
Santa Maria, RS 

2019 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiago Ribas Júnior 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM NODO SENSOR COM O MICROCONTROLADOR 

ZR16S08 

 



 

 

Tiago Ribas Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM NODO SENSOR COM O MICROCONTROLADOR 

ZR16S08 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Programa de Graduação em Engenharia 

Elétrica da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), como requisito parcial para a 

obtenção do título de Engenheiro Eletricista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. João Baptista dos Santos Martins 



 

 

Este trabalho está licenciado pela Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ribas Junior, Tiago 

Desenvolvimento De Um Nodo Sensor Com o Microcontrolador ZR16S08 / Tiago 

Ribas Junior.- 2019. 

53 p.; 30cm 

 

 

Orientador: João Baptista dos Santos Martins, Dr. Prof 

Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal de Santa Maria, 

Centro de Tecnologia, Programa de Graduação em Engenharia Elétrica, Santa 

Maria, RS, 2019. 

 

 

1. Desenvolvimento De Um Nodo Sensor Com o Microcontrolador ZR16S08 I. 

João Baptista dos Santos Martins II. Título.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 

Tiago Ribas Júnior 
 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM NODO SENSOR COM O MICROCONTROLADOR 

ZR16S08 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Programa de Graduação em Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), como 

requisito parcial para a obtenção do título de 

Engenheiro Eletricista. 

 

 

 

 

Aprovado em 09 de Dezembro de 2019: 

 

 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr.  João Baptista dos Santos Martins (UFSM) 

(Orientador) 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. André Luiz Aita (UFSM) 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Mauricio Banaszeski da Silva (UFSM)



 

RESUMO 
 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM NODO SENSOR COM O MICROCONTROLADOR 

ZR16S08 
 

 

AUTOR: Tiago Ribas Júnior 

ORIENTADOR: João Baptista dos Santos Martins, Dr. Prof. 
 

 

A Internet das Coisas traz aos usuários a integração entre dispositivos físicos compostos 

por circuitos eletrônicos, sensores e atuadores ligados à internet gerando assim a Rede de 

Sensores sem Fio, de forma que o controle e gerenciamento de tais dispositivos podem ser 

efetuados a distância e seus dados armazenados em sistemas de nuvem. Porém, a gestão da 

comunicação wireless, essencial aos protocolos de comunicação utilizados pela Internet das 

Coisas, tem sido apresentada em muitos casos com alto preço ou vinculada a tecnologias 

importadas. Porém, através da utilização do microcontrolador ZR16S08, um produto nacional 

desenvolvido pela Santa Maria Design House (SMDH) e Universidade Federal de Santa Maria, 

tem-se uma nova opção de baixo custo capaz de ser utilizada na recepção, análise, tratamento 

e saída dados. A simplicidade e tamanho do microcontrolador ZR16S08 permite a construção 

de pequenos módulos de comunicação entre sensores e uma central de gerenciamento formando 

assim nodos sensores capazes de utilizar uma comunicação wireless. Além de possuir uma 

plataforma de desenvolvimento própria, o ZR16S08 possui um software de simulação que 

permite ao usuário programar e interagir com o microcontrolador, entendendo seu 

funcionamento passo a passo. A seguinte proposta está sendo implementada no projeto de 

Sistema Inteligente de Gestão da Água usando IoT (SIGA-IoT) que visa por meio do 

monitoramento de sensores em tubulações detectar possíveis perdas de água nas mesmas de tal 

forma que o monitoramento do sistema possa ser efetuado a distância, evitando assim o 

desperdício de água que é fundamental para a vida humana. Portanto este trabalho de conclusão 

de curso apresenta como proposta desenvolver a comunicação de um nodo sensor utilizando o 

microcontrolador ZR16S08 como dispositivo principal desta aplicação. 

 

 

Palavras-chave: Protocolo, Radiofrequência. Microcontrolador. IoT, WSN. 



 

ABSTRACT 
 

 

DEVELOPMENT OF A SENSOR NODE WITH THE MICROCONTROLLER 

ZR16S08 
 

 

AUTHOR: Tiago Ribas Junior 

ADVISOR: João Baptista dos Santos Martins, PhD Prof. 
 

 

The Internet of Things brings users the integration between physical devices composed 

of electronic circuits, sensors and internet-connected actuators thus generating the Wireless 

Sensor Network, so that the control and management of such devices can be done at a distance 

and their data stored in cloud systems. However, wireless communication management, 

essential to communication protocols used by the Internet of Things, has been presented in 

many cases with high price or linked to imported technologies. However, through the use of the 

Microcontroller ZR16S08, a national product developed by Santa Maria Design House 

(SMDH) and Federal University of Santa Maria, there is a new low-cost option capable of being 

used in the reception, analysis, treatment and output of data. The simplicity and size of the 

ZR16S08 microcontroller allows the construction of small communication modules between 

sensors and a management center thus forming node sensors capable of using wireless 

communication. In addition to owning its own development platform, the ZR16S08 has a 

simulation software that allows the user to program and interact with the microcontroller, 

understanding its operation step by step. The following proposal is being implemented in the 

Intelligent Water Management System using IoT (SIGA-IoT) project that aims by monitoring 

sensors in pipes to detect possible water losses in them in such a way that monitoring the system 

can be done at a distance, thus avoiding the waste of water that is fundamental to human life. 

Therefore, this course completion work presents as a proposal to develop the communication 

of a node sensor using the Microcontroller ZR16S08 as the main device of this application. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Com a introdução do termo Internet of Things (IoT) apresentado por Kevin Ashton em 

1999 o desenvolvimento de novas tecnologias e dispositivos capazes de se conectar à internet 

permitiu a expansão de diversos sistemas de monitoramento, supervisão e controle. Entre estes 

desenvolvimentos as Wireless Sensor Networks (WSN’s) tem sido aplicadas a sistemas 

inteligentes de gestão de transportes e rede de saúde.  

Um dos usos de WSN’s e principal motivador deste trabalho é o projeto de Sistema 

Inteligente de Gestão da Água usando IoT (SIGA-IoT), que tem por iniciativa realizar o 

monitoramento inteligente de tubulações de água a fim de detectar perdas. Para isso, é 

necessária uma rede de sensores capaz de monitorar estas perdas e informar ao sistema. Porém, 

para tornar a alternativa mais economicamente viável e incentivar o desenvolvimento de 

tecnologias brasileiras, a utilização do microcontrolador ZR16S08 torna-se o dispositivo para 

esta aplicação por suas características de projeto e sua produção realizada pela Santa Maria 

Design House (SMDH) em conjunto com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

Partindo-se desta proposta, o presente trabalho tem como objetivo principal o 

desenvolvimento de um nodo sensor utilizando o microcontrolador ZR16S08, que seja capaz 

de coletar dados de um sensor conectado ao conversor analógico-digital interno do 

microcontrolador, armazenar os dados na memória interna do dispositivo, aguardar ser chamado 

por um nodo central e enviar os dados a um nodo central via comunicação wireless. 

Assim, para este projeto são necessários estudos de topologias utilizadas em redes, 

sensores, protocolos de comunicação wireless, arquitetura de microcontroladores, lógica e 

linguagens de programação de maneira que o projeto possa não possua falhas na coleta e 

transmissão dos dados, ao mesmo tempo tirando proveito das vantagens do microcontrolador 

ZR16S08.  

Após o desenvolvimento do código que será utilizado pelo microcontrolador e a 

montagem de um circuito final com o microcontrolador já gravado, testes serão realizados a 

fim de mostrar que o sistema projetado opera corretamente e que o funcionamento dos 

periféricos está de acordo com seus respectivos limites.  
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  INTERNET OF THINGS 

 

Uma enorme quantidade de dispositivos vem sendo conectado à internet viabilizando 

que estes objetos possam se comunicar, compartilhar informações e coordenar decisões. Essa 

expansão se aplica a diferentes áreas como transporte [1], saúde [2], automação industrial e 

sistemas de emergência voltados a desastres naturais e humanos. Esta conectividade dos objetos 

a internet é definida como a Internet of Things (IoT) termo criado por Kevin Ashton em 1999 

[3] em uma apresentação a P&G. A partir do termo IoT surgiram os ramos dos quais derivam 

as tecnologias de acordo com suas funcionalidades, aplicações e opções de conectividade 

fornecidas. Estes pilares do IoT são: 

Machine-to-machine (M2M) usa dispositivos para capturar eventos através de uma rede 

com conexão a um servidor central que traduz os eventos em informações entendíveis. Sendo 

assim, M2M geralmente se refere a tecnologias de informação e comunicação capazes de medir, 

entregar, digerir e reagir a informações de maneira autônoma com nenhuma ou mínima iteração 

humana durante as fases de disposição configuração, operação e manutenção. [4] 

RFID é um acrônimo para Radiofrequency Identification e uma tecnologia que utiliza 

ondas de rádio a curta distância para transferir dados de tags eletrônicas que podem ser 

anexadas a objetos. Estes dados são transferidos a um sistema central através de um leitor com 

o objetivo de identificar e rastrear objetos.[5] 

Sistemas de controle supervisório e aquisição de dados (SCADA) são sistemas 

utilizados para monitorar e controlar remotamente processos industriais críticos como 

tubulações e gás, transmissão de eletricidade e distribuição de água potável. [6] 

Wireless Sensor Networks (WSN) consistem em nodos individuais que também são 

capazes de interagir com o meio ao sensoriar ou controlar parâmetros físicos. Estes nodos 

colaboram de maneira a completar seu objetivo onde comumente um único nodo não é capaz 

de completar sozinho sendo necessário que os mesmos estejam interligados. [7]  

A nível comparativo, a Tabela 1 foi criada para servir de comparativo entre os diferentes 

ramos do IoT. 
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Figura 1 - Os quatro pilares do IoT 

 

Tabela 1 - Comparativo entre tecnologias IoT 

Tipo de 

Tecnologia 

Wireless de 

curta distância 

Wireless de 

longa distância 

Cabeado a curta 

distância 

Cabeado a 

longa Distância 

RFID Sim Alguns Não Alguns 

WSN Sim Alguns Não Alguns 

M2M Alguns Sim Não Alguns 

SCADA Alguns Alguns Sim Sim 

 

2.2  WIRELESS SENSOR NETWORKS 

 

Uma Wireless Sensor Network ou Rede de Sensores Sem Fio é dada pelo conjunto de 

nodos distribuídos em uma rede capaz de monitorar, transmitir e armazenar informações que 

serão repassados a uma central que tem por objetivo gerenciar a rede e os dados coletados.  

Uma WSN pode ser utilizada em diversos cenários que incluem situações terrestres, 

subterrâneas e subaquáticas em conjunto com diversos métodos de aquisição de dados como 

sensores analógicos ou digitais e diferentes topologias de comunicação. Assim, uma WSN pode 

ser configurada de maneira a atender diversas situações sempre possibilitando que os 

dispositivos inclusos a rede sejam conectados sem fio, permitindo assim, que o usuário possa 

observar e controlar remotamente a rede. 

A arquitetura de uma WSN pode ser apresentada por 5 camadas associadas a 3 planos 

conforme a Figura 2. 

IOT

M2M

RFID

SCADA

WSN
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Figura 2 - Arquitetura da WSN em camadas 

2.2.1  Camada de Aplicação 

 

A camada de aplicação é responsável pela gestão do tráfego e oferece ferramentas de 

software para inúmeras aplicações que convertem os dados de forma clara para encontrar as 

informações desejadas.  

 

2.2.2  Camada de Transporte 

 

A função da camada de transporte é permitir o fluxo e a confiabilidade do 

congestionamento onde diferentes protocolos podem ser utilizados. Estes protocolos usam 

mecanismos diferentes para o reconhecimento recuperação de perdas de dados e comunicação. 

A camada de transporte é utilizada necessária quando um sistema está pronto para entrar em 

contato com outros dispositivos da rede. 

 

2.2.3  Camada de Rede 

 

A principal função da camada de rede é o roteamento com base na aplicação desejada. 

Porém uma das principais tarefas é a capacidade de conservação de energia, memória parcial, 

buffers e gerenciar os sensores que não tem uma identificação universal e tem que ser 

organizados dentro da rede. 
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A ideia simples do protocolo de roteamento é direcionar os dados a uma rota específica, 

que varia de protocolo para protocolo. Muitos protocolos podem ser implementados na camada 

de rede, de maneira que o roteamento pode ser plano e hierárquico ou pode ser separado em 

roteamento por tempo, consulta e evento conduzido. 

 

2.2.4  Camada de Link de Dados 

 

A camada de link de dados é responsável por multiplexação de detecção de quadros de 

dados, fluxos de dados, endereços MAC e controle de erro, confirmar a confiabilidade ponto-

ponto ou ponto-multiponto. 

 

2.2.5  Camada Física 

 

A camada física fornece um meio para transferir um fluxo de bits acima do meio físico. 

Esta camada é responsável para a seleção da frequência, geração de uma frequência portadora, 

detecção do sinal, modulação e criptografia de dados.  

 

2.3  EXEMPLOS DE APLICAÇÕES 

 

A utilização de WSN’s apresenta diversas áreas de aplicação assim como permite o 

desenvolvimento de novas aplicações por ser uma tecnologia capas de ser otimizada através da 

utilização de novos sensores, microcontroladores, transeivers e diversas arquiteturas de rede 

combinada com diversos protocolos de comunicação. 

Algumas dessas aplicações não se restringem apenas ao monitoramento e medição de 

variáveis através de sensores de tal maneira que através da implementação de atuadores é 

possível efetuar um controle ativo no sistema implementado em conjunto com o sensoriamento 

da WSN. Dentre as aplicações estão:  

• Prevenção de desastres 

• Controle de meio ambiente e mapeamento de biodiversidade 

• Construções inteligentes 

• Monitoramento e Manutenção preventiva de maquinário 

• Agricultura de Precisão 

• Logística 
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2.4  DESAFIOS DA WSN 

 

Quando tratamos dos desafios da WSN nos referimos não só às características exigidas 

pela aplicação, mas também as limitações impostas pelas escolhas dos dispositivos utilizados 

dentro da estrutura da rede. Isso inclui: 

Qualidade do Serviço – Conforme dados são adquiridos por sensores e repassados pela 

WSN perdas na transmissão ou mesmo erros de interpretação nos dados podem ocorrer, 

alterando assim a informação original ou mesmo limitando a quantidade de dados do 

monitoramento. 

Tolerância a falhas – Elementos da WSN podem ficar sem energia, serem danificados 

ou até ficarem sem comunicação por interferências de radiofrequência. Assim, toda a rede WSN 

deve estar consciente de como lidar com essas situações informando estas falhas ou até mesmo 

auto corrigindo-as. 

Tempo ativo – Em alguns casos os nós da rede possuem alimentação limitada através de 

baterias assim o tempo de atividade da rede fica em função da duração da alimentação da rede. 

Para minimizar tais problemas fontes de energia alternativas como painéis fotovoltaicos podem 

ser utilizados em conjunto com a fonte principal. 

Escabilidade – Uma WSN pode conter um grande número de nodos e sua arquitetura e 

protocolo devem se adequar ao tamanho da rede.  

Programabilidade – Os nodos não apenas devem processar informações, mas também 

devem ser flexíveis quanto as suas tarefas de tal maneira que sua programação pode se ajustar 

por conta própria a fim de resolver conflitos e otimizar a comunicação do sistema. 

 

2.5  NODOS 

 

2.5.1  Sensor Node 

 

Quando associamos um microcontrolador a um sensor a fim de conectá-lo a uma rede 

de sensores tem-se o surgimento do termo sensor node que utiliza o microcontrolador para 

interpretar as medidas fornecidas pelo sensor conectado, estas medidas podem ser digitais ou 

analógicas conforme mostrado na Figura 3 dependendo do sensor utilizado.  

No caso de medidas digitais é necessário que o microcontrolador possua entradas 

digitais e tenha uma taxa de leitura capaz de se comunicar com o sensor além da 

compatibilidade de tensão. Quando as medidas efetuadas pelo sensor são fornecidas de maneira 

analógica, a utilização do conversor analógico-digital do microcontrolador é necessária para a 
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interpretação destes dados através de um referencial de tensão fornecido pelo microcontrolador.  

Este microcontrolador pode possuir uma memória externa onde serão armazenados os dados 

adquiridos pelo microcontrolador ou a própria memória interna, caso o mesmo possua tal 

capacidade. Além disso, cada sensor node possui uma alimentação própria fornecida por uma 

fonte externa. 

Para que haja comunicação do sensor node com a rede é necessário que seja estabelecida 

uma topologia de rede e um protocolo de comunicação que se encaixe a topologia utilizada que 

juntamente com o transeiver utilizado será capaz de estabelecer a comunicação sem fio da rede. 

 

 

Figura 3 - Estrutura de um sensor node 

 

2.5.2  Sink Node 

 

Em algumas topologias os sensor nodes são conectados a uma central definida como um 

sink node (nó coletor) de maneira que os sensor nodes não se comunicam entre si e toda 

comunicação necessária passa pelo sink node. Assim, cada sensor node passa a ser um cliente 

da central que deve gerenciar qual dispositivo está habilitado para se comunicar. 

Com relação a estrutura física de um sink node temos uma estrutura similar ao da Figura 

4 porém com a ausência de sensores conectados ao microcontrolador. O microcontrolador 

utilizado geralmente possui uma capacidade maior de processamento e comunicação a fim de 

gerenciar os sensor nodes e repassar as informações coletadas a uma central de armazenamento 

externa, podendo ser localizada em um sistema de nuvem. 

 

2.6  TOPOPLOGIA DA WSN 

 

A topologia de uma WSN define como os elementos da rede irão atuar limitando com 

quais outros dispositivos da rede cada elemento pode se comunicar e como ocorre essa 

comunicação. Em alguns casos a comunicação entre diversos pontos da rede pode ser 
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simultânea enquanto para outras configurações a comunicação ocorre apenas entre dois 

elementos por vez. 

Algumas topologias existentes são Bus, Tree, Star,Ring, Mesh, Circular e Grid. Para o 

presente projeto a topologia escolhida é a Star. Uma topologia simples onde tem-se apenas dois 

elementos que estabelecem comunicação entre si, os sensor nodes e o sink node. 

 

2.6.1  Topologia Bus 

 

Esta topologia permite que mensagens transmitidas por um nodo sensor possa ser 

visualizadas pelos outros nodos sensores, porém somente o receptor indicado aceita a 

mensagem e interpreta. Esta rede possui fácil implementação e funciona mais efetivamente 

quando utilizada com poucos nodos sensores. [8] Um problema desta rede é a falta de controle 

na ordem de comunicação o que pode gerar conflitos de mais de um sensor se comunicando ao 

mesmo tempo devido ao caminho único. 

 

2.6.2  Topologia Star 

 

Nesta topologia os nodos sensores são conectados a um único sink node responsável por 

gerenciar os sensor nodes e permitindo que sejam feitas solicitações de transmissão individuais 

onde pode-se reduzir o consumo enérgico da rede através da redução do tráfego de dados. 

Uma possível variação dentro da topologia Star é a possibilidade de aumentar a distância 

da comunicação através de multi-hops que permitam que uma informação seja repassada sem 

sofrer alterações através de repetidores que são colocados entra o sensor node e o sink node 

quando a distância entre os mesmos é muito grande afetando a capacidade de comunicação da 

rede. Porém conforme [8] o consumo energético em rede multi-hop é maior do que em redes 

single-hop. Portanto, a topologia adotada é a Single-Hop Star que permite a comunicação entre 

Sensor Nodes e Sink Node sem a necessidade de um repetidor entre eles reduzindo o consumo 

energético, porém restringindo a distância de comunicação. 
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Figura 4 – Topologia Star proposta para o projeto 

 

2.6.3  Topologia Tree 

 

Esta topologia, conforme a Figura 5, consiste em um root node que é o nodo inicial 

responsável por gerenciar outra camada formada por central hubs que gerenciam os sensor 

nodes, constituindo uma estrutura hierárquica onde os dados mais pertos do root node são 

adquiridos primeiro.  

O caminho entre o root node e o sensor node pode possuir mais de um central hub em 

seu caminho de maneira que nesta topologia é importante que o dado a ser passado tenha um 

caminho adequado a fim de evitar problemas de prioridade na hora da transmissão dos dados 

ao root node. Além disso torna-se crucial que a rede esteja balanceada para que não ocorra 

conflitos e possíveis congestionamentos entre os central nodes devido ao acúmulo de dados 

recebidos.  

Algumas maneira de gerenciar o caminho efetuado por uma topologia do tipo tree 

podem ser feitas através de um ajuste dinâmico baseado na carga entre os central nodes de 

maneira que o caminho feito por um dado se altere de acordo com a quantidade de informações 

que flui na rede no momento da transmissão [9], ou pela análise do consumo energético na 

transmissão dos dados de maneira a reduzir o consumo energético de dados com menor 

prioridade [10], ou por fim pela analise da longevidade do sistema evitando que o mesmo entre 

em colapso o que pode fazer com que a rede pare de funcionar. [11]  
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Figura 5 - Topologia Tree 

   

2.6.4  Topologia Ring 

 

Nesta topologia cada nodo sensor possui dois nodos vizinhos e sua comunicação 

acontece através da transmissão dos dados para apenas um vizinho de maneira que toda a rede 

segue um único sentido de transmissão de dados sendo este horário ou anti-horário. Uma falha 

em qualquer um dos nodos quebra o ciclo e pode derrubar toda a rede.  

 

 

Figura 6 - Topologia Ring 

 

2.6.5  Topologia Mesh 

 

Uma topologia Mesh consiste na transmissão dos dados através de qualquer caminho 

sendo este através de sensor nodes ou diretamente ao sink node. Esta rede permite que algumas 
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tarefas de gerenciamento que são atribuídas ao central node possam ser distribuídas a rede 

reduzindo a carga concentrada na rede e mantendo a integridade e confiabilidade da transmissão 

dos dados. Porém, para que a rede se mantenha estável é necessário que o gerenciamento de 

energia da rede seja controlado de maneira a evitar pontos de consumo excessivo mantendo a 

rede confiável, balanceada e energeticamente eficiente. 

 

 

2.6.6  Topologia Circular 

 

Nesta topologia uma área circular formada por sensor nodes possui um sink node 

localizado no centro da rede de maneira que todos os sensor nodes ao redor estejam distribuídos 

uniformemente e tenham comunicação entre sensor nodes e o sink node, onde dependendo da 

distância do entre os nodos pode ser necessária a utilização de repetidores de sinal. 

Esta rede por possuir uma simetria entre os nodos permite que sua manutenção seja fácil 

e que utilização de múltiplos caminhos seja mais eficiente, de maneira que quando um sensor 

node apresente falha e deixe de atuar como caminho para os dados, os nodos ao redor possam 

cumprir esta função através de rotas alternativas. Porém, este gerenciamento de rotas pode gerar 

um consumo energético extra na rede pois todos os nodos ao redor de um caminho de dados 

devem ficar alertas a situação dos nodos utilizados na rota para que em caso de falha uma rota 

alternativa seja gerada. Por outro lado, enquanto alguns nodos são utilizados outros podem ficar 

desativados em modo de espera auxiliando na redução do consumo energético e mantendo 

outras alternativas para caminhos de dados. 
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Figura 7 - Topologia Circular 

 

2.7  PROTOCOLO DE RADIOFREQUÊNCIA 

 

Dependendo da frequência utilizada na comunicação existem protocolos que podem 

limitar a forma como ocorre a transmissão de dados e até mesmo as intensidades dos sinais 

utilizados. Porém, frequências de 315 MHz a 433 MHz não apresentam uma normativa 

brasileira que controle seu uso o que facilita sua aplicação neste projeto, pois os módulos de 

comunicação que utilizam essas frequências podem ser facilmente adquiridos de fornecedores 

nacionais, viabilizando um projeto de baixo custo em que o protocolo é definido pelo próprio 

usuário. 

 

2.8  MÓDULOS DE RADIOFREQUENCIA 

 

Os módulos de comunicação utilizados neste projeto estão mostrados na Figura 8. 

Observa-se à direita o módulo transmissor em 433MHz e à esquerda o módulo receptor que 

pode operar em 315Mhz ou 433Mhz. Embora os módulos sejam de fácil aquisição e baixo custo 

eles podem impor limitações ao projeto.  

Por exemplo, a tensão de saída do sinal do módulo e a potência de transmissão é baseada 

na alimentação do mesmo, assim para um funcionamento ideal do módulo é desejável que se 

utilize valores de 5V até 12V de tal maneira que sua saída apresentará a mesma faixa de tensão 

que será conectada a uma porta de entrada do microcontrolador que pode não aceitar esta faixa 

por limitações do dispositivo. No caso do ZR16S08 o valor ideal de tensão aplicado na porta 

do conversor AD é de 3,3V de tal forma que para uma aplicação ideal em que o receptor é 
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alimentado com 5V utiliza-se um divisor resistivo entre o módulo receptor e o pino de entrada 

do microcontrolador a fim de que o valor máximo de tensão na porta seja 3,3V. 

 Outra característica importante do módulo é a modulação utilizada pela onda portadora 

do sinal de radiofrequência. Sabe-se que dependendo do tipo de modulação, o sinal poderá ser 

propagado por maiores distâncias. Os módulos utilizados neste projeto utilizam uma modulação 

on-off-keying (OOK) conforme mostrado na Figura 9 onde seu comportamento é similar a um 

interruptor de energia que na presença de um sinal lógico alto tem-se a modulação do sinal, 

enquanto durante um sinal lógico baixo a modulação não ocorre.   

De maneira simples temos uma correlação em que um sinal lógico de nível alto gera 

uma modulação na frequência do sistema oscilatório do módulo transmissor esta oscilação é 

recebida pelo módulo receptor que interpreta a frequência recebida e converte novamente para 

um sinal lógico em sua saída.  

 

Figura 8 - Módulo receptor (à esquerda) e emissor em 433Mhz. 

 

 

Figura 9 – Modulação OOK 
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2.9  MICROCONTROLADOR ZR16S08 

 

Um microcontrolador pode ser definido como um computador integrado em um único 

circuito constituído por uma única central de processamento e componentes adicionais como 

memórias EEPROM, watchdogs, clocks externos, temporizadores e conversores analógicos 

digitais.  

Tais dispositivos possuem a capacidade de se adequar a diferentes aplicações devido a 

sua programação e suas diferentes capacidades de processamento. Além disso, devido a 

diversidade de opções oferecidas no mercado microcontroladores podem ser adquiridos com 

baixo custo não necessitando de uma linguagem de programação específica para cada 

dispositivo, mas em geral apresentando C e Assembly como linguagens padrão para 

programação.  

De acordo com Tom Hackenberg [12], analista sênior da IHS Technology, o que alguns 

ainda consideram como sendo uma tendência a surgir em IoT já está alterando o mercado dos 

microcontroladores. Evidenciando assim a utilização dos mesmos nas novas aplicações 

voltadas a IoT como as WSN’s. 

Uma evidência deste crescimento está representado na Figura 10, onde temos o aumento 

do uso de microcontroladores em aplicações relacionadas a IoT. 

 

 

 

Figura 10 - Crescimento na utilização de microcontroladores no mercado 
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O microcontrolador utilizado é o ZR16S08, mostrado na Figura 11, um 

microcontrolador brasileiro desenvolvido pela Santa Maria Design House (SMDH) e Chipus 

Microelectronic S.A e reconhecido pelo ministério da ciência e tecnologia (MCTIC) como um 

componente eletrônico desenvolvido no Brasil. Um microcontrolador de 8 bits de baixo custo 

que enfatiza na integração analógica e digital oferecendo uma boa relação entre custo e 

performance [13].  

Neste projeto, sua arquitetura RISC apresentada na Figura 12 permite que o mesmo seja 

programado utilizando poucas instruções. Isso simplifica a leitura e escrita do código , o que 

agiliza o processo de desenvolvimento do mesmo. Além disso, o conversor analógico-digital 

de 10bit, a memória SRAM de 256x8 bits e o timer de 16 bits são ferramentas essenciais na 

interpretação das medidas efetuadas pelo sensor conectado, armazenamento destas medidas e 

criação do protocolo de comunicação entre o sensor node e o nó coletor. 

 

 

Figura 11 - ZR16S08 com encapsulamento SOIC16 
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Figura 12 - Dispositivos internos do ZR16S08 

 

2.9.1  ADC 

 

Este periférico é um conversor analógico-digital de 10 bits, que utiliza o princípio de 

Successive Approximation Register (SAR). O diagrama de blocos juntamente com as 4 entradas 

que são multiplexadas para o periférico, EA0, EA1, EA2 e EA3, pode ser visualizado na Figura 

13.  

O ADC opera de modo linear e utiliza como referência positiva a tensão de saída do 

regulador de tensão 3.3V e como referência inferior o GND. 

Registradores utilizados:   

• Registrador de Controle: 0x04 (escrita)  

• Registrador de Status & dados LSB: 0x04 (leitura)  

• Registrador de Dados MSB: 0x05 (leitura) 
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Figura 13 – Diagrama de blocos do conversor AD 

2.9.2  Timer 

 

O Timer disponibiliza a função de temporização para o ZR16S08. Ele pode ser 

programado para prover contagem de tempo entre 1µs e ≈ 0,0655s (1µs x 216-1). Nele é pode-

se configurar a recarga automática do Timer e a geração de interrupção depois de decorrido o 

tempo programado. O núcleo do contador possui um Down Counter de 16 bits que é 

decrementado a cada 1µs sempre que a flag h_timer estiver habilitada no Registrador de 

Controle.  

Para programar o tempo que se deseja é necessário escrever no Registrador de Carga 0 

e no Registrador de Carga 1 mostrados na Figura 14. Quando o Microprocessador escrever no 

Registrador de Carga 1 o Down Counter é carregado com o conteúdo do Registrador de Carga 

0 e do Registrador de Carga 1. Uma vez habilitado o Down Counter (h_timer = 1 do Registrador 

de Controle), ele decrementa em 1 o seu conteúdo a cada 1µs. Quando Down Counter atinge o 

zero, isto é memorizado em pz_mem do Registrador de Status. Se o Timer estiver no modo de 

recarga automática o conteúdo do Registrador de Carga 0 e do Registrador de Carga 1 é 

carregado no Down Counter e este continuará contando. Caso contrário, o bit h_timer é 

desativado no Registrador de Controle, e consequentemente, encerrando a contagem. 

O Microprocessador pode ler contagens parciais do Down Counter. Para isto, o 

Microprocessador lê o Registrador Down Counter LSBs, que contém o byte menos 

significativos do Down Counter. Esta leitura força a carga do Registrador Espelho com o byte 

mais significativos do Down Counter, que pode ser lido pelo Microprocessador no próximo 

acesso. Quando o bit h_int do Registrador de Controle estiver ativo e Down Counter atingir o 

zero, uma interrupção será gerada no Microprocessador.  
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O bit pz_mem pode ser desativado com uma escrita no Registrador de Controle com o 

bit desl_pz em 1. No Registrador de Status pode ser lido a memorização da passagem por zero 

(pz_mem) e o estado dos bits de controle: ra (recarga automática), h_int (habilitação de 

interrupção) e h_timer (habilitação do timer). 

Registradores utilizados: 

• Registrador de Carga 0: 0x1C (escrita) 

• Registrador de Carga 1: 0x1D (escrita) 

• Registrador Down Counter - LSBs: 0x1C (leitura)  

• Registrador Espelho: 0x1D (leitura)  

• Registrador de Controle: 0x1E (escrita) 

• Registrador de Status: 0x1E (leitura) 

 

 

Figura 14 - Diagrama de blocos do Timer 
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2.9.3  Interface de Entradas e Saídas 

 

Este periférico permite a habilitação e o acionamento das 9 saídas digitais e a leitura de 

6 entradas digitais. Nele é possível programar a habilitação do uso do mesmo pino de reset 

externo (PRG/RESET/ED4) como entrada digital comum, desabilitando o seu uso como reset. 

Nele também se encontra o controle dos 3 DACs do ZR16S08.  

Registradores utilizados:  

• Registrador de entrada digital: 0x08 (leitura) 

• Registrador de habilitação de saída digital: 0x09 (leitura/escrita)   

• Registrador de saídas digitais: 0x0A (leitura/escrita)  

• Registrador de controle SD8: 0x0B (leitura/escrita) 

 

2.9.4  Controlador de Interrupções 

 

Esse bloco é responsável pelo controle de interrupções internas e externas do ZR16S08. 

Para ocorrer uma interrupção é necessário que o bit hint do registrador r15 do Banco de 

Registradores esteja ativado, se a instrução RET ou (RET, RETC, RETZ ou RETS), estiver 

sendo executada no momento de uma interrupção o microprocessador só irá considerá-la na 

próxima instrução que não seja do tipo RET. Para maiores informações sobre o registrador r15 

veja 5.1. 

Uma vez satisfeitas as condições expostas anteriormente, os seguintes eventos ocorrem: 

• A instrução que seria carregada no registrador de instruções é substituída por 

JMP 0x3C0  

• r15, r14, r13 são armazenados na pilha de contexto de programa  

• r15(hint) = ’0’ 

• r14(mp) = ’0’ 

Na borda de subida do clock do fim do ciclo de execução da instrução i, a instrução que 

normalmente seria armazenada seria a instrução i+1. No entanto, como o sinal interrupção esta´ 

ativo (ativo em nível baixo, interrupção=0) e hint=1, considerando que a instrução i não é um 

RET, o Microprocessador aceita a interrupção, pondo no lugar da instrução i+1, o JMP 0x3C0, 

carregando o stack com r15(bits 7 a 1), r14 e r13, e zerando os bits hint e mp. Dessa forma o 

endereço “ i+1” é salvo no stack e a instrução JMP 0x3C0 é executada como se ela tivesse sido 

buscada da EEPROM. As fontes internas de interrupção são o ADC e o Timer. Como fonte 

externa existem dois sinais de entrada que podem ser habilitados a interromper. Através do 
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Registrador de Controle de Interrupção Externa é possível habilitar a interrupção e escolher a 

causa da interrupção (borda de subida, borda de descida, nível zero, nível um) destes sinais. 

Registradores utilizados:  

• Registrador de Controle de Interrupção Externa: 0x00 (escrita)  

• Registrador de Status das Interrupções: 0x00 (leitura) 
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3  PROJETO EXECUTADO 

 

Os nodos sensores desenvolvidos no projeto são construídos utilizando-se módulos de 

radiofrequência para estabelecer a comunicação entre nodos, o microcontrolador ZR16S08 para 

efetuar a aquisição de dados e gerenciar a comunicação efetuada entre nodos de a cordo com a 

arquitetura apresentada na Figura 15. A programação do microcontrolador é feita em Assembly 

a fim de permitir maior controle dos dispositivos internos do mesmo reduzindo assim o tempo 

de execução entre operações. 

Para a definição do protocolo a ser utilizado, a topologia de rede Star foi escolhida como 

referência de comunicação da rede devido a sua simplicidade de funcionamento e capacidade 

de expansão. Onde os nodos sensores apenas se comunicam com o nodo central, sem a 

necessidade de que um gerenciamento de rede seja efetuado pelos nodos sensores. Assim, os 

nodos sensores têm sua rotina direcionada à coleta, tratamento e transmissão dos dados 

deixando a gestão da rede para o nodo central. 

Seguindo esta topologia, na Figura 15 os dados são enviados via radiofrequência para 

um nodo central que possui um computador de placa única denominado Raspberry Pi, que é um 

computador de baixo custo potente o suficiente para permitir que o nodo central seja capaz de 

transmitir os dados para um sistema de armazenamento em nuvem que pode ser acessado 

através de outras plataformas. 

O protocolo utilizado nos dados enviados e recebidos pelo microcontrolador consiste na 

variação dos níveis lógicos HIGH e LOW em períodos diferentes, porém sempre ocorrendo em 

uma janela de 50ms, período escolhido devido as limitações do módulo de comunicação 

utilizado. Onde períodos inferiores a 50ms podem ser utilizados sem acarretar em problemas 

de comunicação porém períodos superiores geram falhas na transmissão e recepção dos dados. 

Além disso, o período de 50ms permite que a análise do circuito via osciloscópio seja efetuada 

sem necessidade de equipamentos de alta precisão.  

Levando em conta os 50ms de período definidos, um pulso em que o período do nível 

lógico HIGH é de 25 ms  e nível lógico LOW de 25ms consiste em um valor binário 0 , enquanto 

um pulso com nível lógico HIGH de 10ms e nível lógico LOW de 40ms consiste em um valor 

binário 1, estes casos podem ser visualizados na Figura 16 onde temos a esquerda o nível lógico 

1 e a direita o nível lógico 0. Assim, através de sequencias de oito pulsos seguidos sem 

intervalos entre pulsos é possível adquirir 8 bits ou 1 byte que através da programação podem 

ser armazenados em registradores e endereços para que sejam interpretados tanto pela central 

como pelo nodo sensor. 
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A partir das sequencias de bytes pode-se definir o padrão utilizado na interpretação dos 

dados. Neste caso o padrão foi definido como sendo uma sequência de 256 bytes onde o 

primeiro byte se refere ao identificador único de cada dispositivo enquanto os demais bytes são 

os dados adquiridos pelo microcontrolador através do conversor analógico digital. A Figura 17 

os 3 primeiros bytes transmitidos pelo microcontrolador onde o primeiro byte contém o 

identificador 01010100 e o segundo e terceiro bytes passam o dado 01110010. 

 

 

Figura 15 - Transmissão dos dados do sensor até o usuário final 

 

Figura 16 - Variação de níveis lógicos representando 1 e 0 
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Figura 17 - Exemplo de sinal transmitido pelo nodo sensor 

 

3.1  PROGRAMAÇÃO DO MICROCONTROLADOR 

 

Abaixo são apresentados os endereços, registradores e valores predefinidos utilizados no 

código para simplificar a compreensão do mesmo. 

 

3.1.1  Pinos 

 

A Tabela 2 se refere aos pinos da plataforma de desenvolvimento Samba podendo 

apresentar uma conexão interna feita pela própria plataforma. Porém, aqui apenas são 

mostrados os pinos utilizados pelo código implementado. 

 

Tabela 2 - Pinos da Plataforma Samba 

Pino Tipo Função 

1 N/C N/C 

2 N/C N/C 

3 Entrada Entrada Analógica de Dados de Sensor 

4 Saída Sinal de dispositivo pronto para envio de 

dados 

5 Saída Sinal de dispositivo com erro 

6 Saída Sinal de dispositivo ligado 

7 N/C N/C 

8 GND GND 

9 Saída Saída de dados coletados 

10 N/C N/C 

11 Entrada Interrupção Externa 
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12 N/C N/C 

13 Saída 3V3 

14 VDD VDD 

15 N/C N/C 

16 N/C N/C 

 

3.1.2  Endereços 

 

3.1.2.1  EEPROM 

 

0x3C0 – Endereço definido para começo da interrupção do microcontrolador 

0x09 – Registrador de habilitação de saídas digitais 

0x0A – Registrados de definição de valores das saídas digitais 

0x04 – Registrador de controle e bits menos significativos do conversor AD 

0x05 – Endereço dos bits mais significativos do conversor AD 

0x1C – Endereço da carga zero do timer  

0x1D – Endereço da carga um do timer 

0x1E – Endereço de controle e habilitação do timer 

 

3.1.2.2  SRAM 

 

0x00 – Endereço onde é salvo o backup do registrador r0 quando ocorre alguma 

interrupção 

0x02- Endereço onde está armazenado o device_id do dispositivo 

0x03-0xFF – Endereços utilizados no armazenamento dos dados obtidos do ADC 

 

3.1.3  Registradores 

 

r1 – Registrador de posição do ponteiro de dados 

r2 – Registrador de armazenamento de interrupção 

r3 – Registrador de armazenamento de byte superior  

r4 – Registrador de dados do ponteiro de dados 

r5 – Registrador contador de loops do timer 

r6 – Registrador que armazena o tempo lógico de HIGH 

r7 - Registrador que armazena o tempo lógico de LOW 
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r8 – Contador de bits 

r9 – Utilizado para monitorar tamanho de dado recebido 

r10 – Tipo de interrupção externa 

r11 – Contador de deslocamentos quando montando pacotes de dados 

r12 – Não utilizado  

r13 – Reservado 

r14 – Reservado 

r15 – Controle de interrupções 

 

3.2  LÓGICA PROGRAMADA 

 

A lógica utilizada é baseada na rotina principal e nas interrupções internas e externas do 

microcontrolador. Nesta rotina deve ser feita a aquisição, interpretação e envio dos dados 

recebidos tanto por sensores e módulos conectados ao microcontrolador. Abaixo, na Figura 18, 

tem-se o fluxograma do código que foi implementado no microcontrolador ZR16S08. 

 

Figura 18 - Fluxograma do código utilizado no ZR16S08 
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3.2.1  Rotina principal 

 

1. Definição de Variáveis, Registradores e Endereços a serem utilizados 

2. Configuração inicial do dispositivo onde é definida a identidade do dispositivo, 

cargas iniciais do timer, habilitação de saídas digitais, posição inical da memória, 

habilitação e começo da conversão analógica digital e habilitação de interrupções 

do microcontrolador. 

3. Loop de verificação de interrupção pelo adc. Caso não haja interrupção ele aguarda 

o mesmo, caso a interrupção ocorra o dispositivo passa a executar a interrupção 

localizada em 0x3C0 onde é feito um backup do valor atual do registrador r0 no 

endereço 0x00 da memória ROM e em seguida verificado qual tipo de interrupção 

ocorreu. Com a interrupção é do conversor AD a função específica para este tipo 

de interrupção começa alterando o status da interrupção para interrompido, efetua 

o armazenamento dos bits mais significativos do conversor localizados no 

endereço 0x05 para registrador especificado, logo em seguida desabilitando o 

conversor AD, restaurando a memória de r0 e retornado ao loop que agora 

permitirá que o dispositivo siga para a próxima instrução pois o mesmo sabe que 

já ocorreu uma interrupção. 

4. O dispositivo então carrega a o byte superior do ADC para o endereço específico 

da SRAM, logo após é incrementado em um o valor do ponteiro da SRAM e o 

ADC é parado e o timer é habilitado para executar um intervalo entre as medições 

efetuados pelo ADC. Após o término do timer o dispositivo verifica se a memória 

do dispositivo está cheia através da comparação do atual endereço do pointer da 

SRAM com o endereço 0xFF que define o final da memória. Caso a memória não 

esteja cheia o dispositivo volta a ligar o ADC e retorna para o passo 3. Se a 

memória estiver cheia o mesmo é levado a uma nova etapa de configuração de 

solicitação externa de envio de dados. 

5. Na etapa de solicitação externa de envio de dados o dispositivo passa por um 

período de espera definido por um timer onde todos os dispositivos internos 

desnecessários estão desligados. Após o término do período desejado é feita a 

limpeza da variável a qual serão armazenados os dados da solicitações externa. É 

feita a recarga do timer para que o mesmo funcione com precisão e habilitada a 

interrupção externa por borda de subida a qual é indicada não só pelo registrador 

0x00, mas também pela flag intext_type a qual é atribuído o valor 0 para 
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interrupção externa gerada por uma borda de subida. A partir da habilitação de 

interrupção externa o dispositivo aguarda por uma interrupção externa que ao ser 

detectada o microcontrolador interpreta que a interrupção externa é de borda de 

subida através da flag pré-definida e durante a interrupção configura para detecção 

de borda de descida alterando o endereço 0x00 e a flag intext_type para 1 zera o 

contador. Quando a interrupção termina o microcontrolador volta a instrução 

anterior saindo do loop de espera por interrupção e ativando o timer para realizar 

ciclos de 9ms. A cada ciclo de 9ms a variável extension é incrementada para 

representa o tamanho do pulso que está sendo lido. Este incremento acontecerá até 

que o microcontrolador detecte uma borda de descida. Quando a borda de descida 

é detectada durante a interrupção é feita a limpeza da interrupção externa e o timer 

é desligado e resetado para que não ocorram mais interrupções. Após a interrupção 

é feita a verificação da variável extension que de acordo com os valores 

apresentados representa diferentes sinais. 

a. Extension = 0 – A parte high do pulso é menor que 9ms portanto não 

representa um sinal de interesse. 

b. Extension = 1 – A parte high do pulso possui tempo entre 9ms e 

aproximadamente 18ms podendo representar um pulso de valor 0 que 

tem 10ms de high. 

c. Extension = 2 - A parte high do pulso possui tempo entre 18ms e 

aproximadamente 27ms podendo representar um pulso de valor 1 que 

tem 25ms de high. 

d. Extension >= 3 – Pulso não reconhecido este valor deve ser descartado. 

Com o pulso interpretado caso o pulso não seja reconhecido o mesmo é 

desprezado e o endereço 0x01 é zerado a afim de limpar valores anteriores que 

foram reconhecidos, porém devido ao novo valor se mostram errados. Caso o 

valor do mesmo seja compatível com a codificação utilizada o valor do mesmo 

é armazenado no endereço 0x01 da SRAM onde será armazenado o device_id 

solicitado externamente e registrado na variável deslocamentos que um novo 

valor foi adicionado ao device_id lido. A variável deslocamentos é então 

comparada com o valor 8 para ter-se o controle de que 8 valores foram 

adicionados ao device_ed solicitado para que o mesmo seja conferido e caso seja 

o mesmo do microcontrolador seja feito o envio de dados. Caso o device_id não 
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seja o mesmo é feita a limpeza dos valores lidos e variáveis alteradas durante 

todo o procedimento e o microcontrolador volta para o início da etapa 5. 

6. Com a identidade solicitada conferida e igual ao do microcontrolador o mesmo 

segue para a nova etapa onde é feito o envio dos dados. Esta rotina começa por 

configurar o endereço do pointer de dados (data_pntr) para que o mesmo aponte 

para início da memória a partir de onde começará o envio dos dados. Neste caso 

os dados a serem enviados começam a partir do endereço 0x01 que contém o 

device_id do dispositivo. Logo o data_pntr é comparado cm o valor 0xFF para 

verificar se o mesmo já chegou ao final dos dados armazenados. Caso não o mesmo 

entra em uma rotina de esperar para gerar um intervalo entre dados enviados, logo 

o temporizador é zerado para uma próxima utilização e o dado do data_pntr é 

copiado para uma nova variável chamada data_from_pntr que permite que seja 

aplicada uma máscara que permitirá separar um único bit do dado, armazená-lo 

em r0 e analisá-lo para saber se o mesmo é um bit 0 ou bit 1. Esta análise é feita 

através do simples deslocamento do dado para o mesmo registrador através do 

comando “mov r0,r0” onde o dado já armazenado em r0 irá acionar a flag_z do 

microcontrolador caso o valor de r0 seja zero. Assim podemos enviar um pulso 

zero ou pulso um representando aquele único bit analisado. 

7. Nesta nova etapa tem-se o a definição do pulso com valor já previamente definido 

na etapa 6. Esta parte do código possui dois possíveis começos, o primeiro sendo 

a definição dos intervalos de tempo do pulso que representa o valor zero e o 

segundo sendo a definição dos intervalos de tempo que representam um pulso de 

valor um. Para o pulso zero tem-se 10ms de tempo de HIGH e 40ms de tempo de 

LOW, totalizando 50ms de pulso. Para o pulso um tem-se 25ms de tempo de HIGH 

e 25ms de tempo de LOW. 

8. Após a etapa anterior ambos os casos seguem para uma nova etapa responsável 

pela geração do pulso. Esta etapa começa alterando o valor da saída digital 0 (sd0) 

para 1 e um temporizador é habilitado para que os devidos ciclos configurados na 

etapa 6 sejam efetuados e o tempo de HIGH seja reproduzido. Com o fim dos 

ciclos de HIGH a mesma saída sd0 é configurada para 0 e outro temporizador é 

ativado para efetuar os ciclos referentes ao tempo de LOW do pulso. Após ambos 

os ciclos serem efetuados uma variável chamada bitcounter é incrementada para 

registrar quantos bits foram convertidos em pulsos e enviados. Caso o valor seja 

inferior a 8 volta-se ao final da Etapa 5 para adquirir mais um bit da variável 
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data_from_pointer. Caso o valor seja igual a 8 significa que todos os 8 bits do 

data_from_pointer foram lidos e pode-se passar para um próximo endereço. Assim 

é habilitado um temporizador para gerar um intervalo de tempo entre os 8 bits 

enviados e os próximos 8 bits. Após o ciclo é verificado se todos os endereços da 

SRAM já foram lidos através de uma função localizada na Etapa 6 que compara o 

data_pntr com 0xFF. Caso não seja o fim dos dados outro ciclo de Etapas 6,7 e 8 

acontecem e novos dados são enviados. Caso o último dado tenha sido enviado o 

dispositivo pula da Etapa 6 para a Etapa 9. 

9. Nesta última etapa o timer é desligado e o dispositivo volta a Etapa 2 e o ciclo 

volta a se repetir. 

 

3.2.2  Rotina de Interrupções  

 

1. O começo da interrupção é dado pelo marcador “org rot_int” define o endereço do 

microcontrolador onde o começa a rotina de interrupção. Logo é feito um backup 

da memória de r0 e tem-se a verificação do tipo de interrupção ocorrida através da 

comparação do registrador de controle e status de interrupções (r_cntrl_int_st) com 

diferentes valores que representam possíveis interrupções. Caso nenhum dos 

valores seja compatível com a interrupção uma flag de erro é acionada através da 

indicação pela saída digital 6 (sd6) e o dispositivo fica parado na mesma posição 

aguardando que seja reiniciado. 

2. Caso a interrupção seja do conversor AD é informado que houve uma interrupção 

através da variável status_int e os dados mais significativos do conversor AD são 

transferidos para a variável r_byte_superior e o conversor AD é parado através da 

variável adc_stop aplicada ao endereço de configuração do conversor AD. Com 

isso os dados de r0 são recuperados e o dispositivo volta para onde foi 

interrompido. 

3. Caso a interrupção seja feita pelo contador é informado ao sistema que houve uma 

interrupção e o contador é resetado através de seu endereço de configuração. Logo 

o dispositivo recupera a memória de r0 e volta para onde ocorreu a interrupção. 

4. Caso a interrupção seja externa é necessário que seja identificado o tipo de 

interrupção externa atrevés da variável intext_type que simboliza interrupção 

externa por borda de subida caso seu valor seja 1 e interrupção externa por borda 

de descida caso seu valor seja 0. 
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5. Em caso de interrupção externa por borda de descida primeiramente é desligada a 

interrupção e limpado o status de interrompido. Importante que devemos reabilitar 

interrupções no dispositivo através do bit hint no registrador 15 do 

microcontrolador. E informado que ocorreu interrupção através da variável 

status_int, recuperada a memória de r0 e é feito um salto para a função check_type 

que está presente na Etapa 5 da rotina principal. 

6. Em caso de interrupção por borda de subida o dispositivo desliga e limpa a 

interrupção aletra o valor de de intext_type para 1 para informar que a próxima 

interrupção será por borda de descida, habilita interrupções no microcontrolador 

através do bit hint do registrador 15, informa que a interrupção ocorreu através da 

variável status_int, recupera a memória de r0 e por fim pula para a função 

ext_check localizada na Etapa 5 da rotina principal. 
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4  PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 
 

Conforme a lógica implementada foi desenvolvida, cada versão do código era gravada 

no ZR16S08 para confirmar a funcionalidade do código. Devido à falta de um debugger através 

de comunicação serial não havia possibilidade de visualizar o funcionamento real do 

microcontrolador. Porém através do software de simulação do microcontrolador, mostrado na 

Figura 19, fornecida pela SMDH foi possível acompanhar o andamento do código e o provável 

comportamento do microcontrolador ao rodar o código gravado.  

 

 

Figura 19 - ZR16 Simulator 

 

Porém, em alguns casos onde queremos confirmar se o microcontrolador chegava a 

rodar alguma parte específica da lógica, um pequeno trecho de código era embutido na parte 

desejada afim de acionar uma saída digital na qual era conectada um LED extra, assim, de 

maneira visual e simplificada era possível saber se o microcontrolador chegava a rotina de 

código desejada. 

Os primeiros testes eram focados no estudo do comportamento do microcontrolador 

quando realizadas instruções e interrupções e quais flags internas eram acionadas durante estes 

procedimentos e para isso o simulador foi suficiente. Porém, com a implementação da 
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comunicação via radiofrequência surgiu a necessidade de utilizar em conjunto com o 

microcontrolador uma protoboard onde eram conectados componentes eletrônicos como 

resistores, capacitores, mas principalmente os módulos de comunicação RF de 433Mhz.  

 

 

Figura 20 - Montagem do nodo em protoboard 

 

Os LEDs mostrados na Figura 20, correspondem da esquerda para a direita, aos sinais 

de dados sendo enviados, dispositivo pronto para envio de dados, erro no dispositivo e 

dispositivo ligado, respectivamente. Ao lado dos LEDs temos os módulos emissor e receptor 

de radiofrequência. Por fim tem-se a plataforma Samba juntamente com o microcontrolador 

ZR16S08 conectado via cabos aos respectivos componentes e sendo alimentado pela entrada 

USB tipo B. 

 



41 

 

5  RESULTADOS 
 

Com o código gravado no microcontrolador e circuito montado conforme a Figura 21 

em protoboard foi possível realizar uma tentativa de comunicação com os nodos centrais da 

WSN onde é possível visualizar os dados recebidos e confirmar que a comunicação ocorre em 

diferentes distâncias. Os testes realizados foram feitos em ambiente fechado, contendo 

obstáculos no caminho não havendo um padrão nos mesmos. A comunicação foi obtida com 

sucesso em distâncias aproximadas de até 15m sem obstáculos. Os valores recebidos podem ser 

visualizados nas Figuras 22, 23 e 24 que foram extraídos do nodo central a medida que o mesmo 

recebia os dados transmitidos pelo nodo sensor. Na Figura 22 tem-se os 11 primeiros bytes 

enviados pelo nodo sensor sendo o primeiro byte da direita o identificador do dispositivo e os 

outros 10 bytes neste caso representam o dado enviado pelo dispositivo. 

 

 

Figura 21 - Protótipo do nodo sensor. Observa-se a placa com o microcontrolador ZR, e protoboard com os 

circuitos de comunicação de rádio. 
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Figura 22 – Primeiros 11 bytes trasmitidos 

 

Na figura 23 tem-se o primeiro byte do dispositivo responsável por representar o ID do 

mesmo enquanto no segundo byte tem-se o primeiro dado capturado pelo modulo e transmitido 

ao nodo central. Neste caso o ID do dispositivo é dado por 00101010 em binário que representa 

52 em decimal, já o byte de dado é 01010100 que representa 84 em decimal. 

 

Figura 23 - ID e dado do dispositivo 
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Figura 24 - ID do dispositivo 

 

 Além do desenvolvimento de hardware e software a implementação do nodo sensor foi 

exposta no 2019 IEEE 10th Latin American Symposium on Circuits & Systems (LASCAS) por 

submissão do artigo Smart Water Management System using the Microcontroller ZR16S08 as 

IoT Solution que apresentou todo o projeto SIGA-IoT  incluindo não apenas o nodo sensor mas 

as outras partes que forma a WSN desenvolvidas em conjunto por outros membros do projeto. 

[14] 
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6  CONCLUSÃO 
 

Portanto, como o objetivo do projeto era o desenvolvimento do nodo sensor de um WSN 

utilizando o microcontrolador ZR16S08 tem-se que tanto a análise teórica sobre as origens da 

WSN como o estudo do funcionamento de um microcontrolador e a implementação de 

protocolos de comunicação definem os principais requisitos para a construção de um nodo 

sensor.  

O ZR16S08 mostrou-se capaz de lidar com o processamento necessário para gerenciar 

a aquisição de dados pelo conversor analógico-digital, armazenamento dos dados e 

gerenciamento de interrupções externas sendo capaz também de mostrar o status e andamento 

do código através dos LEDs localizados em suas saídas digitais. 

Os valores e gráficos obtidos através dos testes de comunicação comprovam o 

funcionamento do protocolo de comunicação implementado, permitindo que o dispositivo se 

comunique via radiofrequência na banda de 433Mhz tanto no envio de dados como na recepção 

dos mesmos. 

Porém, a fim de estudos futuros é ideal que sejam feitas análises e otimizações com 

relação ao consumo energético do dispositivo priorizando a minimização do consumo 

energético do ZR16S08, verificar a possibilidade de implementação do módulo RF diretamente 

em placa de circuito impresso minimizando ainda mais o tamanho do dispositivo além da 

realização de testes mais aprofundados para certificar as limitações do dispositivo. 

 Assim, o nodo sensor constituído pelo ZR16S08 em conjunto com módulos de 

comunicação RF é um dispositivo funcional, brasileiro, capaz de suportar diferentes valores de 

tensão de alimentação, alcance limitado ao módulo de comunicação utilizado e com periféricos 

disponíveis a serem implementados em futuras aplicações.  
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ANEXOS 

 

Abaixo tem-se o código utilizado no módulo sensor. Este código está escrito em 

linguagem assembly sendo necessário a compilação através do compilador fornecido pela 

SMDH.  

 

;-----------------------------------------------------  

;STATUS - OPERACIONAL 

;Code: adctopulse.zr16 

;Made by: Tiago Ribas e Michel Rodrigues 

;This version implements a way to read the ADC and  

;converts the data to pulses that are sent via RF. Data 

;is stored in the SRAM than sent all at once.  

;Before sending the data a verification is made using 

;the external interuption to check if no other data 

;is being transmitted. 

;v5- Implementation of timing between data 

;v6- Implementation of receiving data mode at the end 

;v7- Time between each 8 bits transmitted 

;14/11/2017 - tiago.trj@gmail.com 

;------------------zr16------------------------------- 

            dv  devide_id   =   0b11110001      ;Identificacao do dispositivo 

            dr  data_pntr   =   r1              ;Reg. de posicao do ponteiro de dados 

            dr  data_from_pntr  =   r4          ; 

            dr  bitcounter  =   r8  

;----------controle_de_interupcao--------------------- 

            dv  esperando   =   0               ;Status de interrupcao esperando 

            dv  interrompeu =   1               ;Status de interrupcao interrompeu 

            dv  hint    =   0b00000001          ;Bit hint 

            dv  rot_int =   0x3C0               ;Endereco de rotina de interrupcao 

            dv  mem_r0  =   0x00                ;Endereco de backup de r0 

            dv  r_ctrl_int_st   =   0x00        ;Reg. controle de interrupcao 

            dv  int_adc =   0b00000100          ;Bits de interrupcao do adc 

            dv  int_timer   =   0b00001000      ;Bits de interrupcao do timer 

            dv  hab_int_ext0_bs =   0b00000101  ;Habilita int externa 0 com borda de subida 

            dv  des_int_ext0    =   0b00001000  ;Deliga int ext. 

            dv  hab_int_ext0_bd =   0b00000110  ;Habilita int ext 0 com borda de 

descida                     

            dr  status_int  =   r2              ;Reg. Armazenamento de int 

            dv  int_ext =   0b00000001  

            dv  int_ext_timer   =   0b00001001 

;----------io----------------------------------------- 

            dv  r_io_hsd    =   0x09            ;Reg. de hab de saidas digitais 

            dv  r_io_sd =   0x0A                ;Reg. valor saida digital 

            dv  hsd0567 =   0b11100001          ;Hab. saida digital 0, 6 e 7  

            dv  rodando =   0b10000000          ;Sinaliza que esta rodando em sd7 

            dv  erro    =   0b01000000          ;Sinaliza erro em sd7          

;----------adc----------------------------------------     
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            dv  r_adc_ctrl_st_lsb   =   0x04    ;Endereco de controle e bits menos significativos do 

adc 

            dv  r_adc_data_msb  =   0x05        ;Endereco de bits mais significativos do adc 

            dv  soc_ch3_int =   0b00111111      ;Comeco de conversao do adc no ch3 

            dv  adc_stop    =   0b00001111      ;Para adc 

            dv  masc_bit_zero   =   0b00000001  ;Mascara de bit 0 

            dr  r_byte_superior =   r3          ;Registrador de armazenamento de bit superior 

;----------timer---------------------------------------        

            dv  r_c0    =   0x1C                ;Endereco de carga zero 

            dv  r_c1    =   0x1D                ;Endereco de carga um 

            dv  r_cont_st   =   0x1E            ;Endereco de controle do timer 

            dv  hab_timer   =   0b10000111      ;Comando de habilitacoa do timer 

            dv  tempo   =   10                  ;0,05s (5000) 

            dv  dc_msb  =   sr8(tempo)          ;Carga 0 do timer 

            dv  dc_lsb  =   0x00FF & tempo      ;Carga 1 do timer 

            dv  tempo_ext   =   100                     ;0,1ms (100) 

            dv  dc_msb_ext  =   sr8(tempo_ext)          ;Carga 0 do timer 

            dv  dc_lsb_ext  =   0x00FF & tempo_ext      ;Carga 1 do timer 

            dv  tempo_espera    =   1000                    ; 1ms (1000) 

            dv  dc_msb_espera   =   sr8(tempo_espera)       ; 

            dv  dc_lsb_espera   =   0x00FF & tempo_espera   ; 

            dr  contador    =   r5      ;Resgistrador contador de loops do timer 

            dv  ciclos_data =   10      ;Ciclos a serem efetuados pelo timer 

            dv  ciclos_espera   =   25 

            dv  ciclos_ext  =   90   

            dv  ciclos_send =   50   

            dr  tempo_high  =   r6 

            dr  tempo_low   =   r7 

            dr  extension   =   r9 

            dr  intext_type     =   r10 

            dr  deslocamentos   =   r11   

;----------setup--------------------------------------- 

setup:  mvs status_int,esperando    ;Informa que o dispositivo espera por uma interrupcao 

            mov r0,devide_id 

            mov (0x02),r0           ;Identifica o dispositivo 

            mov r0,0x03 

            mov data_pntr,r0        ;Começa na posição 0x03 da memória  

            mvs contador,0          ;Carrega 0 no contador 

            mov r0,hsd0567          ;Habilita saidas digitais 0,6 e 7 

            mov io  (r_io_hsd),r0   ; 

            mov r0,rodando          ;Informa que está ligado 

            mov io  (r_io_sd),r0    ; 

            mov r0,dc_lsb           ;Carrega a carga 0 

            mov io  (r_c0),r0       ; 

            mov r0,dc_msb           ;Carrega a carga 1 

            mov io  (r_c1),r0       ; 

            mov r0,soc_ch3_int      ;Comeca conversao do ADC 

            mov io  (r_adc_ctrl_st_lsb),r0  ; 

            mov r0,hint             ;Habilita interrupcao 

            mov r15,r0              ; 
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;----------espera_adc-----------------------------------  

adc_check:  mov status_int,status_int   ;Verifica se houve int. do adc 

            jz  adc_check               ;Caso nao ocorra retorna a verificar 

;----------armazenamento_de_dados------------------------------------ 

check_pntr: mov (data_pntr),r_byte_superior ;Carrega o byte superior do adc na SRAM 

            inc data_pntr       ;Incrementa o pointer da SRAM 

            mov r0,adc_stop             ;Para o adc 

            mov io  (r_adc_ctrl_st_lsb),r0  ; 

            mov r0,hab_timer        ;Liga timer 

            mov io  (r_cont_st),r0  ; 

            mvs status_int,esperando    ;Requisita interrupcao 

loop_data:  mov status_int,status_int   ;Verifica se ocorreu interrupcao 

            jz  loop_data               ;Caso nao volta a verificar 

            mvs status_int,esperando    ;Solicita interrupcao    

            inc contador                ;Incrementa o contador 

            mov r0,ciclos_data          ;Compara os ciclos com o contador 

            cmp r0,contador             ; 

            jnz loop_data               ;Se nao terminou o tempo volta a esperar             

            mov r0,0                    ;Desliga timer 

            mov io  (r_cont_st),r0      ; 

            mov r0,0 

            mov contador,r0 

            mov r0,0x04         ;Verifica se a memória está cheia 

            cmp r0,data_pntr    ; 

            jz  pre_espera      ;Caso memória cheia espera para enviar dados 

            mov r0,soc_ch3_int              ;Liga o ADC 

            mov io  (r_adc_ctrl_st_lsb),r0  ; 

            jmp adc_check                   ;Volta a esperar pela interrupcao do adc 

pre_espera: mov r0,adc_stop             ;Para o adc 

            mov io  (r_adc_ctrl_st_lsb),r0  ; 

            mvs r0,esperando            ;Esperando por interrupcao 

            mov status_int,r0           ; 

            mov r0,dc_lsb_espera        ;Configura a carga 0 do timer 

            mov io  (r_c0),r0               ; 

            mov r0,dc_msb_espera        ;Configura a carga 1 do timer 

            mov io  (r_c1),r0               ; 

;           mov r0,hab_timer            ;Habilita timer 

;           mov io  (r_cont_st),r0          ; 

;espera:        mov status_int,status_int   ;Veririca se interrompeu 

;           jz  espera                  ;Caso nao volta a esperar 

;           mvs r0, esperando           ;Informa que esta esperando 

;           mov status_int,r0           ; 

;           inc contador                ;Incrementa o contador 

;           mov r0,ciclos_espera        ;Compara com os ciclos desejados 

;           cmp r0,contador             ; 

;           jz pre_envio                ;Se executou todos os ciclos segue em frente 

;           jmp espera                  ; 

;----------sinal_externo----------------------------------- 

clear_id:   mov r0,0 

            mov (0x01),r0 
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pre_envio:  mov r0,0                    ;Desliga timer 

            mov io  (r_cont_st),r0      ; 

            mov extension,r0 

            mov r0,dc_lsb_ext           ;Configura a carga 0 do timer 

            mov io  (r_c0),r0           ; 

            mov r0,dc_msb_ext           ;Configura a carga 1 do timer 

            mov io  (r_c1),r0           ; 

            mvs r0,0                    ; Informa que int ext eh bs 

            mov intext_type,r0          ; 

            mov r0,hab_int_ext0_bs      ;Hab. int. externa 0 com borda de subida 

            mov io  (r_ctrl_int_st),r0  ; 

            mov r0,0b10100000           ;Informa que esta esperando int 

            mov io  (r_io_sd),r0        ; 

ext_check:  mov status_int,status_int   ;Verifica se teve int. ext. 

            jz  ext_check               ;Caso nao volta a esperar 

            mvs status_int,esperando    ;Caso sim próxima espera 

again:      mvs r0,0                    ;Zera contador 

            mov contador,r0             ; 

            mov r0,hab_timer            ;Hablita timer 

            mov io  (r_cont_st),r0      ; 

ext_check2: mov status_int,status_int 

            jz  ext_check2 

            mvs status_int,esperando 

            inc contador 

            mov r0, ciclos_ext 

            cmp r0, contador 

            jnz ext_check2 

            inc extension 

            jmp again 

check_type: mov r0,0                    ;Desliga timer 

            mov io  (r_cont_st),r0      ; 

            mvs status_int,esperando 

            mvs r0, 1 

            cmp extension,r0 

            jz  type_0 

            mvs r0,2 

            cmp extension,r0 

            jz  type_1 

            jmp pre_envio 

type_0:     mov r0,(0x01) 

            rot (0x01),r0 

            mov r0,0b11111110 

            and (0x01),r0 

            mov r0,0b00000000 

            or  (0x01),r0 

            inc deslocamentos 

            jmp rot_check8 ; original rot_check 

type_1:     mov r0,(0x01) 

            rot (0x01),r0 

            mov r0,0b11111110 
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            and (0x01),r0 

            mov r0,0b00000001 

            or  (0x01),r0 

            inc deslocamentos   

            ;jmp rot_check 

rot_check8: mvs r0,8 

            cmp deslocamentos,r0 

            jnz pre_envio 

rot_check:  mvs r0,0 

            mov deslocamentos,r0 

            mov r0,(0x02) 

            cmp (0x01),r0 

            jnz clear_id 

;----------envio_de_dados----------------------------------- 

            mov r0,0x01 

            mov data_pntr,r0 

check_end:  mov r0,0xFF 

            cmp data_pntr,r0 

            jz  end_send 

            mov r0,0 

            mov bitcounter,r0 

            mov contador,r0 

            mov r0,hab_timer            ;Habilita timer 

            mov io  (r_cont_st),r0          ; 

loop_send:  mov status_int,status_int 

            jz  loop_send 

            mvs status_int,esperando 

            inc contador 

            mov r0,ciclos_send 

            cmp r0,contador 

            jz  reload 

            jmp loop_send 

reload:     mov r0,0                    ;Desliga timer 

            mov io  (r_cont_st),r0      ; 

            mov r0,dc_lsb_espera        ;Configura a carga 0 do timer 

            mov io  (r_c0),r0               ; 

            mov r0,dc_msb_espera        ;Configura a carga 1 do timer 

            mov io  (r_c1),r0               ; 

get_data:   inc data_pntr 

            mov r0,(data_pntr) 

            mov data_from_pntr,r0 

bit_brush:  mov r0,data_from_pntr 

            and r0,masc_bit_zero 

            shl data_from_pntr,data_from_pntr 

            mov r0,r0           ;Verifica se o bit eh 1 ou 0 

            jz  pulso_zero      ;Caso seja zeo vai definir pulso zero 

            jnz pulso_um        ;Caso seja um vai definir pulso um 

;-----------define_pulso----------------------------------------------- 

pulso_zero: mvs     status_int,esperando         

            mvs     contador,0 
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            mov     r0,10                       ;Tempo de high do pulso zero 

            mov     tempo_high,r0 

            mov     r0,40                       ;Tempo de low do pulso zero 

            mov     tempo_low,r0 

            jmp     set_high         

pulso_um:   mvs     status_int,esperando 

            mvs     contador,0 

            mov     r0,25                       ;Tempo de high do pulso um 

            mov     tempo_high,r0 

            mov     r0,25                       ;Tempo de low do pulso um 

            mov     tempo_low,r0 

            jmp     set_high 

;------------gera_pulso------------------------------------------------- 

set_high:   mov r0,dc_lsb_espera        ;Configura a carga 0 do timer 

            mov io  (r_c0),r0               ; 

            mov r0,dc_msb_espera        ;Configura a carga 1 do timer 

            mov io  (r_c1),r0               ; 

            mov     r0,0b10000001                        

            mov     io (r_io_sd),r0 

            mvs     contador,0 

            mov r0,hab_timer            ;Habilita timer 

            mov io  (r_cont_st),r0          ;                                                

loop_high:  mov     status_int,status_int 

            jz      loop_high 

            inc     contador                         

            cmp     tempo_high,contador                      

            jz      set_low 

            mvs     status_int,esperando                             

            jmp     loop_high                        

set_low:    mov r0,0                    ;Desliga timer 

            mov io  (r_cont_st),r0      ; 

            mov r0,dc_lsb_espera        ;Configura a carga 0 do timer 

            mov io  (r_c0),r0               ; 

            mov r0,dc_msb_espera        ;Configura a carga 1 do timer 

            mov io  (r_c1),r0               ; 

            mov     r0,0b10000000                        

            mov io  (r_io_sd),r0 

            mvs     contador,0 

            mov r0,hab_timer            ;Habilita timer 

            mov io  (r_cont_st),r0          ;                                                            

loop_low:   mov     status_int,status_int 

            jz      loop_low 

            inc     contador                                 

            cmp     tempo_low,contador                       

            jz      bit_check 

            mvs     status_int,esperando                         

            jmp     loop_low 

bit_check:  inc bitcounter 

            mov r0,8 

            cmp r0,bitcounter 
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            jz  pre_loop8 

            jmp bit_brush 

pre_loop8:  mov r0,0                    ;Desliga timer 

            mov io  (r_cont_st),r0      ; 

            mov r0,dc_lsb_espera        ;Configura a carga 0 do timer 

            mov io  (r_c0),r0           ; 

            mov r0,dc_msb_espera        ;Configura a carga 1 do timer 

            mov io  (r_c1),r0           ; 

            mvs     contador,0          ;Zera contador 

            mov r0,50 

            mov tempo_low,r0 

            mov r0,hab_timer            ;Habilita timer 

            mov io  (r_cont_st),r0      ; 

loop_8bit:  mov status_int,status_int 

            jz  loop_8bit 

            inc contador 

            cmp tempo_low,contador 

            jz check_end 

            mov r0,0                    ;Desliga timer 

            mov io  (r_cont_st),r0      ; 

            jmp loop_8bit 

;----------fim_de_transmissao----------------------------------- 

end_send:   mov r0,0                    ;Desliga timer 

            mov io  (r_cont_st),r0      ; 

;----------interrupcao-----------------------------------            

            org rot_int     ;Inicia rotina de interrupcao 

            mov (mem_r0),r0 

            mov io  r0,(r_ctrl_int_st)      ;Verifica qual a interrupcao 

            cmp r0,int_adc      ;Interrupcao no ADC? 

            jz  intadc          ;Sim, pula para int do adc 

            cmp r0,int_timer    ;Interrupcao no Timer? 

            jz  inttimer        ;Sim, pula para int do timer 

            cmp r0,int_ext      ;Interrupcao Ext?    

            jz  intext_select   ;Sim, pula para int ext 

            cmp r0,int_ext_timer;Interrupcao Ext?    

            jz  intext_select   ;Sim, pula para int ext 

            mov r0,erro         ;Nao, erro 

            mov io  (r_io_sd),r0        ;Indica em sd6 erro 

            jmp $       ;Loop de  errro 

intadc:     mvs status_int, interrompeu  

            mov io  r0,(r_adc_data_msb) 

            mov r_byte_superior,r0 

            mov r0,adc_stop 

            mov io  (r_adc_ctrl_st_lsb),r0 

            mov r0,(mem_r0)  

            rets 

inttimer:   mvs status_int,interrompeu 

            mov r0,hab_timer 

            mov io  (r_cont_st),r0 

            mov r0,(mem_r0) 
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            rets 

intext_select:  mov (mem_r0),r0             ;Backup memoria 

                mov r0,0                    ;Desliga timer 

                mov io  (r_cont_st),r0      ; 

                mov intext_type,intext_type 

                jz  intextbs 

intextbd:   mov r0,des_int_ext0         ;Desliga e limpa int ext 

            mov io  (r_ctrl_int_st),r0  ; 

            mvs r0,hint 

            mov r15,r0 

            mvs status_int,interrompeu  ;Informa que interrompeu 

            mov r0,(mem_r0)             ;Recupera memoria 

            jmp check_type 

intextbs:   mov r0,des_int_ext0         ;Desliga e limpa int ext 

            mov io  (r_ctrl_int_st),r0  ; 

            mvs r0,1                    ;Informa int ext bd 

            mov intext_type,r0          ; 

            mov r0,hab_int_ext0_bd      ;Habillita int ext bd 

            mov io  (r_ctrl_int_st),r0  ; 

            mvs r0,hint 

            mov r15,r0 

            mvs status_int,interrompeu  ;Informa que interrompeu 

            mov r0,(mem_r0)             ;Recupera memoria 

            jmp ext_check  

 

 

 

             

 

 


