa, portas que abrem ou fecham com a aproximação de 

pessoas, entre outras. Tudo isto é possível graças aos sensores.  

Inicialmente, os sensores eram usados em fábricas, nos sistemas de produção industrial. Hoje, 

em dia, os sensores estão acessíveis a toda a gente e são, frequentemente utilizados nas wearable 

technologies. 
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2.6.1. Sensores de Temperatura 

O controlo da temperatura é necessário em processos industriais, comerciais ou pessoais, 

como a refrigeração de alimentos e compostos químicos, aquecedores e refrigeradores domésticos. 

Existem vários tipos de sensores para medição de temperatura, entre os quais, se pode destacar 

o termopar, os sensores de resistência (RTD – Resistance Temperature Detector), o termístor e os 

sensores de temperatura integrados.  

Os sensores integrados são, possivelmente os mais comuns nas wearable technologies. Estes 

sensores são baseados num circuito electrónico que se comporta como uma fonte de corrente ou 

como um regulador de tensão e em que a variação da corrente ou da tensão é proporcional à 

variação da temperatura. Transformar o valor da corrente ou da tensão em temperatura é 

simplesmente somar ou subtrair um valor constante. Estes circuitos apresentam uma muito boa 

linearidade, mas são limitados às temperaturas a que pode operar um circuito integrado (-50°C a 

150°C). Há vários fabricantes deste tipo de circuitos integrados e, geralmente, têm um custo 

relativamente baixo. 

2.6.2. Acelerómetros 

Um acelerómetro é um dispositivo que serve para medir aceleração. A aceleração é a taxa de 

variação da velocidade em função do tempo e é dada pela expressão (1). 

   1  

O princípio de funcionamento dos acelerómetros pode ser facilmente explicado, pensando 

num copo com água até meio. Se o copo estiver numa superfície plana e for empurrado para a 

frente, vê-se a água a mexer. Quanto mais forte for o movimento, mais a água oscila. O 

acelerómetro mede estes movimentos, através do ângulo que a água faz em relação ao seu estado 

em repouso e, através desse ângulo fornece a aceleração que foi aplicada ao copo.  

Os acelerómetros podem ter vários eixos (máximo 3), servindo cada um deles para medir a 

aceleração numa determinada direcção. 

Existem vários tipos de acelerómetros como, por exemplo, acelerómetros com sensores 

piezoeléctricos, ópticos, térmicos, laser e MEMS (Micro Electro Mechanical System), sendo estes 

últimos os mais simples e os que foram utilizados nesta dissertação.  

Os acelerómetros do tipo MEMS incluem uma série de estruturas semelhantes a agulhas, que 

detectam os movimentos, gerando as leituras que são transmitidas ao circuito principal. 

Os acelerómetros hoje em dia, são utilizados em várias aplicações como, por exemplo, para 

detectar quedas ou movimentos de aparelhos ou pessoas [13], para estabilizar a imagem em 

telemóveis, entre outros. (13) 
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2.6.3. Sensores de Movimento 

Os sensores de movimento, tal como o nome indica, detectam movimento. Existem vários 

tipos de sensores de movimento, como: o acelerómetro, que já foi falado, odómetros, velocímetros, 

sensores com infravermelhos, sensores com ultra-sons e sensores mais simples como botões de 

mercúrio e os substitutos destes últimos, os botões de movimento sem mercúrio.  

Os odómetros são equipamentos que se destinam a ler distâncias percorridas por corpos em 

movimento.  

Os velocímetros são dispositivos que medem a velocidade de corpos em movimento. 

Os sensores com infravermelhos e com ultra-sons funcionam de forma semelhante. Nestes 

sensores, existe um aparelho emissor e outro aparelho receptor. O aparelho emissor emite um 

impulso em direcção ao aparelho receptor. Se o aparelho receptor não receber esse impulso, quer 

dizer que o caminho entre os dois aparelhos foi atravessado por algo, ou seja, detectou o 

movimento de algo. Outra forma destes sensores actuarem, é colocar o emissor e o receptor lado a 

lado. Se o receptor receber o impulso significa que algum objecto fez com que o impulso fosse 

reflectido, ou seja, algum objecto atravessou o raio de alcance dos sensores, sendo assim, foi 

detectado movimento. 

Os botões de mercúrio são um interruptor que permite interromper o fluxo da corrente 

eléctrica num circuito. A acção destes interruptores depende da posição física destes, ou seja, o 

interruptor muda o seu estado de ON para OFF, e vice-versa, mediante a sua posição. É desta forma 

que estes botões detectam movimento. 

Nesta dissertação foi utilizado um botão detector de movimento sem mercúrio, pois a 

finalidade do uso deste tipo de sensor era integrá-lo num sistema que seria usado por uma pessoa e 

detectar movimentos. O uso do botão de mercúrio foi de imediato excluído, uma vez que o 

mercúrio é um metal altamente tóxico. Por outro lado, os botões detectores de movimento sem 

mercúrio têm um baixo custo, baixo consumo e o seu acondicionamento de sinal é bastante 

simples.  

Dentro dos botões detectores de movimento existem também vários tipos: botões que detectam 

movimento, botões que detectam vibrações, botões que detectam transições de aceleração, botões 

que detectam rotações, etc.  

O princípio de funcionamento destes botões é bastante simples e semelhante ao funcionamento 

dos botões de mercúrio. No seu interior existe uma esfera, tal como demonstra a Figura 2. Quando 

o dispositivo onde se encontra o botão é movido, a esfera movimenta-se também, tocando nas 

paredes do sensor. Quando a esfera toca nas paredes do sensor, a saída deste altera-se, ou seja, 

comporta-se como um botão, alterando o seu estado de OFF para ON, mediante a movimentação da 

esfera. (14) 



Redes de Sensores para Uso Humano
 

11 
 

 

2.6.4. Interruptores Magnéticos 

Conhecidos em inglês como reed-switch, os interruptores magnéticos são compostos por duas 

lâminas de ferro próximas, dentro de um invólucro. Quando se aproxima um íman ou um 

solenóide, as duas lâminas encostam-se e fecham os contactos externos. Então, o afastamento do 

íman provoca a transição do estado do interruptor de ON para OFF e vice-versa. Estes dispositivos 

são utilizados em alarmes (indicando, por exemplo, se uma porta está fechada ou aberta), em 

máquinas industriais e gavetas de leitores de CD. 

2.7. Aplicações 
A aplicação das wearable technologies divide-se, principalmente, em quatro áreas: medicina, 

segurança, profissional e lazer. 

As aplicações médicas visam, principalmente, a monitorização do corpo e na captura de 

informação relacionada com este que passam despercebidas. Existem também algumas aplicações 

que visam melhorar a qualidade de vida de alguns pacientes. Um bom exemplo disso é o protótipo 

do olho biónico lançado pela Bionic Vision Australia. Este pequeno aparelho possui uma câmara 

montada nuns óculos, e vai possibilitar uma melhoria na visão dos pacientes que sofram de visão 

degenerativa (15).  

A nível de segurança, as aplicações mais comuns são a nível militar. Neste campo, o uso das 

wearable technologies permite aumentar as capacidades físicas do militar. A DARPA (The US 

Defense Advanced Research Projects Agency), por exemplo, financiou o projecto “Exoskeletons for 

Human Performance Augmentation”, onde se pretendia criar um exoesqueleto para militares [16].  

O campo do profissional é provavelmente a área de maior crescimento. Como exemplo, tem-

se o Cordless Ring Scanner Series 9 [17] apresentado pela Socket. Este aparelho, que pode ser 

usado como um anel de dedo, possui um transmissor Bluetooth quer permite a leitura intensiva e 

rápida de códigos de barras. Este produto permite mãos livres e é bastante leve. (16) (17), 

Finalmente, várias aplicações têm sido desenvolvidas na área do lazer e estilo de vida. Como 

exemplo disso, tem-se a guitarra de ar, produzida pela CSIRO. Esta guitarra virtual é uma camisola 

que contém sensores que detectam os movimentos quando o braço dobra, na maioria dos casos, o 

braço esquerdo escolhe a nota e o direito toca-a [18]. (18) 

Figura 2 – interior de um botão detector de movimento [14] 
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A Figura 3 apresenta alguns exemplos de wearable technologies. 

Figura 3 – exemplos de wearable technologies 
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3. Redes de Sensores Sem Fios 

Capítulo 3  

Redes de Sensores Sem Fios  
 

Este capítulo descreve as redes de sensores sem fios. Inicialmente, é dada uma breve descrição 

sobre o que são WSN e sensores sem fios. A secção três dá uma visão sobre as aplicações deste 

tipo de redes. A secção quatro aborda alguns dos standards existentes. A última secção faz uma 

descrição mais pormenorizada do standard ZigBee, que foi o utilizado nesta dissertação.  

3.1. O que são Redes de Sensores Sem Fios? 
Uma rede de sensores sem fios é uma infra-estrutura composta por dispositivos autónomos e 

elementos de comunicação, que oferece ao utilizador a capacidade de instrumentação, observação e 

reacção aos eventos e fenómenos num ambiente específico [19]. As principais aplicações destas 

redes são a monitorização ambiental e localização. Isto deve-se ao facto de, nos últimos anos, os 

sensores terem tamanho cada vez mais reduzido, serem mais baratos e inteligentes. (19) 

Estes dispositivos têm como formação base um módulo de comunicação, um módulo de 

aquisição de dados (que pode incluir sensores para efectuar sensing), um módulo de processamento 

e um módulo de energia. 

No módulo de comunicação, esta é usualmente feita por RF e, no mercado, existe um vasto 

número de standards, logo, a escolha do uso de um em específico é, muitas vezes, delineada pelos 

objectivos e especificações pretendidas. Alguns dos sistemas de rádio usados neste tipo de módulos 

são: 

• Chipcon CC1000 – emissores e receptores para UHF (Ultra High Frequency) e para 

sistemas na banda dos 315/433/868 e 915 MHz ISM/SRD (Industrial, Scientific, Medical 

/Short Range Devices) [20]; (20) 

• Chipcon CC2420 (usado nesta dissertação) – emissores e receptores de sistemas a operar a 

2.4 GHz e baseados no standard IEEE 802.15.4 e em sistemas ZigBee [21]; (21) 

• Xemics XE1205 – emissores e receptores para sistemas de muito baixo consumo, na banda 

dos 433/868 e 915 MHz ISM [22]. (22) 

O módulo de processamento é constituído por um micro-controlador, podendo também conter 

uma unidade de memória, e é onde são tomadas todas as decisões. Os dados a receber pelo micro-
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controlador são enviados pelo módulo de aquisição de dados ou pela unidade de comunicação. 

Uma vez feita a aquisição dos dados, consoante os objectivos e a programação do micro-

controlador, estes podem ser enviados para outros dispositivos sem fios, através do módulo de 

comunicação, e podem ser armazenados na memória ou podem despontar alguma acção num 

actuador.  

O módulo de aquisição de dados pode ser constituído por uma grande variedade de sensores, 

bem como pelos respectivos circuitos de acondicionamento de sinal. O módulo de aquisição de 

dados comunica com o micro-controlador através de sinais digitais caso devolvam um sinal digital; 

se devolverem um sinal analógico, a comunicação é feita por intermédio de uma ADC (Analog to 

Digital Converter – Conversor Analógico Digital). Existem no mercado micro-controladores que já 

têm ADCs incorporadas. Na grande maioria, os micro-controladores utilizados são da Texas 

Instruments (TI) (família MSP), Intel (exemplo do 8051, usado nesta dissertação), Atmel (família 

AVR) e Microchip (família PIC). 

O módulo de energia, usualmente, é uma bateria ou pilha, que vai fornecer energia a todos os 

outros módulos. É possível incluir neste módulo, também, uma forma de fornecimento de energia 

mais autónomo, tal como, colocação de painéis solares. Desta forma, o sistema não fica apenas 

dependente da duração de uma bateria que, dependendo dos componentes eléctricos dos módulos e 

do tipo de comunicação, pode durar anos ou apenas meses. 

De uma forma muito simplista e de fácil compreensão, um dispositivo sem fios pode ser 

equiparado ao corpo humano. A analogia à comunicação facilmente é encontrada (fala, gestos, 

audição), o módulo de processamento pode-se dizer que está para os dispositivos sem fios como o 

cérebro está para o corpo humano, o módulo de monitorização pode ser considerado como os 

sentidos e, por fim, o módulo de energia pode ser considerado como o coração.  

3.3. Aplicações 
Tradicionalmente, as WSN eram utilizadas em sistemas de detecção de ameaças nucleares, 

detecção de armas para navios, aplicações biomédicas, monitorização em habitações e 

monitorização sísmica. Mais recentemente, o interesse focou-se nas redes de sensores biológicos e 

químicos para aplicações de segurança nacional e, também, em aplicações que envolvem 

directamente o consumidor. As WSN actuais continuam a incluir as aplicações a nível militar e de 

segurança e incluem também o controlo de tráfego aéreo, vigilância de trânsito, vídeo-vigilância, 

automação industrial, processos de controlo, inventários de produtos, robótica, meteorologia, 

monitorização ambiental, monitorização de fronteiras, monitorização de edifícios, entre outras [23].  
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3.4. Standards 
Os standards das WSN têm sido desenvolvidos com um principal objectivo – baixo consumo 

energético. Os standards definem as funções e protocolos necessários para os dispositivos 

interagirem com uma variedade de redes. A Tabela 1 apresenta uma comparação de algumas 

tecnologias sem fios. (23) 

O WiFi [24], baseado nas normas IEEE 802.11, é destinado a aplicações com um elevado 

débito, como é o caso do acesso à internet. Por outro lado, tendo em conta os objectivos desta 

tecnologia, o suporte à sua pilha protocolar em termos de hardware é bastante exigente e o seu 

consumo energético é bastante elevado. (24) 

O Bluetooth [25], que se baseia nas normas IEEE 802.15.1 e 802.11, é principalmente 

utilizado em comunicações entre um computador e os seus periféricos. O tamanho da pilha 

protocolar é intermédio relativamente ao WiFi e ao ZigBee, tal como a nível de débito. Mas, apesar 

disso, o seu consumo é bastante elevado. (25) 

O ZigBee é das três tecnologias a que possui menor taxa de débito. No entanto, o seu consumo 

e tamanho da pilha são reduzidos, que faz com que esta tecnologia seja a apropriada para esta 

dissertação, uma vez não será muito cómodo estar a trocar as pilhas/baterias com frequência (que 

aconteceria com as outras tecnologias). (26) 

 

3.5. ZigBee 
ZigBee é um standard que define um conjunto de protocolos de comunicação para redes sem 

fios, para baixa taxa de dados e curto alcance [27]. (27) 

Tabela 1 – comparação de várias tecnologias sem fios [26] 
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Este standard opera nas frequências de 868 MHz (868-868.6 MHz), 915 MHz (902-928 MHz) 

e 2.4 GHz (2400-2483.5 MHz) e tem uma taxa máxima de dados de 250 kbps.  

A tecnologia ZigBee foi desenvolvida para aplicações de baixo custo e baixa transmissão de 

dados, passível de alimentada a pilhas/baterias e que necessitem de longevidade de bateria, uma 

vez que os dispositivos ZigBee passam a maioria do seu tempo num modo de poupança de energia, 

chamado modo sleep.  

O standard ZigBee foi desenvolvido pela ZigBee Alliance [28], que tem centenas de empresas 

como membros, desde empresas de semicondutores, empresas que desenvolvem software, até 

empresas que desenvolvem hardware. A ZigBee Alliance foi criada em 2002 e é uma organização 

sem fins lucrativos à qual qualquer empresa se pode associar. (28) 

O ZigBee adoptou o IEEE 802.15.4 como camada física (PHY – Physical) e camada MAC 

(Medium Access Control). Portanto, um dispositivo ZigBee-compliant é complacente com o 

standard IEEE 802.15.4.  

A tecnologia ZigBee é hoje, em dia, utilizada nas mais diversas aplicações como, por exemplo, 

sistemas de segurança [29], domótica [30], sistemas de irrigação [31], monitorização de doentes 

[32], sistemas de localização [33], entre outras. (29) (30) (31) (32) (33) 

Uma das características do ZigBee é a topologia de rede do tipo malha. Numa rede grande, 

uma mensagem é retransmitida de uns dispositivos para outros até que chega ao seu destino. De 

forma análoga, quando um grupo de abelhas, distribuído num campo, quer comunicar para a 

colmeia é usada retransmissão de mensagens. Cada abelha faz uma dança específica de zig-zag, 

que é repetida pela abelha seguinte. Este processo é repetido até que a mensagem chegue à colmeia. 

O nome ZigBee foi escolhido como uma metáfora para a forma como os dispositivos interagem na 

rede.  

Outras das principais características deste standard são: 

• optimizado para aplicações de baixo duty-cycle (< 0.1%); 

• acesso ao canal por CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance), ou seja, quando um dispositivo quer transmitir, primeiro verifica se o 

canal está livre e se o canal estiver livre transmite; se o canal não estiver livre, é 

aguardado um período de tempo aleatório para voltar a aceder ao canal;  

• baixo consumo energético (a bateria pode durar de vários meses até anos); 

• permite várias topologias de rede: estrela, árvore e malha; 

• cada rede pode ter até 65535 dispositivos; 

• espaço de endereçamento disponível até 264 dispositivos (64 bit IEEE); 

• baixa latência; 

• pilha protocolar simples; 
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• interoperabilidade entre os dispositivos ZigBee dos vários fabricantes; 

• possibilita duas classes de dispositivos físicos: FFD (Full Function Device) e RFD 

(Reduced Function Device), que podem ser divididos em três dispositivos lógicos: 

coordenador, router e end device; 

• dois estados de operação: activo e sleep, com rápida transição entre estes; 

• elevada segurança (32, 64 ou 128 bit de encriptação). 

Mais à frente nesta secção é descrita com maior pormenor a pilha protocolar uma vez a 

programação do firmware da Caixa Negra foi feita sobre a camada aplicação. Vão também ser 

vistas com algum detalhe as tramas deste standard, tendo em conta que é necessário analisar o 

conteúdo destas para a selecção dos dados obtidos pelo módulo de aquisição de dados desenvolvido 

para esta dissertação. 

3.5.1. Características dos Diferentes Tipos de Dispositivos 

Uma rede sem fios IEEE 802.15.4 define dois tipos de dispositivos físicos: FFD e RFD. Um 

dispositivo do tipo FFD é capaz de executar todas as funções descritas na norma IEEE 802.15.4 e 

pode aceitar qualquer papel na rede. Por outro lado, um dispositivo RFD tem capacidades 

limitadas. Por exemplo, um dispositivo FFD pode comunicar com qualquer tipo de dispositivo, 

enquanto que um dispositivo RFD apenas pode comunicar com um dispositivo FFD. Os 

dispositivos RFD são concebidos para aplicações simples, como, por exemplo, ligar um botão. 

Numa rede IEEE 802.15.4, um FFD pode ter três papéis diferentes: coordenador, coordenador 

PAN (Personal Area Network) e device. Um coordenador é um FFD que é capaz de reencaminhar 

mensagens. Se o coordenador for também o principal controlador da rede é chamado de 

coordenador PAN. Se um dispositivo não está a actuar como coordenador é chamado de device. 

O standard ZigBee usa uma terminologia um pouco diferente. Um coordenador ZigBee é o 

IEEE802.15.4 coordenador PAN. Um router ZigBee é um dispositivo que pode actuar como um 

IEEE 802.15.4 coordenador. Um end device ZigBee é o que tem menor memória e menor 

capacidade de processamento. 

Numa rede ZigBee um coordenador é responsável por formar a rede, atribuir endereços e 

suportar a tabela de binding (criar ligações lógicas entre aplicações que estão relacionadas). Apenas 

existe um dispositivo deste tipo em cada rede.  

O router permite que mais nós se juntem à rede, ao aumentar o seu alcance físico. Este 

dispositivo pode também efectuar funções de controlo ou monitorização e a sua existência é 

opcional. 

Um end device efectua acção de controlo ou monitorização através de dispositivos que lhe 

sejam associados (sensores, actuadores, controladores…). 
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3.5.2. Topologias de Rede 

Tal como já foi referido, a tecnologia ZigBee suporta três topologias de rede: estrela (star), 

árvore (cluster tree) e malha (mesh). A Figura 4 representa as três topologias desta tecnologia. 

 
Na topologia em estrela é ao coordenador que cabe todo o controlo da rede. Este assume um 

papel central e de comunicação directa com os restantes dispositivos (end devices). É o 

coordenador que inicia e mantém os dispositivos na rede e toda a informação passa por este. Esta 

topologia é apropriada para redes centralizadas e para aplicações em que o tempo seja essencial. É 

de todas as topologias aquela que tem menos fiabilidade, porque não existem caminhos alternativos 

caso o coordenador falhe. 

A topologia em árvore é semelhante à topologia em estrela, mas um pouco mais complexa, 

pois inclui routers. Nesta topologia efectua-se a distribuição de dados e mensagens de controlo 

numa estrutura hierárquica, onde o coordenador assume o papel de nó fundamental da rede. 

Na topologia em malha os coordenadores e routers, ambos FFD, são livres de comunicar com 

outros dispositivos FFD. Este facto, permite a expansão física da rede, ou seja, um maior alcance. 

O coordenador regista toda a entrada e saída de dispositivos, mas não assume um papel tão 

fundamental em termos de fluxo de informação como nas topologias anteriores. Esta topologia é de 

todas elas a que tem maior fiabilidade, porque caso um dispositivo FFD falhe, pode-se definir uma 

nova rota por outro FFD. O inconveniente desta topologia é o gasto energético, visto que os routers 

têm de estar sempre no estado activo. 

3.5.3. Pilha Protocolar 

A arquitectura do protocolo ZigBee é composta por camadas, sendo que cada camada executa 

serviços específicos ao dispor da camada superior: a entidade de dados fornece dados para o 

serviço de transmissão e a entidade de gestão fornece informação para todos os outros serviços.  

Figura 4 – topologias de rede ZigBee 
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Cada entidade de acesso ao serviço expõe uma interface para a camada superior, através do 

ponto de acesso ao serviço (SAP – Service Access Point). Cada SAP suporta um número de 

primitivas de serviço para activar a funcionalidade que se pretende solicitar.  

Embora se baseie no modelo OSI (Open Systems Interconnection) de sete camadas, a pilha 

protocolar ZigBee apenas define as camadas de interesse para atingir as funcionalidades desejadas. 

A Figura 5 representa a pilha protocolar ZigBee de uma forma simplificada. 

As duas camadas mais baixas, a camada física (PHY – physical) e a camada de MAC, são 

definidas pela norma IEEE 802.15.4. Sobre estas, é constituído o standard ZigBee, que define as 

camadas de rede (NWK – network) e aplicação (APL – application). 

 

3.5.3.1. Camada Física  

Numa rede ZigBee, a camada protocolar mais baixa é a camada PHY. Esta camada é a mais 

próxima ao hardware e controla e comunica directamente com o módulo de rádio. A camada PHY 

é responsável por activar o rádio que transmite ou recebe pacotes. Esta camada também é 

responsável por escolher o canal e assegurar que este não está a ser usado por dispositivos de outras 

redes, pela detecção de energia (ED – Energy Detection) e pela indicação da qualidade de ligação 

(LQI – Link Quality Indication). 

3.5.3.2. Camada de Controlo de Acesso ao Meio 

A camada MAC fornece o interface entre a camada PHY e a camada de rede. Esta camada é 

responsável por gerar beacons, que são mensagens com um formato específico que são usadas 

fazer o sincronismo de todos os nós da rede. Além disso, esta camada é também responsável pela 

associação e dissociação, ou seja, permitir que os dispositivos se juntem ou deixem a rede.  

Figura 5 – pilha protocolar ZigBee 
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À camada MAC cabe também o papel de controlar o acesso aos canais RF, usando o 

mecanismo CSMA-CA, para o qual efectua comunicações com a camada PHY. Nesta camada é 

também especificado o tipo de dispositivos permitidos na rede e a estrutura de tramas admissível. 

3.5.3.3. Camada de Rede 

A camada NWK faz o interface entre a camada MAC e a camada APL e é responsável por 

gerir a formação da rede e efectuar o encaminhamento que é o processo de selecção do caminho 

que as mensagens percorrem até aos seus destinos.  

O coordenador e os routers são responsáveis por descobrir e manter as rotas na rede. A 

camada de rede de um coordenador é responsável por estabelecer uma rede e escolher a sua 

topologia. O coordenador é também responsável por atribuir os endereços aos dispositivos na rede. 

3.5.3.4. Segurança 

Numa rede sem fios, as mensagens transmitidas podem ser recebidas por qualquer dispositivo, 

incluindo intrusos.  

Existem duas grandes preocupações na segurança de uma rede sem fios: uma é a 

confidencialidade dos dados, a outra é se o intruso pode alterar os dados e reenviá-los. Para 

solucionar a primeira preocupação são usados algoritmos de encriptação que modificam a 

mensagem usando uma string de bits, chamada chave de segurança e, apenas o receptor pretendido 

recebe a mensagem original. A norma IEEE 802.15.4 usa AES (Advanced Encryption Standard) 

para encriptar as mensagens. Para solucionar a segunda preocupação, é usado um processo de 

autenticação de dados. Em cada mensagem é incluído o MIC (Message Integrity Code) que permite 

que o receptor da mensagem saiba se esta foi modificada ou não. 

3.5.3.5. Camada de Aplicação 

A camada APL é a camada mais alta do protocolo ZigBee e inclui as sub-camadas de suporte à 

aplicação (APS – Application Suport SubLayer), objectos de aplicação (ZDO – ZigBee Device 

Object) e o Framework da aplicação (AF – Application Framework).  

Esta camada assegura a correcta gestão e suporte para as diversas aplicações. O ZDO é 

responsável por definir o tipo de dispositivo e descobrir novos dispositivos na rede. A APS faz o 

suporte entre a camada NWK e os outros componentes da camada APL. A AF é onde o ZDO está 

armazenado. 

3.5.4. Tramas 

As tramas são a unidade básica de transporte de dados. A Figura 6 apresenta a estrutura de um 

pacote ZigBee. 



Redes de Sensores para Uso Humano
 

21 
 

 

3.5.4.1. Trama PPDU 

A estrutura da trama PPDU (PHY Protocol Data Unit), que está representada na Figura 7, é 

constituída por um cabeçalho de sincronização (SHR – Syncronization Header), o cabeçalho da 

camada física (PHR – PHY Header) e o campo de dados (PHY payload). 

 
O cabeçalho SHR faz a sincronização do receptor com o fluxo de bits. O PHR contém o 

tamanho da trama. O campo de dados, que tem no máximo 127 bytes, é fornecido pelas camadas 

superiores e contém dados ou comandos para o dispositivo receptor [34]. (34) 

3.5.4.2. Trama MPDU 

A trama MPDU (MAC Protocol Data Unit), que está representada na Figura 8, é constituída 

por três campos: um cabeçalho (MHR – MAC Header), o campo de dados (MAC payload) e um 

final de trama (MFR – MAC Footer). O cabeçalho MHR contém o campo de controlo da trama 

(frame control), o número de sequência da mensagem e informações de endereçamento e de 

segurança. O campo de dados tem tamanho variável e contém comandos ou dados. O final de trama 

MFR, contém um Frame Check Sequence (FCS), que verifica a validade dos dados.  

 
A norma IEEE 802.15.4 define quatro tramas MAC: beacon, dados, ACK (Acknowledgment) e 

comandos. A trama beacon é usada pelo coordenador para transmitir beacons. A trama de dados e 

Figura 8 – trama MPDU 
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de ACK são usadas para transmitir dados e reconhecimento da recepção de tramas, 

respectivamente. A trama de comandos é usada para transmitir comandos MAC [34].  

3.5.4.3. Trama NPDU 

A trama NPDU (Network Protocol Data Unit), que está representada na Figura 9, é constituída 

por dois campos: cabeçalho NHR (NWK Header) e zona de dados (payload). O cabeçalho NHR 

tem informações a nível de endereçamento de rede e controlo. A zona de dados da trama NPDU é 

fornecida pela sub-camada APS [27]. 

 

3.5.4.4. Trama APDU 

A trama APDU (Application Protocol Data Unit), que está representada na Figura 10, é 

também constituída por dois campos: cabeçalho AHR (APS Header) e zona de dados (payload). O 

cabeçalho tem informações a nível da aplicação, tais como, endereçamento e controlo. A zona de 

dados desta trama contém dados ou comandos e pode também conter o MIC [27]. 

 
 

Figura 10 – estrutura da trama APDU 
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4. Interface Ar 

Capítulo 4  

Interface Ar 
 

Neste capítulo são apresentados os conceitos fundamentais dos cabos radiantes (LCX – Leaky 

Coaxial Cable) e o porquê do uso deste tipo de antena nesta dissertação. Na secção dois é 

apresentado o cabo utilizado, incluindo as medições efectuadas na câmara anecóica. A secção três 

termina o capítulo com algumas conclusões sobre o cabo utilizado. 

4.1. Cabos Radiantes 
Para poder efectuar a transmissão dos dados de cada Caixa Negra para o coordenador da rede 

é necessária uma interface ar, ou seja, antenas.  

A antena incluída em cada Caixa Negra tem de ser utilizada por um humano e por isso, ser 

capaz de ultrapassar as absorções impostas pelo corpo deste. Além disso, como a Caixa Negra vai 

ser utilizada por humanos em movimento, a antena usada deve ser capaz de radiar em todas as 

direcções para garantir que a informação não se perca. Para tal, optou-se por utilizar um LCX 

concebido para a frequência pretendida. O LCX foi colocado à volta da cintura, dando assim 

origem ao termo Cinto Radiante. 

Os cabos radiantes são uma espécie de cabos coaxiais com aberturas periódicas no condutor 

externo. Estes cabos conseguem radiar uma onda electromagnética para o espaço aberto.  

Os LCX são usados há vários anos. Inicialmente, eram usados para comunicações sem fios em 

túneis [35] e minas. Actualmente, são também utilizados no metro, comboios [36], auto-estradas 

[37], sistemas de segurança, edifícios [38] e outro tipo de ambientes onde as antenas discretas 

falham [39]. (35) (36) (37) (38) (39) 

A Figura 11 ilustra um cabo radiante, onde a corresponde ao raio do condutor interno, b 

corresponde ao raio do dieléctrico, c corresponde ao raio do condutor externo, L corresponde ao 

comprimento do cabo, P corresponde ao período entre ranhuras e l corresponde à largura da 

ranhura. 
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A Figura 12 mostra a vista de topo de um cabo radiante, onde α corresponde ao ângulo da 

ranhura. 

 

4.1.1. Frequências de Operação e Ângulo de Radiação 

De acordo com [40], os cabos radiantes têm três modos de radiação: ondas de superfície, 

mono-radiação e multi-radiação, que correspondem a três diferentes bandas de frequências. Nas 

ondas de superfície, a amplitude do campo eléctrico diminui muito rapidamente com o aumento da 

distância entre um ponto de campo e o centro da ranhura. No modo de mono-radiação, a 

diminuição da amplitude do campo eléctrico é mais atenuada. No modo de multi-radiação, a 

atenuação do campo eléctrico é semelhante ao segundo modo, mas surgem flutuações devido à 

existência de modos de radiação superiores. (40) 

As bandas de frequência são dadas pela expressão (2), onde c é a velocidade da luz no vazio, P 

é o período entre as ranhuras, εr é a permitividade relativa do dieléctrico do cabo, f1 corresponde à 

Figura 12 – cabo radiante visto de topo 

Figura 11 – cabo radiante 
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banda de frequência de mono-radiação, os valores à esquerda desta correspondem à banda de ondas 

de superfície e os valores à direita correspondem à banda de multi-radiação. 

√ 1
2

√ 1
   2  

Geralmente, os cabos radiantes são desenhados para apenas funcionarem na zona de mono-

radiação, para evitar a flutuação. Uma forma de suprimir a multi-radiação é colocar novas ranhuras, 

com o mesmo tamanho e forma, entre cada período de ranhuras originais [41]. (41) 

 
O ângulo de radiação (θm), que pode ser visualizado na Figura 13, segundo [41] é dado pela 

expressão (3) onde εr é a permitividade relativa do dieléctrico do cabo, λ é o comprimento de onda, 

P é o período entre as ranhuras e m é o m-ésimo harmónico, para o caso da mono-radiação, m = -1.  

   3  

4.2. O Cabo Utilizado 
Tendo em consideração a frequência desejada (2.4 GHz), optou-se por utilizar o cabo RCF 12-

50J da RADIAFLEX, que pode ser visualizado na Figura 14. Este cabo pode operar até 6 GHz, 

possui ranhuras dos dois lados, em forma de elipse e espaçadas de 5.24 mm. O condutor interno 

tem um raio de 24 mm e é feito de alumínio revestido de cobre. O dieléctrico possui um raio de 

cerca de 5.5 mm e é feito de espuma de polietileno. O condutor externo tem um raio de 6.9 mm e é 

feito de cobre. O cabo tem ainda um revestimento feito de polietileno preto e tem um diâmetro de 

16.2 mm. O cabo possui uma impedância de 50 Ω, é resistente a ultra-violetas, é não corrosivo e 

tem um peso de 0.22 kg por cada metro de comprimento [42]. (42) 

 
Figura 14 – cabo radiante utilizado 

Figura 13 – direcção de propagação 
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4.2.1. Medições na Câmara Anecóica 

Para verificar o diagrama de radiação do cabo usado, efectuaram-se medições na câmara 

anecóica, colocando o cabo em várias posições. Os testes foram efectuados para o cabo esticado, 

para o cabo em forma de cinto e para o cabo usado como um cinto por uma pessoa, tal como pode 

ser verificado na Figura 15. Além disso, efectuaram-se várias medições para as várias polarizações 

da antena emissora (campo eléctrico horizontal e campo eléctrico vertical) e para várias posições 

das ranhuras (direccionadas ou não para a antena emissora).  

 
Os resultados obtidos são os apresentados na Figura 16, Figura 17, Figura 18, Figura 19 e 

Figura 20, que representam o diagrama de radiação do LCX na câmara anecóica. A Tabela 2 

apresenta a legenda dos diagramas de radiação das figuras mencionadas anteriormente. 
Tabela 2 – legenda dos diagramas de radiação 

 Forma do cabo;   Polarização da antena emissora;   Direcção das ranhuras; 

Caso 1 Cabo esticado; E = horizontal; 

Caso 2 Cabo esticado; E = vertical; 

Caso 3 Cabo em cinto; E = vertical; ranhuras direccionadas para a antena emissora; 

Caso 4 Cabo em cinto; E = horizontal; ranhuras direccionadas para a antena emissora; 

Caso 5 Cabo em cinto; E = horizontal; ranhuras não direccionadas para a antena emissora; 

Caso 6 Cabo em cinto; E = vertical; ranhuras não direccionadas para a antena emissora; 

Caso 7 Cabo em cinto usado por pessoa; E = horizontal; ranhuras direccionadas para a antena emissora; 

Caso 8 Cabo em cinto usado por pessoa; E = vertical; ranhuras direccionadas para a antena emissora; 

Caso 9 Cabo em cinto usado por pessoa; E = vertical; ranhuras não direccionadas para a antena emissora; 

Caso 10 Cabo em cinto usado por pessoa; E = horizontal; ranhuras não direccionadas para a antena emissora; 

 

É de notar que a rotação feita na câmara anecóica não correspondeu a 360°, por isso, o 

diagrama de radiação não se encontra completo, apresentando apenas os resultados para os ângulos 

entre 0° e 180° e entre os 200° e os 360°.  

Figura 15 – medições na câmara anecóica 
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Os valores do diagrama de radiação estão em dB. Para obter o diagrama de radiação, foi 

utilizada a função polar do matlab, que converte automaticamente os valores para positivos, ou 

seja, deve ter-se em conta que estes valores, na realidade, são todos negativos. 

 

 

Figura 17 – diagrama de radiação obtido na câmara anecóica para o cabo em forma de cinto e com as ranhuras 
direccionadas para a antena emissora 

Figura 16 – diagrama de radiação obtido na câmara anecóica para o cabo esticado  
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Figura 19 – diagrama de radiação obtido na câmara anecóica para o cabo em forma de cinto e usado por uma 
pessoa e com as ranhuras direccionadas para a antena emissora 

Figura 18 – diagrama de radiação obtido na câmara anecóica para o cabo em forma de cinto e com as ranhuras 
não direccionadas para a antena emissora 
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Através dos resultados obtidos é possível verificar que o LCX radia em todas as direcções, 

independentemente da polarização da antena emissora, da direcção das ranhuras e da inclusão de 

uma pessoa.  

No caso do cabo esticado, pode-se verificar que este apresenta um diagrama de radiação 

homogéneo para qualquer uma das polarizações da antena emissora.  

Para cabo em forma de cinto, verifica-se também que o diagrama de radiação é homogéneo 

para todas as situações, havendo apenas existência de alguns picos para o caso 4. 

Quando o LCX é usado por uma pessoa verifica-se que o diagrama de radiação não é tão 

homogéneo. Estas não homogeneidades devem-se às absorções/reflexões provocadas pelo corpo 

humano e pelos objectos metálicos existentes no vestuário. 

4.3. Conclusões 
No âmbito desta dissertação, utilizou-se um cabo radiante para poder ser utilizado como cinto 

num ser humano. Para verificar as características deste cabo, efectuaram-se medições na câmara 

anecóica.  

A nível de diagrama de radiação, o cabo obteve um diagrama de radiação omnidireccional. 

Esta é uma das características desejáveis. É possível também verificar que utilização desta antena 

por um ser humano altera um pouco as características do diagrama de radiação, mas não altera a 

principal característica pretendida: a radiação em todas as direcções. Esta antena é uma boa aposta 

para sistemas de monitorização/localização sem fios para uso humano. 

Figura 20 - diagrama de radiação obtido na câmara anecóica para o cabo em forma de cinto e usado por uma 
pessoa e com as ranhuras não direccionadas para a antena emissora 
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5. Caixa Negra 

Capítulo 5  

Caixa Negra 
 

Este capítulo descreve o sistema e a interface gráfica desenvolvidos no âmbito desta 

dissertação.  

5.1. Descrição Geral 
O sistema desenvolvido divide-se, essencialmente em quatro blocos: aquisição dos dados, 

análise da informação, transmissão da informação e processamento da informação, como ilustrado 

na Figura 21. 

A aquisição dos dados é feita através de uma placa desenvolvida no âmbito desta dissertação 

que contém vários de sensores, ligados a uma ADC embutida nos módulos CC2430/31.  

 
Por sua vez, a análise da informação é feita por um micro-controlador contido no módulo 

CC2430/31. A linguagem usada para programar estes módulos foi a linguagem C e o ambiente de 

desenvolvimento foi o IAR Embedded Workbench. 

A transmissão da informação analisada é feita sem fios, recorrendo ao módulo de rádio 

também embutido no módulo CC2430/31. As mensagens transmitidas são mensagens ZigBee, que 

são recebidas por outros dispositivos ZigBee ligados a um computador. Os dispositivos ligados ao 

computador podem ser de dois tipos: um coordenador ou um sniffer.  

Figura 21 – sistema desenvolvido 
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O sniffer é um dispositivo ZigBee com configurações especiais, ligado a uma placa 

SmartRF04EB, que apanha pacotes ZigBee do ar, recorrendo ao programa General Packet Sniffer. 

Por sua vez, o coordenador, é outro dispositivo ZigBee, configurado como coordenador da rede, 

que recebe mensagens ZigBee do ar e as envia para o computador, através da porta série.  

As mensagens recebidas pela porta série são, por sua vez, tratadas numa aplicação criada, em 

Java, e que vai ser descrita, posteriormente, em maior pormenor.  

5.2. Hardware Utilizado 
Tendo em conta vários parâmetros, tais como, consumo, custo, tamanho e performance foram 

escolhidos vários sensores e uma plataforma de hardware. A nível de módulos de ZigBee, optou-se 

por adquirir o kit CC2431ZDK. Ao nível de sensores, optou-se por um acelerómetro da Freescale, 

um sensor de temperatura da Microchip, um sensor magnético da MEDER e um sensor de 

movimento da Assemtech. 

5.2.1. CC2431ZDK 

Nesta dissertação, utilizou-se um kit de desenvolvimento da TI, o CC2431ZDK. O hardware 

disponibilizado pode ser visualizado na Figura 22. (43) 

 
Este kit inclui 2 placas SmartRF04EB, 2 módulos CC2430EM, 5 placas CC2431DB, 10 

Battery Boards para uso com CC2430/31EM, 10 módulos CC2431EM, 12 antenas Titanis 2.4 

GHz, 2 cabos USB e um cabo RS-232. 

Figura 22 – CC2431ZDK [43] 
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5.2.1.1. SmartRF04EB 

A placa SmartRF04EB, que está representada na Figura 23, é a placa de desenvolvimento e 

configuração dos módulos CC2430/31. Esta placa permite ligar os módulos CC2430/31 a um 

computador, via USB ou RS-232, possibilitando a sua programação e debug. A placa serve também 

de suporte para o uso do General Packet Sniffer e, que vão ser descrito mais à frente. (44) 

 
A alimentação da placa pode ser feita de várias formas: usando o DC Jack, uma fonte de 

alimentação, por USB ou por bateria. Como a placa possui um regulador de tensão interno para 

3.3V pode ser alimentada com uma tensão entre 4 V a 10 V, nos respectivos pinos do Power 

Connector ou no DC Jack. O Power Connector possui também um pino de 3.3 V, para quando se 

usa um regulador de tensão externo.  

Para facilitar a sua utilização, a SmartRF04EB possui um joystick, um botão, 4 LEDs e um 

LCD que possibilitam a execução de tarefas e indicações de várias informações sobre os módulos 

CC2430/31.  

A placa possui também um interface áudio com um microfone e um headphone, que permitem 

a recepção e a emissão de sinais nos módulos CC2430/31, respectivamente. Os I/O Connectors 

permitem a ligação com todos os pinos de entrada/saída dos módulos. Por sua vez, os EM 

Connectors permitem a ligação dos módulos CC2430/31EM à placa SmartRF04EB. 

5.2.1.2. CC2430/31 

Os módulos CC2430/31 System on a Chip (SoC), representados na Figura 24, são baseados em 

IEEE 802.15.4 e ZigBee. (45) 

Figura 23 – SmartRF04EB [44]  
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Estes módulos possuem um transceiver de rádio (CC2420), um micro-controlador de baixo 

consumo (8051), 8 kB de memória RAM, 128 kB de memória flash programável, uma ADC com 8 

canais e até 12 bits de resolução, 21 pinos I/O configuráveis, duas interfaces USART 

configuráveis, entre outros. A sua organização pode ser vista na Figura 25. (46) 

 
Os CC2430/31 são módulos de baixo consumo (RX = 31 mA, TX = 29 mA e 0.5 µA em modo 

sleep) e podem ser alimentados com uma tensão entre 2 V a 3.6 V. 

O 8051 é um micro-controlador de 8 bits, lançado pela Intel em 1977. É neste micro-

controlador de alta performance que corre a Z-Stack, através da qual o CC2430/31 pode ser 

configurado.  

Os módulos CC2430/31 podem ser inseridos nas Battery Boards, conforme se demonstra na 

Figura 26.  

A vantagem da utilização desta placa é o facto de se ter acesso com facilidade aos pinos I/O 

dos módulos, através dos Connectors P10 e P11. Além disso, os módulos são alimentados por duas 

Figura 25 – organização dos módulos CC2430/31 [46] 

Figura 24 – módulos CC2430/31 [45] 
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pilhas AA cujo estado é indicado através do LED (que apresenta luz intermitente quando as pilhas 

estão fracas). Esta placa possui também um Power Switch que permite ligar/desligar os módulos. O 

Button S1 está inicialmente configurado para reiniciar o módulo (podendo posteriormente ser 

configurado para outras coisas) e o SoC debug Connector, usando a SmartRF04EB como 

emulador, permite descarregar firmware para o módulo e fazer o respectivo debug. (47) 

 

5.2.2. MMA7260Q 

O MMA7260Q é um acelerómetro de 3 eixos da Freescale Semiconductor. Este pode ser 

alimentado com uma tensão entre 2.2V a 3.6V e tem um consumo médio de 500 µA em 

funcionamento e 0.3 µA em modo sleep. Este acelerómetro tem sensibilidade variável de 1.5 g, 2 g, 

4 g e 6 g, que corresponde respectivamente a 800 mV/g, 600 mV/g, 300 mV/g e 200 mV/g e que 

pode ser regulada através de dois pinos reservados para esse feito [48]. Sendo g a aceleração 

gravítica.. (48) 

5.2.3. MCP9700 

O MCP9700 é um sensor de temperatura da Microchip. Este sensor pode ser alimentado com 

uma tensão entre 2.3 V e 5.5 V e consome cerca de 6µA. Este integrado possui uma sensibilidade 

de 10 mV/°C e a sua curva de resposta pode ser observada na Figura 27. Este sensor pode operar a 

temperaturas entre os -40°C e os 125°C. (49) 

 
Figura 27 – curva de resposta do MCP9700 [49]  

Figura 26 – CC2430/31 inserido na Battery Board [47] 
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5.2.4. MK15C 

O MK15C é um sensor magnético de proximidade da MEDER, que pode ser utilizado em 

aplicações de baixo consumo e com pequenas dimensões (19.5 x 2.5 x 2.5 mm). Os sensores 

magnéticos da MEDER possuem seis níveis de sensibilidade para o alcance, sendo que o MK15C 

possui um alcance de 15 mm a 20 mm [50]. (50) 

5.2.5. MS24M 

O MS24M é um sensor, da ASSEMTECH, que detecta movimento e vibrações. Apresenta 

dimensões reduzidas e não é sensível à posição em que é colocado, oferecendo um nível similar de 

sensibilidade independentemente desta. O sensor é de baixo consumo e detecta movimento através 

da movimentação de uma esfera interior. O seu tempo de estabelecimento depende da quantidade 

de energia absorvida pelo sensor. Este sensor pode operar a temperaturas entre os -37°C e os 100°C 

[51]. (51) 

5.2.6. Motor de Vibração 

Foi adquirido um motor de vibração, da Precision Microdrives, que tal como o nome indica 

vibra, quando alimentado com uma determinada tensão [52]. (52) 

5.3. Software 
Nesta secção será apresentado o software utilizado na construção da Caixa Negra. 

5.3.1. IAR Embedded Workbench 

O IAR Embedded Workbench, que está ilustrado na Figura 28, é uma ferramenta de 

desenvolvimento para construção e desdobramento de aplicativos embutidos, utilizando assembler, 

C e C++, da companhia sueca IAR Systems. Esta ferramenta oferece um ambiente de 

desenvolvimento integrado completo, incluindo um administrador de projectos, editor, ferramentas 

de construção e um debugger.  

Nesta dissertação, o IAR Embedded Workbench foi utilizado para fazer a compilação e debug 

do firmware para os módulos CC2430/31 através da placa SmartRF04EB. 
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5.3.2. ZStack 1.4.31.2.0 

A Z-Stack é uma pilha protocolar ZigBee completa e em conformidade com o standard da 

ZigBee Alliance. Esta pilha pode ser descarregada gratuitamente do site da TI e inclui, entre outras, 

uma Application Programming Interface (API) e as bibliotecas Hardware Abtraction Layer (HAL), 

Operation System Abtraction Layer (OSAL), Stack+IEEE 802.15.4, User Application e Monitor 

Test (MT). Nesta dissertação, a Z-Stack serviu de base para a programação realizada nos módulos 

CC2430/31, sendo apenas necessário efectuar a programação da camada de aplicação. A 

programação efectuada nesta camada serviu para permitir a aquisição dos dados provenientes do 

módulo de sensing (configuração da ADC, portos de comunicação, etc) e criar as tramas onde são 

que são enviados esses dados para outros dispositivos. O módulo de sensing e as tramas são 

descritos posteriormente. 

5.3.3. General Packet Sniffer CC2430 IEEE 802.15.4 

O General Packet Sniffer, é um programa que captura e monitoriza mensagens ZigBee 

enviadas na rede, no alcance de um módulo CC2430/31EM colocado na placa SmartRF04EB. Este 

produto permite a filtragem de mensagens, especificando qual o canal que se pretende escutar e 

permite também a selecção da informação, possibilitando a escolha de vários campos da mensagem 

(tamanho, tempo, MAC payload…). O General Packet Sniffer está disponível para download no 

site da TI. 

Figura 28 – IAR Embedded Workbench 
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5.4. A Caixa Negra – Sensing 
A placa desenvolvida, que está representada na Figura 29, foi desenhada para poder encaixar 

numa Battery Board e de modo a que os seus sensores ficassem ligados aos pinos da ADC 

embutida no módulo CC2430/31, tal como é demonstrado na Figura 30. 

 
Como já foi referido, esta placa contém vários tipos de sensores: sensor de temperatura, sensor 

de movimento, acelerómetro, interruptor magnético e um motor de vibração. Além dos sensores, a 

placa contém também os módulos de acondicionamento de sinal. O ssitema pode ser alimentado 

entre 2.3V e 3.6 V, sendo a alimentação feita através da Battery Board.  

Tal como já foi referido, esta placa é responsável pela aquisição dos dados. Para poder receber 

a informação de sensing, foi necessário activar e configurar os pinos da ADC e optou-se por 

utilizar uma resolução de 12 bit.  

 
Figura 30 – Caixa Negra 

Figura 29 – placa com sensores (a) e PCB (b) 

(a) (b) 
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O sensor de temperatura é responsável por ler a temperatura ambiente. Este sensor foi ligado à 

alimentação da placa e a um pino da ADC. Para obter os valores da temperatura, após transformar 

o valor em bits no respectivo valor em mV, aplicou-se a seguinte expressão (4), onde VADC 

corresponde ao valor lido na ADC em mV. 
500

10
    4  

O sensor de movimento, que tem o funcionamento semelhante a um botão, verifica se a placa 

está ou não em movimento.  

O acelerómetro, que lê os valores das acelerações em três eixos, está programado para apenas 

funcionar quando o aparelho estiver em movimento para poupança energética. Esta poupança 

energética é feita recorrendo ao pino sleep do acelerómetro que está ligado a um pino I/O da 

Battery Board. Deste modo, quando é detectado movimento, o pino I/O transita para high, estando 

nos restantes momentos a low. O acelerómetro está ligado à alimentação da placa, à ADC e os 

pinos de sensibilidade estão ligados à massa, obtendo assim uma sensibilidade de 800 mV/g.  

Quando o acelerómetro está no seu estado normal e parado, tem à saída dos eixos xx e yy 

metade da tensão fornecida. No eixo dos zz além da metade da tensão fornecida tem mais o valor 

correspondente a 1 g, correspondente à força de 1 g que a terra exerce sobre este. Então, as 

expressões (5), (6) e (7), foram usadas para obter a aceleração no eixo dos xx, eixo dos yy e eixo 

dos zz, respectivamente, onde VADC corresponde ao valor em mV lido em cada eixo na ADC e 

Bateria corresponde ao valor da tensão na bateria em mV.  

2
800

    5  

2
800

    6  

2 800
800

    7  

Quando é feita uma aceleração no sentido positivo de cada eixo, o valor da tensão no seu pino 

aumenta; e quando é feita uma aceleração no sentido negativo dos eixos, o valor da tensão no seu 

pino diminui. 

O botão magnético, posteriormente, quando a placa for incluída numa caixa, vai servir para 

verificar se a caixa foi violada, ou seja, se foi aberta ou está trancada.  

O sistema desenvolvido está ainda dotado de uma verificação do estado da bateria. Assim 

sendo, se a bateria estiver fraca, o motor de vibração fornece essa indicação, vibrando. A 

alimentação do motor de vibração está ligada a um pino de I/O da Battery Board.  
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Quando se verifica que a bateria está fraca, o pino I/O transita para high, alimentando o motor 

e provocando a vibração. O pino só está no estado high durante o período de tempo em que a 

mensagem de sensing é enviada.  

A verificação da bateria foi feita recorrendo a um regulador interno de 1250 mV que o módulo 

CC2430/31 possui e recorrendo à entrada VDD/3 da ADC. Desta forma, foi possível comparar o 

valor da tensão fornecido pela bateria com um valor de tensão sempre constante e, assim, obter o 

valor real da tensão fornecido pela bateria. Tendo este valor, bastou compará-lo com os valores de 

descarga presentes no datasheet das baterias.  

A Battery Board é alimentada com duas baterias, GP2300 de 2250 mA e 1.2 V, em série. A 

Figura 31 representa as curvas de descarga das baterias usadas nesta dissertação. (53) 

 
Atendendo à Figura 31, fizeram-se as seguintes considerações em relação à bateria: “bateria 

boa” para uma tensão superior a 2400 mV, “bateria média” para valores entre os 2300 mV e 2400 

mV e “bateria fraca” para valores abaixo dos 2300 mV (porque é o valor mínimo de tensão a que 

os componentes da placa funcionam). 

É de notar que a maior parte dos sensores incluídos na placa podem ter outras utilizações, 

bastando, para isso, alterar a sua programação. Alguns exemplos disso são: poder utilizar o 

acelerómetro para calcular velocidade, distâncias ou estados do seu utilizador (saltar, sentado, 

correr…); utilizar o sensor de movimento para colocar o ZigBee em modo sleep e acordá-lo 

mediante a detecção de movimento; utilizar o vibrador para recepção de avisos, por exemplo, em 

código morse ou com variações no tempo e número de vibrações. 

5.5. Módulos ZigBee 
No sistema desenvolvido existem dois tipos de módulos ZigBee: o coordenador e o módulo de 

sensing. O coordenador, tal como o nome indica, é o coordenador da rede e está ligado a um 

computador via cabo FTDI. O módulo de sensing é um end device que contém a placa responsável 

pela aquisição de dados. 

Figura 31 – curvas de descarga das baterias GP2300 [53] 
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5.5.1. Coordenador 

O coordenador funciona como gateway entre a rede ZigBee e o computador. Este reencaminha 

as mensagens recebidas dos módulos de sensing para a porta série. A sua programação é a que vem 

na Z-Stack, tendo sido apenas alterada para que pudesse receber as novas mensagens criadas. O 

coordenador é responsável pela criação e gestão da rede. 

5.5.2. Módulo de Sensing 

A programação dos módulos de sensing foi inserida na programação dos sensores móveis de 

[33], para que pudessem ser utilizados neste sistema. É importante referir, que os módulos de 

sensing podem ser integrados em qualquer sistema ZigBee e, não só em especial para este. Estes 

módulos, na Z-Stack são chamados de Blind Nodes.  

Inicialmente, quando um Blind Node é ligado, tenta associar-se a uma rede, fazendo um 

requerimento para saber se pode associar-se a esta. De seguida, o Blind Node envia um pedido ao 

coordenador para que lhe seja atribuído um endereço válido. Terminado o registo na rede, o Blind 

Node envia os pacotes necessários para efectuar a sua localização, de acordo com [33]. Após o 

envio do primeiro Blast (mensagem de payload nulo), que é enviado para efectuar a sua 

localização, o Blind Node lê os valores na sua ADC. Após a leitura, o Blind Node verifica o estado 

da bateria e o movimento. Se a bateria estiver fraca, o vibrador é accionado. Se o Blind Node 

estiver em movimento, o acelerómetro é também accionado; se o Blind Node estiver parado, o 

acelerómetro mantém-se em modo sleep, para permitir a poupança de energia. Após estas 

verificações, o Blind Node envia um pacote com cluster ID 0x0026 com a informação referente ao 

sensing.  

O funcionamento do Blind Node pode ser visualizado no diagrama de blocos representado na 

Figura 32. 

Além das mensagens de configuração na rede, o Blind Node envia mais três tipos de 

mensagem: END_OF_BLASTS_IDENTIFICATION, LOCATION_RSSI_BLAST e 

TELEMETRIA, sendo que os dois primeiros tipos são utilizados por [33] para efectuar a 

localização do Blind Node. 

A mensagem END_OF_BLASTS_IDENTIFICATION, com cluster ID 0x0011, identifica o 

fim de envio de Blasts. 

A mensagem LOCATION_RSSI_BLAST, com cluster ID 0x0019, tem a finalidade de enviar 

os valores de RSSI (Received Signal Strength Indicator) para que posteriormente seja possível 

efectuar a estimativa da localização do Blind Node. 
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A mensagem TELEMETRIA, com cluster ID 0x0026, foi criada no âmbito desta dissertação e 

destina-se a enviar toda a informação de sensing. Esta mensagem tem um tamanho de 40 bytes e é 

enviada com uma periodicidade de 4250 ms.  

A Figura 33 representa as mensagens enviadas por um Blind Node, capturadas pelo General 

Packet Sniffer. 

Figura 32 – diagrama de blocos do módulo de sensing 
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A Figura 34 mostra o MAC payload de uma mensagem ZigBee do tipo TELEMETRIA.  

O primeiro frame control, que corresponde à trama NPDU, contém informações sobre o tipo 

da mensagem e o endereçamento. O destination address corresponde ao endereço do destino da 

mensagem; neste caso trata-se de um broadcast, uma vez que o endereço é 0xFFFF. O source 

address corresponde ao endereço da origem da mensagem, neste caso o Blind Node 0x7978. O 

broadcast radius é o número máximo de saltos para o envio do broadcast. O segundo frame 

control, que corresponde à trama APDU, contém igualmente, informações sobre o tipo de 

mensagem e endereçamento. O APS destination endpoint especifica o endpoint do destinatário da 

mensagem, neste caso CB, que corresponde ao coordenador. O cluster ID é a identificação da 

mensagem, neste caso, 0x0026. O APS profile ID identifica o perfil. O APS source endpoint 

especifica o endpoint do emissor da mensagem, neste caso D3, que corresponde a um Blind Node. 

O APS counter, identifica o número da mensagem.  

Os bytes seguintes correspondem às informações de sensing. Os dois primeiros bytes 

correspondem ao valor em bits da temperatura. O campo caixa corresponde à informação 

proveniente do botão magnético: se o botão estiver fechado, este campo tem um F; se o botão 

estiver aberto, este campo tem um A. Neste caso o dispositivo estava com o botão fechado. Os 

campos eixo X, eixo Y e eixo Z correspondem, respectivamente, aos valores em bits da aceleração 

no eixo dos xx, eixo dos yy e eixo dos zz do acelerómetro. O campo bateria corresponde ao valor 

em bits da tensão da bateria do dispositivo. O campo movimento indica se o dispositivo está ou não 

em movimento: se o dispositivo estiver em movimento, este campo tem um B; se o dispositivo 

Figura 33 – mensagens enviadas pelo Blind Node 
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estiver parado, este campo apresenta um C. Neste caso o dispositivo estava em movimento. Os 

campos temperatura, eixo X, eixo Y, eixo Z e bateria são, posteriormente, tratados e convertidos 

para as respectivas unidades na interface gráfica. 

 

5.6. A Interface Gráfica 
De forma a permitir uma fácil recepção e visualização dos dados provenientes de cada Caixa 

Negra, foi desenvolvida uma interface gráfica em linguagem Java e utilizando o ambiente de 

desenvolvimento NetBeans. Esta interface permite ao utilizador, de uma forma bastante simples e 

intuitiva, verificar o número de Caixas Negras na rede e o seu estado.  

Nesta interface foi também desenvolvido um sistema de comunicação via RS-232 com o 

módulo receptor (coordenador). A interface desenvolvida funciona em várias plataformas como, 

por exemplo, Windows, Solaris, MAC OS X e Linux. 

5.6.1. A Linguagem Java 

Java é uma linguagem de programação multi-tarefa e orientada a objectos, desenvolvida na 

década de 90 por uma equipa da Sun Microsystems. Trata-se de uma linguagem diferente das 

convencionais, que são compiladas em código nativo, porque é compilada por um bytecode que é 

executado por uma máquina virtual. Uma das principais vantagens desta linguagem é a 

portabilidade, ou seja, a independência da plataforma que a torna utilizável em quase todo o tipo de 

sistemas.  

A linguagem Java possui uma sintaxe bastante simplificada e intuitiva, muito semelhante à de 

C/C++, que são linguagens muito usadas e documentadas. Outra grande vantagem da linguagem 

Java é ser distribuída com um vasto conjunto de bibliotecas (APIs) para os mais vastos propósitos. 

Informação de sensing 

Frame Control 
Destination 

Address Source Address 

Broadcast 
Radius 

Broadcast 
Sequence 
Number

Frame Control 

APS Dst 
Endpoint Cluster ID APS Profile ID 

APS Src 
Endpoint 

APS Counter 

Temperatura 

Caixa 

Eixo X 

Eixo Y 
Eixo Z 

Bateria 

Movimento 

Figura 34 – MAC payload de uma mensagem TELEMETRIA 
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Exemplo disso, são as bibliotecas AWT e Swing que foram utilizadas como base para o grafismo 

da interface criada.  

A nível de segurança, esta linguagem permite a execução de programas pela rede com 

restrições de execução, garantindo que estes apenas sejam utilizados por quem tem autorização. 

Actualmente, existe software com código de livre acesso, que torna o uso desta linguagem ainda 

mais aliciante a nível económico e a nível de desenvolvimento. 

5.6.2. NetBeans IDE 6.8 

O NetBeans, que se encontra ilustrado na Figura 35, é um ambiente de desenvolvimento 

integrado gratuito para desenvolvimento de software em Java, C/C++, PHP, JavaScript, Groovy e 

Ruby. É fácil de instalar e corre em vários sistemas operativos, incluindo Windows, Linux, Mac OS 

X e Solaris.  

 

5.6.3. Comunicação RS232 

Para permitir a recepção dos dados de cada Caixa Negra no computador, foi necessário criar o 

protocolo de acesso à porta RS-232. Para tal, foi criado um pacote com várias classes, denominado 

de SerialConnection. Este pacote utilizou uma biblioteca nativa para o Java Development Toolkit 

(JDK), chamada RXTX, que providencia comunicação com a porta série e com a porta paralela.  

Figura 35 – NetBeans IDE 6.8 
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No SerialConnection são configurados vários parâmetros de configuração de uso da porta 

série, como, por exemplo, o baudrate, porta COM, databits, stopbits e paridade. O pacote foi 

criado apenas com as funcionalidades pretendidas para o efeito, tendo sido criado no âmbito desta 

dissertação. As características deste pacote possibilitam que sejam recebidos/enviados dados 

da/para a porta COM.  

O SerialConnection possibilita que sejam verificados vários parâmetros das mensagens 

recebidas, para que estas possam ser filtradas, posteriormente, por um gestor de mensagens.  

5.6.4. Gestor de Mensagens 

Foi criado um gestor de mensagens, também no âmbito desta dissertação, para que apenas se 

tratem e recebam as mensagens relativas à Caixa Negra. O gestor de mensagens, recorrendo ao 

SerialConnection, verifica o cabeçalho da mensagem, o tamanho e o seu cluster ID e está 

configurado para apenas receber e tratar as mensagens que sejam do tipo ZigBee e com um cluster 

ID igual ao enviado pelas Caixas Negras (0x0026). Após a confirmação de que a mensagem é 

proveniente de uma Caixa Negra, o gestor de mensagens selecciona, divide e trata os campos 

pretendidos de cada mensagem. Posteriormente, estes campos são guardados num vector e num 

ficheiro de texto, para poderem ser utilizados pela interface gráfica propriamente dita. 

5.6.5. Utilização da Interface Gráfica 

5.6.5.1. Menu Inicial 

A interface inicia com o Menu Inicial ilustrado na Figura 36. Este menu é utilizado para 

iniciar e configurar o processo de comunicação com a porta COM e o processo de monitorização 

das Caixas Negras.  

É um menu simples e intuitivo onde a configuração da porta COM tem de ser efectuada 

sempre que se inicie o programa, bastando seleccionar o botão “Configurar COM”.  

A monitorização da rede é iniciada após a selecção do botão “Monitorização”, tendo como 

único cuidado a prévia configuração da porta COM.  
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Este menu é ainda dotado de um sub-menu com informação sobre o programa (menu 

“Sobre…”) e um sub-menu de ajuda, que possui dicas para uma utilização mais simples da 

interface (menu “Ajuda”). Estes menus estão ilustrados na Figura 37. 

 

 

5.6.5.2. Configurar COM 

Ao pressionar o botão “Configurar COM” no menu inicial, surge a janela de diálogo, 

apresentada na Figura 38, que permite ao utilizador seleccionar a porta COM à qual o módulo 

coordenador está ligado. Quando o “OK” é seleccionado, inicia-se a comunicação com a porta 

série. É importante referir que antes de iniciar a monitorização é necessário configurar a porta 

COM. 

Figura 37 – Menu Sobre… (a) e Menu Ajuda (b) 

(b) (a) 

Figura 36 – Menu Inicial 
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5.6.5.3. Monitorização 

Nesta janela, ilustrada na Figura 39, é demonstrada a informação enviada por cada Caixa 

Negra, que é actualizada a cada 3 segundos. Em cada linha da tabela é possível visualizar a 

informação relativa a cada Caixa Negra: a identificação, o estado da bateria, se está em movimento, 

a temperatura, se a Caixa está aberta ou trancada e a aceleração em cada eixo. 

Figura 39 – monitorização 

Figura 38 – configuração da porta série 
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6. Resultados 

Capítulo 6  

Resultados 
 

Neste capítulo são apresentados e comentos os resultados obtidos para o sistema desenvolvido: 

inicialmente os resultados dos testes efectuados com o cabo radiante e, posteriormente, os 

resultados dos testes realizados com a Caixa Negra. Na secção três é estimado o consumo do 

sistema desenvolvido. Por fim, são retiradas algumas conclusões aos testes efectuados ao sistema. 

6.1. Testes ao Cinto Radiante 
Para verificar a viabilidade do uso do Cinto Radiante em ambientes outdoor fizeram-se uma 

série de testes com a antena sugerida nesta dissertação e com a antena impressa desenvolvida por 

[33]. Para efectuar os testes, colocou-se cada uma das antenas num módulo CC2430/31, 

programado para enviar mensagens com cluster ID 0x0026 de 4250 ms em 4250 ms. Inicialmente, 

mediu-se o alcance de cada uma destas antenas relativamente a uma estação base, que pode ser 

vista na Figura 40 (a), onde estava um sniffer também com uma antena impressa semelhante à 

usada nos testes. Verificou-se, portanto, a distância até onde cada antena conseguia comunicar com 

a estação base. Para tal, alinhou-se a antena impressa com a antena receptora da estação base e foi-

se aumentando a distância entre estas; para o Cinto Radiante o procedimento foi semelhante, mas 

usou-se o cabo à cintura, tal como é demonstrado na Figura 40 (b).  

 
Uma vez obtido o alcance máximo de cada uma das antenas, foi verificado o funcionamento 

de cada uma destas em várias posições. Para isso, foi usada uma base onde estão marcados vários 

Figura 40 – estação base com o sniffer (a) e cabo radiante usado como um cinto (b) 
(a) (b) 
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ângulos de referência definindo assim várias posições em relação à estação base, que pode ser vista 

na Figura 41.  

 
As posições marcadas na base correspondem a ângulos de rotação da pessoa que se coloca em 

cima da base. Os ângulos marcados são: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300° 

e 330°. O ângulo de 0° encontra-se de frente para a base e os restantes ângulos rodam no sentido 

contrário aos ponteiros do relógio. Na Figura 42, podem-se observar algumas das posições durante 

os testes. A base foi alinhada e colocada a 15 m da estação base, como pode ser visto na Figura 43.  

 
O Cinto Radiante foi novamente utilizado na cintura e a antena impressa foi também usada 

nesta zona mas, na parte frontal do corpo. Cada uma das antenas e em cada uma das posições 

marcadas na base emitiu 100 pacotes para a estação base. Destes pacotes analisou-se o valor médio 

Figura 42 – algumas das posições durante testes 

Figura 41 – base com as várias posições marcadas 
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de RSSI, o tempo de chegada dos 100 pacotes, e o número de mensagens com  cluster ID 0x0026 

recebidas. 

 

6.1.1. Resultados Obtidos 

Os resultados obtidos estão representados na Tabela 3, na Tabela 4 e na Figura 44. 

Na Tabela 3 é apresentado o alcance máximo obtido para cada uma das antenas. No caso do 

Cinto Radiante o alcance máximo foi de 35 m; no caso da antena impressa o alcance foi superior a 

75 m. 
Tabela 3 – alcance máximo obtido para cada antena 

Antena Alcance (m) 

Cinto Radiante 35 

Antena Impressa > 75 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos para as duas antenas nas várias posições da base. 
Tabela 4 – resultados obtidos para as várias posições 

  
Cinto Radiante 

Antena 
Impressa 

0° 
RSSI médio dos 100 pacotes (dBm) ‐80,5  ‐79,8 

Tempo de chegada de 100 pacotes (ms) 59602  59547 

Número de mensagens 0x0026 recebidas 14  15 
 

30° 
RSSI (dBm) 86,4  ‐77,9 

Tempo de chegada de 100 pacotes (ms) 72557  59541 

Número de mensagens 0x0026 recebidas 14  15 
 

 

60° 
RSSI (dBm) ‐82,9  ‐84,4 

Tempo de chegada de 100 pacotes (ms) 59546  59558 

Figura 43 – testes às antenas 
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Número de mensagens 0x0026 recebidas 14  15 
 

 

90° 
RSSI médio dos 100 pacotes (dBm) ‐80,2  ‐83,8 

Tempo de chegada de 100 pacotes (ms) 59543  59553 

Número de mensagens 0x0026 recebidas 15  14 
 

 

120° 
RSSI médio dos 100 pacotes (dBm) ‐79,6  ‐86,6 

Tempo de chegada de 100 pacotes (ms) 59553  195819 

Número de mensagens 0x0026 recebidas 15  12 
 

   

150° 
RSSI médio dos 100 pacotes (dBm) ‐83,1  ‐ 

Tempo de chegada de 100 pacotes (ms) 89366  ‐ 

Número de mensagens 0x0026 recebidas 13  ‐ 
 

   

180° 
RSSI médio dos 100 pacotes (dBm) ‐87,4  ‐ 

Tempo de chegada de 100 pacotes (ms) 97836  ‐ 

Número de mensagens 0x0026 recebidas 13  ‐ 
 

 

210° 
RSSI médio dos 100 pacotes (dBm) ‐85,5  ‐ 

Tempo de chegada de 100 pacotes (ms) 68119  ‐ 

Número de mensagens 0x0026 recebidas 14  ‐ 
 

 

240° 
RSSI médio dos 100 pacotes (dBm) ‐78,6  ‐86,6 

Tempo de chegada de 100 pacotes (ms) 59552  72193 

Número de mensagens 0x0026 recebidas 15  15 
 

 

270° 
RSSI médio dos 100 pacotes (dBm) ‐81,9  ‐86,8 

Tempo de chegada de 100 pacotes (ms) 63807  97968 

Número de mensagens 0x0026 recebidas 15  15 
 

 

300° 
RSSI médio dos 100 pacotes (dBm) ‐82,9  ‐75,3 

Tempo de chegada de 100 pacotes (ms) 63904  59747 

Número de mensagens 0x0026 recebidas 15  13 
 

 

330° 
RSSI médio dos 100 pacotes (dBm) ‐79  ‐84 

Tempo de chegada de 100 pacotes (ms) 59545  63933 

Número de mensagens 0x0026 recebidas 14  14 

 

Na Figura 44 apresenta-se o diagrama de radiação para as duas antenas, onde os valores 

representados são os valores de RSSI. À semelhança de no capítulo 4, este diagrama de radiação foi 

obtido recorrendo à função polar do matlab, por isso, os valores da potência de sinal estão todos 

positivos, quando, na realidade, são todos negativos (conforme se pode confirmar pela Tabela 4). 
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Ao analisar-se a Tabela 4 e a Figura 44 pode-se verificar que o Cinto Radiante apresenta um 

funcionamento homogéneo, radiando em todas as posições em que foi testado. O mesmo não se 

verifica para a antena impressa. Em que houve um intervalo de ângulos (120° a 240°) onde o sniffer 

não detectou resposta da antena. 

Para qualquer uma das duas antenas o valor de RSSI foi semelhante ao longo das várias 

posições. 

Fazendo uma análise, para cada posição, ao tempo de recepção dos 100 pacotes e à 

periodicidade das mensagens 0x0026 é possível verificar a existência de perda de pacotes. É de 

notar que no Cinto Radiante a perda de pacotes é menor que na antena impressa. Tal deve-se ao 

facto da antena impressa ser muito directiva, ou seja, o sniffer apenas consegue captar pacotes 

quando a antena impressa está na sua linha de visão. 

O Gráfico 1 e o Gráfico 2 apresentam a relação entre os pacotes recebidos e perdidos para o 

cinto radiante e antena impressa, respectivamente. Estes gráficos demonstram que a perda de 

pacotes é menos significativa para o Cinto Radiante.  

Figura 44 – diagrama de radiação para as duas antenas 
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Gráfico 1 – relação entre os pacotes recebidos e os perdidos para o cinto radiante 

 

 
Gráfico 2 – relação entre os pacotes recebidos e os perdidos para a antena impressa 

6.2. Testes à Caixa Negra 
Para testar a Caixa Negra, fizeram-se dois tipos de testes onde se mantiveram as configurações 

usadas nos testes efectuados ao cinto radiante, ou seja, enviar mensagens com cluster ID 0x0026 

com uma periodicidade de 4250 ms. O primeiro teste serviu para verificar o funcionamento do 
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botão de movimento e do acelerómetro. Para isso, colocou-se a Caixa Negra dentro de uma bolsa, 

na cintura, conforme demonstra a Figura 45, e capturaram-se 10 pacotes em várias situações: 

parado, andar, saltar e correr. O segundo teste, serviu para verificar o funcionamento do sensor de 

temperatura e analisar a bateria. Para tal, colocou-se a Caixa Negra numa sala e capturaram-se 

pacotes durante cerca de 10 horas e meia, entre as 9h50 e as 20h20. Neste segundo teste foram 

retirados valores de temperatura e do estado da bateria de alguns dos pacotes recebidos É 

importante referir que durante estes testes o acelerómetro esteve ligado, aumentando assim o 

consumo da Caixa Negra. 

 

6.2.1. Resultados Obtidos 

Os resultados obtidos encontram-se no Gráfico 3, Gráfico 4, Gráfico 5, Gráfico 6 e no Gráfico 

7. 

Como seria de esperar, para o teste efectuado para a situação parado, o acelerómetro não 

registou valores de aceleração porque não foi activado pelo sensor de movimento que não registou 

movimento. 

 O Gráfico 3, o Gráfico 4 e o Gráfico 5 apresentam os resultados obtidos para a aceleração nos 

três eixos das situações andar, saltar e correr, respectivamente. 

Através dos gráficos é possível verificar que o acelerómetro registou valores de acelerações 

para as três situações, então pode-se afirmar que o botão de movimento detectou movimento, como 

seria de esperar. 

É importante referir que a bolsa onde a Caixa Negra foi colocada não ficou bem fixa ao corpo, 

por isso, à medida que este se deslocava a bolsa ia abanando principalmente ao longo dos eixos dos 

xx e dos zz. Como consequência, as acelerações destes eixos sofreram variações indesejáveis. 

Apesar deste facto, é possível diferenciar as três situações. Analisando o eixo dos zz pode-se 

verificar que para a situação andar, a aceleração é sempre positiva (indicando que apenas se acelera 

Figura 45 – posição da caixa negra e posição do acelerómetro 

y 

x 

z 
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num sentido), mais ou menos constante e o seu máximo ronda os 1.5 g; para a situação saltar, a 

aceleração tanto é positiva como negativa (indicando que à acelerações em dois sentidos), variando 

entre os -2.5 g e os 2.5 g; para a situação de correr, a aceleração é sempre positiva, não é tão 

constante e atinge o máximo à volta dos 2.5 g.  

Analisando o eixo dos xx: para a situação de andar, apenas existe aceleração num sentido do 

eixo; para a situação de salto, a aceleração acontece nos dois sentidos e varia entre -1.5 g e os 1.5 g; 

para a situação de corrida, a aceleração é também nos dois sentidos, mas com uma variação menor.  

Concluindo, a situação de correr distingue-se da situação de andar pela facto de a aceleração 

no eixo dos zz ser mais elevada e pouco constante. Na situação de saltar e de correr os abanos 

sofridos pela bolsa são maiores (havendo portanto maior variação no eixo dos xx), então a situação 

de andar distingue-se destas pelo facto de apenas ter acelerações num sentido do eixo dos xx. A 

situação de correr pode-se distinguir da situação de saltar pelo facto de a aceleração no eixo dos xx 

variar menos do que na situação de saltar. 

 
Gráfico 3 – valores da aceleração em cada eixo do acelerómetro a andar 
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Gráfico 4 – valores da aceleração em cada eixo do acelerómetro a saltar 

 

 
Gráfico 5 – valores da aceleração em cada eixo do acelerómetro a correr 
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corresponde aos valores da manhã, começando a estabilizar por volta dos 136 minutos de teste, ou 

seja, por volta das 11h30. 

 
Gráfico 6 – valores da temperatura ao longo do tempo 

 

O Gráfico 7 mostra a variação da tensão da bateria ao longo das 10 horas e meia. Como seria 

de esperar, a voltagem da bateria ao longo do tempo diminuiu. Ao longo das 10 horas e meia de 

teste, a tensão da bateria diminuiu 33 mV, passando de 2660 mV para 2627 mV.  

 
Gráfico 7 – estado da bateria ao longo do tempo 
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6.3. Consumos 
Para verificar o consumo da Caixa Negra ligou-se esta a uma fonte de alimentação que indica 

a corrente fornecida ao circuito, ou seja, a corrente consumida a cada instante. Os valores obtidos 

estão apresentados na Tabela 5. 
Tabela 5 – consumos da Caixa Negra 

 Repouso TX 
Acelerómetro ON 10 mA 39 mA 

Acelerómetro sleep 8 mA 35 mA 
 

Tendo em consideração os testes efectuados na secção anterior, apenas vai ser feita uma 

estimativa de tempo de vida da bateria para quando a Caixa Negra se encontra em modo de 

transmissão. 

As baterias usadas na Caixa Negra, quando estão totalmente carregadas apresentam uma 

tensão de 2800 mV. Assim, para uma Caixa Negra a funcionar ininterruptamente, tendo em 

consideração os resultados obtidos no Gráfico 7, estima-se que as baterias de 2250 mAh que 

alimentam a Caixa Negra tenham uma duração de cerca de 159.1 horas, ou seja, cerca de seis dias e 

meio, tal como demonstra a expressão (8). É de notar que este teste foi efectuado durante o estado 

“boa”, que é quando a bateria descarrega mais rapidamente, tal como demonstra a Figura 31. Por 

este motivo, esta estimativa não está 100% correcta, pois a partir dos 2400 mV a bateria descarrega 

mais lentamente. Além disso, como já foi referido, este teste foi efectuado com o acelerómetro 

sempre em funcionamento, aumentado consideravelmente o consumo energético, como se pode 

verificar através dos dados da Tabela 5. 

çã
2800 2300 10.5

33
159.1      8  

Uma forma de aumentar a autonomia da Caixa Negra pode ser a utilização de baterias com 

maior amperagem, aumentar o tempo de sleep do ZigBee (enviar mensagens com uma 

periodicidade maior) ou colocar o ZigBee em sleep quando não é detectado movimento. 

6.4. Conclusões 
Neste capítulo os testes efectuados mostram que a antena escolhida apresenta um bom 

desempenho quando equiparada à antena impressa de [33]. Verificou-se que o Cinto Radiante 

quanto ao alcance máximo apresenta valores mais reduzidos que a antena impressa, no entanto, o 

problema de radiação para certas posições da antena impressa não ocorre com o cinto radiante, que 

garante uma cobertura em todas as direcções e posições do utilizador (cobertura de 360º). Tendo 

em atenção que os testes foram efectuados ao ar livre e que se obtiveram bons resultados, o Cinto 

Radiante revela-se uma boa aposta para usos outdoor.  
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Quanto aos testes efectuados à Caixa Negra é possível verificar que todos os sensores tiveram 

o comportamento esperado. O sensor de movimento activou-se quando o corpo se encontrava em 

movimento; através do acelerómetro, apesar de algumas imprecisões (verificadas anteriormente), 

foi possível identificar várias situações como, por exemplo, andar, salto e corrida; o sensor de 

temperatura apresentou valores normais de temperatura ao longo do tempo do teste.  

Foi também possível verificar que o método de medição do estado da bateria também teve o 

desempenho esperado. Para as condições em que o teste se realizou, a Caixa Negra funcionaria 

durante cerca de seis dias e meio. 
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7. Conclusões e Trabalho Futuro 

Capítulo 7  

Conclusões e Trabalho Futuro 
 

Nesta dissertação foi apresentada uma solução para uma rede de sensores sem fios, 

posicionados a curtas distâncias. A rede foi baseada na tecnologia ZigBee que se revelou uma boa 

opção tendo em conta os seu baixos consumos e pilha protocolar simples. A arquitectura actual do 

sistema baseia-se na topologia em estrela permitida por esta tecnologia.  

O trabalho, como foi possível verificar, focou-se principalmente no estudo do interface ar e no 

desenvolvimento do módulo de monitorização. 

Como era necessário projectar um sistema que pudesse ser utilizado por humanos em 

movimento e em ambientes outdoor, foi estudada uma solução para antena que pudesse radiar em 

todas as direcções e não fosse muito incómoda. Para isso, optou-se por utilizar um cabo radiante à 

volta da cintura, a que se chamou de Cinto Radiante. Como se pode verificar pela análise dos 

resultados presentes no capítulo 4 e no capítulo 6, o Cinto Radiante apresentou uma solução viável 

e segura, que cumpriu o objectivo principal, ou seja, estar em comunicação constante, com os seus 

vizinhos, independentemente da direcção de emissão/recepção, deixando assim de existir ângulos 

mortos na comunicação.  

Para o objectivo da monitorização projectou-se um módulo de sensing para ser utilizado com 

os módulos CC2430/31. O módulo projectado contém: um sensor de temperatura que mede a 

temperatura ambiente, um sensor de movimento que detecta movimento, um acelerómetro que 

mede as acelerações em três eixos, um botão magnético que pode indicar se a Caixa está aberta ou 

trancada, um sistema de verificação do estado da bateria e um motor de vibração que vibra quando 

a bateria está fraca. O comportamento apresentado pelos sensores, nos testes efectuados, foi em 

todos os casos o previsto, garantindo assim, a viabilidade do módulo de sensing para a 

monitorização pretendida.  

Para facilitar a visualização e recepção dos dados provenientes da Caixa Negra, por parte do 

utilizador, criou-se uma interface humano-computador em Java. Como pretendido, esta interface 

permitiu a recepção dos dados num computador através de um coordenador ligado à porta série.  

A nível de consumo, verificou-se que ao enviar mensagens 0x0026 com uma periodicidade de 

4250 ms e com o acelerómetro sempre ligado, uma bateria de 2250 mAh tem uma duração de cerca 
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de seis dias e meio. A duração da bateria pode ser prolongada aumentado o período de sleep do 

ZigBee ou até utilizar o sensor de movimento para adormecer o ZigBee. 

A junção da Caixa Negra com o Cinto Radiante, fazem deste trabalho uma referência a nível 

de comunicação em WSN e pode-se ainda afirmar que todos os objectivos desta dissertação foram 

atingidos com sucesso. 

Em suma, o sistema desenvolvido revela-se uma boa aposta para qualquer tipo de sistema de 

monitorização para ambientes outdoor.  

Tendo em conta a principal característica do cinto radiante (radiar em todas as direcções), este 

sistema pode também ser utilizado em sistemas de localização. 

O sistema desenvolvido pode ser incluído em qualquer tipo de sistema de localização e 

monitorização e em qualquer tipo de WSN. Apesar de o sistema ser já bastante robusto, existe 

muito trabalho que pode ainda ser feito como, por exemplo: 

• testar o sistema com outros tipos de cabo radiante (diferente espessura, diferentes 

ranhuras, etc), para verificar alcances, perda de pacotes, etc; 

• calcular o SAR provocado pelo cinto radiante; 

• efectuar um estudo aprofundado sobre antenas a ser utilizadas por pessoas como, por 

exemplo, um cinto preenchido com antenas impressas; 

• testar a Caixa Negra com outro tipo de sensores; 

• analisar o tempo de vida do sistema com outro tipo de baterias como, por exemplo, 

baterias de lítio com diferentes amperagens; 

• utilizar o acelerómetro para identificação do tipo de movimentos (saltos, corrida, 

quedas) e obtenção de direcções, velocidades e deslocamentos, recorrendo ao 

acelerómetro. 
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