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Resumo 
 
 
 

Este trabalho tem como objetivo propor, implementar e validar um modelo para 

o consumo de energia em nós de uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF). O modelo 

proposto foi implementada uma máquina de estados finitos utilizando a ferramenta de 

modelagem e simulação SystemC-AMS com o objetivo de simular o consumo de 

energia de um nó-sensor em um ambiente de comunicação real. A mesma máquina de 

estados também foi implementada na plataforma Stateflow com o objetivo de comparar 

os resultados obtidos na simulação com SystemC-AMS. O consumo de energia nos 

diferentes estados de operação foi determinado medindo a corrente de dreno utilizada 

para aquisição de dados do sensor e para a comunicação com os outros nós da rede. 

Além de simular o consumo de energia, o ambiente de simulação também utiliza um 

modelo de descarga para fazer a análise da situação energética atual da bateria. Esta 

análise resulta em um gráfico de variação de tensão e estado de carga da bateria (SOC). 

Por fim, é realizado um estudo de caso do consumo de energia em RSSF aplicado a 

aquicultura. Tal estudo tem como objetivo analisar o modo de aquisição e comunicação 

de dados da rede. Com esta análise é possível fazer ajustes nos nó-sensores de modo a 

reduzir o consumo de energia total da rede. 

Palavras-Chave: Medição Elétrica, consumo de energia, IEEE 802.15.4, 

SystemC-AMS, Stateflow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abstract 
 
 
 

This work aims at modeling power consumption at the nodes of a Wireless Sensor 

Network (WSN). For doing so, a finite state machine was implemented by means of 

SystemC-AMS and Stateflow modeling and simulation tools. In order to achieve this 

goal, communication data in a WSN were collected. Based on the collected data, a 

simulation environment for power consumption characterization, which aimed at 

describing the network operation, was developed. Other than performing power 

consumption simulation, this environment also takes into account a discharging model 

as to analyze the battery charge level at any given moment. Such analysis result in a 

graph illustrating the battery voltage variations as well as its state of charge (SOC). 

Finally, a case study of the WSN power consumption aims to analyze the acquisition 

mode and network data communication. With this analysis, it is possible make 

adjustments in node-sensors to reduce the total power consumption of the network. 

Keywords: Electric Measuring, Power consumption, IEEE 802.15.4, SystemC-

AMS, Stateflow, Aquaculture. 
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1 Introdução 

 

1.1 Motivação 

O avanço das telecomunicações e das redes de monitoramento com sensores 

trouxe muitos benefícios para diversas áreas do desenvolvimento científico e 

tecnológico. Um dos principais benefícios foi sem dúvida o surgimento de redes de 

sensores sem fio (RSSF). Esse tipo de rede é formado por dispositivos (nós), que tem 

por finalidade fazer um monitoramento de fenômenos físico-químico que pode ser, por 

exemplo: acústico, sísmico, infravermelho ou térmico, e efetuar a transmissão das 

medidas observadas através de uma comunicação sem fio. 

Para nós sensores autônomos e com fonte de energia limitada (uso de baterias), o 

consumo de energia elétrica em uma RSSF é um assunto de pesquisa muito importante 

[1]. Neste sentido, o esforço na pesquisa e no desenvolvimento de novos modos de 

comunicação visa atender os requisitos de vida útil da bateria de um nó sensor de forma 

a dispor um mecanismo eficiente que reduza o consumo de energia elétrica entre os nós 

da malha de sensores [2]. 

A análise do consumo de energia pode ser feita com a medição da corrente 

instantânea drenada por um dispositivo físico [3], [4]. Isso permite obter valores de 

consumo de energia com maior precisão. Entretanto, nestes casos é difícil de avaliar 

várias topologias de redes e analisar os piores ou melhores casos tendo em vista que 

para reprogramar dispositivos de hardware e fazer novos testes de comunicação e 

consumo de energia, muitas vezes é gerado um custo financeiro alto e tempo de 

experimentação extenso que acaba desestimulando o estudo por melhores 

técnicas/topologias de transmissão [27]. 

Uma alternativa para o problema de avaliação do consumo de energia é a 

utilização de um software de simulação para analisar o consumo de energia de um nó da 

RSSF ou da rede completa. A metodologia de usar simuladores já está consolidada para 

validação do comportamento da RSSF. A validação de uma teoria é comumente feita 

com ferramentas de alto nível de abstração como “Network Simulator” para redes [5], 

ou ferramentas de mais baixo nível como “Matlab/Simulink” que é empregado na 

simulação e avaliação de resultados na camada física. Em [6] é apresentado um trabalho 

de modelagem da camada física de um nó de RSSF com a ferramenta de modelagem 

SystemC-AMS descrevendo o comportamento tanto digital quanto analógico, além de 

permitir a simulação mista de ambos os módulos [7]. 

O uso de SystemC-AMS também é bastante interessante pela possibilidade de 

controlar o nível de abstração e assim permitir uma simulação de vários nós com o nível 

de detalhe minunciosamente escolhido e tempo de simulação bastante baixo. O módulo 
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analógico do SystemC também propicia a implementação da simulação da descarga da 

bateria de alimentação do nó-sensor usando os dados do consumo de energia da RSSF.  

O conceito de plataforma é usado pelo motivo do projeto não estar dedicado a 

apenas uma única aplicação, mas pretende fornecer uma ferramenta de avaliação de 

consumo de energia de RSSF que pode ser mapeada a qualquer protocolo de 

comunicação, modelo de caracterização de pilha ou bateria e qualquer componente RF. 

1.2 Aplicação de RSSF na aquicultura 

A aquicultura é o processo de produção em cativeiro de organismos com hábitat 

predominantemente aquático, em qualquer estágio de desenvolvimento, ou seja: ovos, 

larvas, pós-larvas, juvenis ou adultos [23]. A produção lucrativa, a preservação do meio 

ambiente, o desenvolvimento social e sustentável são os principais fatores para a adoção 

do método. 

Atualmente a procura por produtos e derivados da pesca extrativista tem 

aumentado consideravelmente, levando diversos estoques pesqueiros ao limite. A 

aquicultura é um método que vem ganhando destaque na criação de algumas espécies 

aquáticas e vem como uma opção de negócio bastante rentável, tendo diversos trabalhos 

e estudos que apresentam números sobre demanda, produção, importação e exportação 

[24]. As espécies mais cultivadas são de diferentes táxons (dentre Molusca, Crustácea, e 

Cordata), sendo destaque o cultivo de ostras, mariscos, mexilhões, camarões, carpas, 

tilápias e salmão. 

Na Figura 1.1, mostra-se que os principais produtos da aquicultura que o Brasil 

mais exporta são o camarão (44%), a lagosta (23%), sendo que quase todo volume é 

destinado aos EUA; pescados congelados (12%) e pescados frescos. Os principais 

mercados compradores destes produtos são EUA, Espanha, França, Japão e Portugal, 

em ordem de representatividade [25]. 

 

Figura 1.1 - Principais produtos exportados pelo Brasil [25]. 

Nessa perspectiva, a exportação de camarão vem se destacando principalmente nos 

estados do Rio Grande do norte e Ceará, conforme mostra a Tabela 1.1. Com o 

crescimento da produção, surgiu também a necessidade desenvolvimento tecnológico 
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com o objetivo de controlar e monitorar variáveis importantes à criação. Tais variáveis 

são importantes para manter as condições ideais do viveiro, além de mantar um controle 

de pragas necessário à sobrevivência  da espécie. 

 
Tabela 1.1- Exportação de camarão congelado por estado [25]. 

 

Baseado neste conceito, diversos institutos de pesquisas ligados a universidades 

vem estabelecendo parcerias com empresas privadas com o objetivo de pesquisar e 

desenvolver tecnologias aplicadas a carcinicultura. No Rio Grande do Norte, a escola 

Agrícola de Jundiaí – EAJ/UFRN vem mantendo parceria com a empresa potyChip [26]. 

Tal parceria visa desenvolver tecnologia wireless para o monitoramento de condições da 

agua como, por exemplo, temperatura, pH, oxigenação e luminosidade. Na Figura 1.2 é 

mostrado um exemplo de viveiro de criação de camarão situado na EAJ. No lado 

esquerdo da imagem é possível visualizar o nó-sensor boiando na agua por meio de uma 

boia quadrada, ao lado de um atuador (aerador) que tem o objetivo de melhorar as 

condições de oxigenação da agua. O lado direito da imagem mostra apenas o nó-sensor 

às margens do viveiro, quando é retirado periodicamente para a troca de baterias.  

 

Figura 1.2 - Viveiro de criação de camarão na EAJ/UFRN [26]. 
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Portanto, em locais de difícil acesso, onde não há rede de energia elétrica 

disponível nem outra forma de captação de energia elétrica, o uso racional de energia 

das baterias é um dos principais problemas enfrentados no uso de RSSF nestes locais. 

Entretanto, este trabalho tem como objetivo estudar e modelar o consumo de energia em 

nós de RSSF utilizando SystemC-AMS e Stateflow. Para isto, o modo de comunicação 

da RSSF mostrada na Figura 1.2 foi estudado e utilizado como modo de comunicação 

padrão para o desenvolvimento da plataforma de simulação e no desenvolvimento deste 

trabalho. O conhecimento do consumo energético da rede abre a possibilidade de fazer 

novas mudanças no modo (tempo de espera, taxas de comunicação, tempo entre 

transmissões) de comunicação para que se possa otimizar o tempo de vida útil das 

baterias utilizadas na alimentação da RSSF. 

 

1.3 Organização do Trabalho 

 

Este documento é apresentado em cinco Capítulos. Uma breve descrição de cada 

Capítulo é dada a seguir: 

No Capítulo 2 é apresentado um breve resumo sobre redes de sensores sem fio 

(RSSF), ZigBee e o padrão IEEE 802.15.4, descrevendo seus principais componentes e 

aplicações. 

No Capítulo 3 é apresentado as ferramentas de descrição de hardware utilizadas 

no desenvolvimento deste trabalho. A princípio é apresentado a ferramenta SystemC 

como base para a apresentação do SystemC-AMS. Logo em seguida é apresentada uma 

introdução sobre a ferramenta Stateflow seguido de um exemplo de aplicação prática. 

No Capítulo 4 é apresentada a modelagem do nó-sensor. Este Capítulo faz uma 

breve introdução sobre como foi feita a medição do consumo de energia em um nó-

sensor real. Também é descrito o modelo proposto e a modelagem com SystemC-AMS 

e Stateflow. Logo em seguida foi apresentada a modelagem da bateria utilizada na 

simulação da rede, e para concluir, foi descrita uma breve comparação entre os modelos 

desenvolvidos usando SystemC-AMS e Stateflow. 

No Capítulo 5 é apresentado o estudo de caso para validação do modelo e uma 

breve descrição de como será realizado. 
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2 RSSF 

Este capítulo descreve os conceitos introdutórios para o entendimento do 

funcionamento básico de uma rede de sensores sem fio baseada na tecnologia ZigBee. 

Na Seção 2.1 é apresentado os componentes principais de uma RSSF, bem como o 

princípio de funcionamento da rede. A Seção 2.2 descreve os principais conceitos sobre 

a tecnologia ZigBee, bom como suas diversas formas de utilização. 

 

2.1 Componentes de uma RSSF 

 

Uma rede de sensores sem fio é uma rede de comunicação formada por 

múltiplos nós-sensores posicionados dentro ou próximo do fenômeno a ser observado. 

Os principais componentes envolvidos no funcionamento de uma RSSF são: o nó 

sensor, o observador e o fenômeno observado [8]. 

O nó sensor de RSSF é um dispositivo que tem a finalidade de fazer um 

monitoramento de um determinado fenômeno e efetuar a transmissão das medidas 

observadas através de uma comunicação sem fio. Esse nó consiste, tipicamente, de uma 

ou mais unidades de sensoriamento (sensores), conversor analógico-digital (ADC), 

bateria, regulador de tensão, processador embarcado (CPU) e um transceptor, conforme 

mostra a Figura 2.1. Os sensores são responsáveis por medir uma variável do ambiente e 

enviar o dado medido ao conversor ADC. O conversor tem por objetivo converter uma 

variável analógica em digital e posteriormente enviar à unidade de processamento 

central (CPU). A principal função da CPU é enviar os dados recebidos do ADC ao 

transceptor; além de reencaminhar pacotes de mensagens recebidas e direcionadas a 

outro nó da rede. A bateria tem a única função de suprir as necessidades energéticas do 

nó, podendo ter tensão, corrente máxima de dreno e capacidade de carga variável 

dependendo da aplicação e do nível de consumo energético do nó. O regulador de 

tensão é responsável por regular adequadamente a tensão a ser fornecida a CPU. O nó-

sensor pode ser equipado com vários tipos de sensores, tais como acústico, sísmico, 

infravermelho, temperatura, pressão etc. [9], [10]. 

O observador é caracterizado pelo usuário final que tem como objetivo obter 

informações transmitidas pela rede de sensores sobre um ou mais fenômenos 

observados. Não existem limitações acerca do número de observadores, portanto, 

múltiplos observadores podem coexistir em uma mesma rede de sensores [10]. 

O fenômeno é caracterizado pela entidade cujo observador mantém interesse 

pelos dados que estão sendo monitorados pela rede de sensores. As informações 

coletadas podem ser analisadas, filtradas e armazenadas pela rede de sensores. Assim é 

possível a observação concorrente de múltiplos fenômenos em uma única rede de 

sensores [10]. 
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Figura 2.1 - Arquitetura de um nó-sensor. 

 

Em uma rede de sensores com múltiplos saltos (um salto sendo definido como 

uma parte do caminho entre o sensor e o observador), cada nó atua como um elemento 

que origina os dados e também é responsável pelo roteamento. Esse aspecto pode causar 

mudanças significativas de topologia e pode exigir uma reorganização da rede. Por essa 

razão, conservação de energia elétrica apresenta uma importância indispensável na 

utilização de RSSF. O esforço no desenvolvimento de protocolos de comunicação e 

hardwares de transmissão visa atender os requisitos de vida útil da bateria de um sensor 

de forma a dispor um mecanismo eficiente e igualitário de consumo de energia elétrica 

entre os nós da malha de sensores [11]. 

 

2.2 Tecnologia ZigBee. 

A tecnologia ZigBee é uma das tecnologias mais utilizadas para a implantação 

de uma RSSF. O termo ZigBee designa de um conjunto de especificações para a 

comunicação sem fio entre dispositivos eletrônicos, com ênfase em baixo consumo de 

energia, baixa taxa de transmissão de dados e no baixo custo de implantação. Tal 

conjunto de especificações define camadas do modelo OSI subsequente àquelas 

estabelecidas pelo padrão IEEE 802.15.4 [13]. A tecnologia ZigBee foi idealizada de 

forma a interligar pequenos pontos de coleta de dados e controle usando sinais de 

SENSOR

ADC

CPU

RF

R
E

G
U

LA
D

O
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radiofrequência não licenciados. Atualmente existem módulos com taxas de 

transferência acima de 250 kbps e que alcançam até 1600 metros em visada direta [14]. 

A arquitetura ZigBee foi projetada em cinco camadas, como apresentado na 

Figura 2.2, sendo duas delas, a camada física (PHY) e a camada de Controle de Acesso 

ao Meio (MAC), definidas pelo padrão IEEE 802.15.4. As outras duas, a camada de 

rede (NWK), e a de suporte à aplicação (APS) são definidas pela ZigBee Alliance [15], 

sobrando a camada de aplicação do usuário que fica a cargo do mesmo. 

 

 

Figura 2.2 - Arquitetura ZigBee dividida em 5 camadas [13]. 

 

O padrão ZigBee caracteriza dois diferentes dispositivos: dispositivo de função 

completa (FFD, do inglês Full-FunctionDevice) e o dispositivo de função reduzida 

(RFD, do inglês Reduced-FunctionDevice. O FFD pode operar em três modos: 

coordenador PAN (Personal Area Networks), coordenador ou dispositivo final (sensor 

ou atuador). Toda rede formada no padrão IEEE 802.15.4 deverá ter um, e somente um, 

coordenador PAN que controla e identifica a rede onde outros dispositivos se encontram 

associados. Um RFD deve ser usado para aplicações extremamente simples, seja como 

sensor ou atuador. Ele é projetado para não enviar ou receber grandes quantidades de 

dados e pode estar associado a um único FFD num determinado tempo, 

consequentemente, ele pode ser implementado usando recursos mínimos [27]. A Figura 

2.3 mostra de forma ilustrativa a comparação entre FFD e RFD. 

 

Figura 2.3 - Tipos de dispositivos em uma RSSF ZigBee. 

PAN Coordinator

Coordinator

End Device

FFD - Full-Function Device

RFD - Reduced-Function Device
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Uma rede ZigBee IEEE 802.15.4 pode ser formada em três diferentes tipos de 

topologia, conforme mostra a Figura 2.4. A topologia estrela é utilizada quando não 

necessita de grandes distância de comunicação entre o dispositivo final e o coordenador 

PAN, além de apresentar baixa complexidade de roteamento e não necessitar de um 

coordenador, apenas de um coordenador PAN. A topologia em malha apresenta uma 

maior complexidade de roteamento, entretanto, apresenta uma maior redundância no 

tráfego de informações e é utilizada principalmente em ambientes remotos sujeitos a 

interferência por obstáculos ou ruídos eletromagnéticos. A topologia em arvore é uma 

interconexão entre duas ou mais redes em estrela. 

 

 

Figura 2.4 - Tipos de topologia em uma rede ZigBee [27]. 

 

Na camada física, existem três diferentes faixas de frequências utilizadas para 

comunicação em uma rede ZigBee. São elas: 868 MHz, 915 MHz e 2,4 GHz, que 

permitem taxas nominais de transmissão de 20 a 250 kbps, conforme pode ser 

observado na Tabela 2.1. A escolha da frequência a ser utilizada depende dos órgãos 

regulatórios, locais e da preferência do usuário. Nas três faixas de frequência existem ao 

todo 27 possíveis canais a serem utilizados. 

 

 

 

 

Estrela Malha

Arvore PAN Coordinator

Coordinator

End device
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Canais Frequência 

(MHz) 

Faixa de Frequência 

(MHz) 

Modulação Taxa de dados 

(kbps) 

0 868 868 – 868,6 BPSK 20 

ASK(Opcional) 250 

O-QPSK(Opcional) 100 

1 - 10 915 902 – 928 BPSK 40 

ASK(Opcional) 250 

O-QPSK(Opcional) 250 

11-26 2450 2400-2483,5 O-QPSK 250 

Tabela 2.1 - Canais e taxa de dados do IEEE 802.15.4 [28]. 

 As responsabilidades da camada física são: Ativação e desativação do 

transceptor de rádio, Avaliação de canal livre, detecção de energia no canal, indicador 

de qualidade do enlace, seleção dos canais e consequentemente ajustar a frequência. 
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3 Ferramentas de simulação 

 

Este Capítulo apresenta os conceitos introdutórios sobre as ferramentas de 

modelagem e simulação SystemC, SystemC-AMS e Stateflow. Para facilitar o 

entendimento do texto, foram adicionados exemplos que possibilitam analisar e 

comparar o método de desenvolvimento e modelagem usadas em cada uma das 

ferramentas. Na Seção 3.1, a ferramenta SystemC é apresentada seguida de um exemplo 

simples de um seguidor binário. Na Seção 3.2, a ferramenta SystemC-AMS é descrita 

como uma evolução da ferramenta SystemC acrescentando a possibilidade de trabalhar 

com dados digitais. Por último, na Seção 3.3 é mostrado os principais conceitos sobre a 

ferramenta Stateflow e seus métodos de desenvolvimento. 

 

3.1 SystemC 

 

A ferramenta SystemC é uma biblioteca da linguagem de programação C++ com 

o objetivo de facilitar a modelagem e simulação de sistemas digitais. Apesar de ser 

possível usar apenas C++ para implementar a modelagem de hardware, sem o SystemC, 

o esforço para modelagem pode se tornar bastante grande, pois haverá a sobreposição de 

muitos recursos já implementados, testados e documentados no SystemC [16]. 

O SystemC tem como base um núcleo de simulação que funciona por meio de 

ocorrência de eventos.  Este núcleo reage aos eventos e faz a troca de tarefas para a 

execução da simulação.  Em um código de programa desenvolvido em SystemC, podem 

ser destacadas três estruturas básicas: interface, construtor e métodos. A interface é 

responsável pela declaração das portas de entradas e saídas do dispositivo. O construtor 

descreve de forma objetiva a lista de sensibilidade que faz com que o dispositivo 

execute suas operações lógicas. Os métodos contêm o comportamento e a lógica de 

funcionamento do modelo. 

Em uma máquina de estados finitos desenvolvida em SystemC, os métodos 

next_state() e output() são indispensáveis, pois são eles que implementam o 

funcionamento da máquina. O primeiro, tem sua principal funcionalidade a transição de 

estados e é sensível a transição positiva de um pulso de clock. O segundo, tem sua 

principal função a geração de uma saída referente ao atual estado e é sensível a 

transição negativa do pulso de clock. Um bom exemplo é o funcionamento de uma 

máquina de estados de um seguidor binário mostrado na Figura 3.1. A Figura mostra 

quatro sinais (Clock, Entrada, Atual e Saída). O sinal de clock sincroniza a transição de 

estados e a saída da máquina, enquanto estado atual da máquina é modificado para 

seguir o sinal de entrada na transição positiva do pulso de clock. A saída da máquina 

varia entre 0,2 e 0,4 e é modificada na transição negativa do pulso de clock. A Figura 3.2 

mostra o desenho esquemático da máquina de estados, enquanto que a Tabela 3.1 

mostra a tabela verdade da máquina. 
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Figura 3.1 - Funcionamento de um seguidor binário. 

 

 

Figura 3.2 - Máquina de estados de um seguidor binário. 

 

Atual Entrada Próximo Saída (V) 

0 0 0 0.4 

1 0 0 0,4 

0 1 1 0,2 

1 1 1 0,2 

Tabela 3.1 - Tabela verdade de um seguidor binário. 

 

SystemC também permite a modelagem de sistemas complexos, pois ele 

embarca um mecanismo de hierarquia bem definida. Assim, é permitido simular uma 

interconexão de componentes reproduzindo precisamente os eventos que ocorrem em 

todos os sinais de componentes. 

 Para uma melhor organização e manutenção futura, o SystemC é dividido em 

diversos módulos. Esses módulos escondem detalhes de implementação que possibilita 
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maior facilidade de manutenção do projeto desenvolvido. A comunicação entre os 

módulos é feita através de portas de entradas e saídas previamente definidas nos 

módulos. Nos módulos também podem existir variáveis internas que funcionam como 

registradores do atual estado do sistema. Um módulo também pode ser composto por 

diversos módulos, fazendo assim, o uso de uma hierarquia bem definida que facilita a 

criação de macros (junção de módulos) que também podem ser usadas como uma 

unidade de módulo em outra macro, e assim compor um sistema mais completo e 

hierarquizado [19]. A Figura 3.3 mostra um exemplo de um conjunto de módulos que 

compõem um multiplicador acumulador simples com duas entradas e uma saída. A 

entrada principal é um sinal rampa incrementado em +1 e a outra entrada é fixa em 3. 

Observe que os módulos comb, comb2 e source podem ser compostos em uma unidade 

macro e assim formar um único módulo de nome mulAcc. 

 

 

Figura 3.3 - Multiplicador acumulador simples com duas entradas e uma saída [20]. 

 

Existem outras linguagens que podem ser utilizadas para a descrição de 

hardware, a saber, VHDL e Verilog. Essas linguagens também possuem simuladores 

disponíveis que simulam situações de atraso, mudança de estados e valores úteis que 

permitirá ao desenvolvedor decidir se o funcionamento do sistema condiz com as 

especificações de projeto. 

O VHDL e o Verilog foram desenvolvidas especificamente para descrever 

sistemas digitais com um simulador que funciona semelhante ao SystemC. Porém uma 

das principais vantagens é que o SystemC suporta estruturas que permitem modelar 

sistemas de hardware e que possui suporte para bibliotecas do sistema operacional e 

outras via bibliotecas do C, podendo ser possível integrar instâncias diferentes do 

simulador em máquinas diferentes como um sistema distribuído [19]. 
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3.2 SystemC-AMS 

 

O SystemC havia sido definido inicialmente com o objetivo de trabalhar com 

modelagem e simulação de sistemas a eventos discretos. Contudo, logo se viu a 

necessidade de abranger o campo de desenvolvimento para atingir também a 

modelagem e simulação de sistemas analógicos ou mistos (analógico/digital). Portanto, 

foi proposto uma extensão ao SystemC definido como SystemC-AMS (SystemC 

Analog/Mixed-Signal). Esse tipo de extensão propiciou trabalhar com sinais analógicos 

e assim modelar problemas que são descritos por equações de modelo como a curva de 

descarga de energia de uma bateria que será apresentada mais adiante neste trabalho, 

onde a equação será simulada com a utilização do SystemC-AMS. A Figura 3.4 mostra 

um esquemático da extensão do módulo analógico desenvolvido a partir da extensão do 

módulo digital. 

 

Figura 3.4 - SystemC e SystemC-AMS num ambiente de desenvolvimento C++ [21]. 

 

 SystemC-AMS fornece métodos para descrever os modelos de tempo contínuo 

em termos de processos, equações e funções de transferência formuladas no espaço de 

estados. Devido à sua arquitetura de código aberto, o usuário pode adicionar recursos 

para o simulador, dependendo de sua aplicação e do seu objetivo de simulação. 

SystemC-AMS utiliza um modelo Synchronous Data Flow (SDF) de cálculo, para 

modelar e simular. Extensões SystemC AMS não se destinam a substituir os 

simuladores do circuito físico. A utilização de simuladores de circuitos mais precisos 

para verificar implementações de circuito podem ser necessárias sempre que necessitar 

uma simulação mais rica em detalhes ou dada técnicos na simulação de hardware. 

Porém o módulo AMS tem se tornado uma solução rápida e prática para simulação de 

módulos analógicos em hardware devido ao seu baixo tempo de implementação do 

modelo e de sua simplicidade em termos de execução [22]. 
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Assim como no caso digital, em sistemas de eventos analógicos também existem 

ferramentas de simulação que competem com o SystemC-AMS. A Tabela 3.2 fornece a 

informação sobre a relação dos vários parâmetros para cada um dos métodos usados 

para os sistemas AMS. Os principais parâmetros considerados são a precisão, nível de 

abstração, o tempo necessário para a modelagem do sistema, o tempo de simulação, 

ferramentas necessárias e o suporte. Observe que a principal vantagem do SystemC-

AMS em relação aos seus concorrentes é o baixo tempo de modelagem. 

 

Parâmetro VHDL-AMS Verilog-A SystemC-AMS 

Precisão Média-Alta Média-Alta Média-Alta 

Nível de Abstração 
Qualquer nível de 

abstração 

Qualquer nível de 

abstração 

Qualquer nível de 

abstração 

Tempo de Modelagem Baixo para médio Baixo para médio Baixo 

Tempo de simulação Baixo Baixo Médio - Alto 

Ferramentas necessárias Simulador Simulador 
Biblioteca AMSCom 

GCC/ Simulador 

Suporte Disponível Disponível Baixo 

Tabela 3.2 - Abordagem de desempenho entre VHDL-AMS, Verilog-A e SystemC-AMS [22]. 

 

3.3 Stateflow 

Stateflow é um ambiente de modelagem e simulação baseado em diagrama de 

estados, lógica de decisão sequencial e combinacional de máquina de estados. Um 

projeto desenvolvido em Stateflow é denominado StateChart e pode ser representado 

por gráficos e/ou tabelas, incluindo diagramas ou tabelas de transição de estados, 

gráficos dirigidos e tabelas da verdade.  

Com Stateflow pode-se construir projetos lógicos para controle e supervisão, 

agendamento de tarefas e aplicações de detecção e tratamento de falhas. O software 

também executa verificação estática e periódica para verificação de consistência do 

projeto. 

Um modelo Simulink pode consistir de combinações de blocos, toolbox e blocos 

Stateflow (diagramas Stateflow). Em Stateflow, o gráfico consiste em um conjunto de 

objetos gráficos (estados, transições, junções e históricos de junções) e não gráficos 

(eventos, dados e variáveis).  

Não existe uma correspondência de um-para-um entre o modelo Simulink e um 

StateChart. Cada bloco em Stateflow no Simulink é representado por um único gráfico 

(Stateflow diagrama). Cada máquina implementada em Stateflow tem sua própria 

hierarquia de objetos. Uma máquina em Stateflow é o nível mais alto na hierarquia 

Stateflow. A hierarquia dos objetos em mais baixo nível consiste em combinações dos 

objetos gráficos e não gráficos da máquina de estados. O dicionário de dados do 
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Stateflow é o repositório de todos os objetos Stateflow. A Figura 3.5 mostra de forma 

gráfica e objetiva a hierarquia definida no Stateflow. 

 

 

Figura 3.5 - Representação gráfica do software Stateflow [31]. 

 

 Uma representação simples de um StateChart é mostrado na Figura 3.6, com seu 

diagrama gráfico de execução mostrado na Figura 3.7. Observe que conforme citado 

anteriormente, a Figura 3.7 contêm objetos específicos do Stateflow e outros específicos 

do Simulink. O exemplo em questão mostra uma máquina de estados com quatro 

estados e três transições. O objetivo da máquina é efetuar uma multiplicação matricial 

de uma matriz 2x2. A multiplicação é feita em 4 etapas, onde cada transição de estados 

executa uma das etapas separadamente e armazena numa matriz de saída onde é 

visualizada em um display 2x2. 
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Figura 3.6 - Máquina de estados Stateflow para multiplicação de matriz 2x2 [31]. 

 

 

Figura 3.7 - Máquina de estados Stateflow para multiplicação de matriz 2x2 [31]. 
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4 Desenvolvimento 

Neste Capítulo é apresentado de forma detalhada a modelagem do consumo de 

energia em uma RSSF. A Seção 4.1 descreve em detalhas como foi realizada a 

modelagem de um nó sensor utilizando as ferramentas SystemC-AMS e Stateflow. Na 

Seção 4.2 é apresentado a modelagem da curva de descarga da bateria, bem como sua 

metodologia de aplicação no problema proposto. A Seção 4.3 faz uma comparação entre 

as ferramentas de modelagem mostrando suas principais características, vantagens e 

desvantagens 

 

4.1 Modelagem do nó sensor 

4.1.1 Medição do consumo de energia em RSSF 

 

Cada RSSF possui um perfil de consumo de energia elétrica, em particular baseado 

no hardware e no protocolo de comunicação utilizado pela rede. Para encontrar o 

consumo de energia elétrica real em uma rede de sensores sem fio, é necessária a 

medição da corrente instantânea em cada nó-sensor da rede. Os nós-sensores, por sua 

vez, são equipados com uma fonte de energia elétrica limitada (<0,5 Ah e 3.3 volts) [35]. 

Em [4], [12] foram realizados alguns experimentos para a medição do consumo de 

energia em uma rede de sensores sem fio. Na Figura 4.1 é mostrado o esquema de 

medição em que um Multímetro Digital HP34401A é o equipamento usado para 

medição da corrente elétrica drenada para o nó-sensor. 

 

 

Figura 4.1 - Exemplo de medição de corrente de dreno em um nó de uma RSSF [4]. 

 

Um exemplo do resultado de medição do consumo de energia em uma RSSF foi 

apresentado em [4]. A corrente de dreno medida durante os modos de comunicação do 

Fonte

Resistência de polarização

802.15.4/ZigBee
Nó-sensor

Corrente

HP 34401A
Multimetro Digital

802.15.4/ZigBee
Nó-sensor
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padrão ZigBee, “Start-up” e “Association” são mostrados nas Figura 4.2 e Figura 4.3 

respectivamente. 

 

 

Figura 4.2 - Medição de corrente no modo Start-Up de uma rede ZigBee [4]. 

 

 

Figura 4.3 - Medição de corrente no modo “association” de uma rede ZigBee [4]. 

 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizado um osciloscópio digital para 

a medição de corrente de dreno do nó-sensor, o Analog Discovery da empresa digilent 

[33]. O instrumento possui interface de comunicação USB entre com computador 
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auxiliar que será usado com o objetivo de visualização dos dados mensurados. O 

dispositivo também possui diversas entradas e saídas e tem a capacidade de medir, 

visualizar, analisar, registrar e controlar os circuitos de sinais mistos de todos os tipos. 

Possui também um software de auxílio a visualização e gravação de dados (Waveform) 

que é instalado no computador auxiliar.  

O esquema de medição de corrente e tensão de um nó-sensor foi proposto por 

[4], [27] e é similar ao modelo definido por [32] e, portanto, também foi adotado para 

medição de corrente neste trabalho. A Figura 4.4 mostra de forma ilustrativa o esquema 

de medição utilizado.  Neste caso, a corrente é medida de forma indireta, onde a 

resistência de polarização (Rs) fornece uma queda de tensão em seus terminais. A 

obtenção da corrente de dreno pode ser obtida a partir da primeira lei de ohm mostrada 

na equação 4.1. A medição da tensão no nó-sensor (Vn) pode ser obtida de forma direta 

com a medição da tensão em seus terminais. 

𝐼𝑠 =
𝑉𝑠

𝑅𝑠
                             (4.1) 

 

 

Figura 4.4 - Medição da corrente de dreno de um nó-sensor utilizado Analog Discovery. 

 

O resultado das medições são mostradas nas Figura 4.5 e Figura 4.6. A primeira 

mostra a medição da corrente de dreno no modo associação. O período entre 0 e 2,5 s o 

nó está no modo sleep e tem uma corrente de dreno de aproximadamente 0,1 mA. 

Depois ele vai para um estado de configuração da CPU onde a corrente de dreno varia 

Nó-Sensor

Rs

Fonte

Is USBVs

Vn
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em torno de 1 mA. No tempo 2,7 s o nó-sensor liga o rádio e logo em seguida entra no 

modo SCAN, onde a corrente é medida em torno de 40 mA. Após isso o nó manda o 

primeiro pacote de dados com corrente variando entre 8 mA e 40 mA e em seguida liga 

o sensor para que posteriormente já possa enviar dados coletados no campo. 

 

Figura 4.5 - Medição da corrente de dreno no modo Associação. 

 

Após a transmissão de quatro pacotes de dados; o primeiro (onde o sensor ainda 

não está ligado); o outros três (o sensor já está ligado), então é transmitido o último 

pacote de dados (Figura 4.6) e logo em seguida o sensor é desabilitado e o nó-sensor vai 

para o modo SLEEP e fica lá em torno de 56 minutos. 

 

Figura 4.6 - Medição da corrente de dreno no modo Transmitir. 
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4.1.2 Modelo Proposto 

 

Inicialmente foi proposto um modelo para simulação de um nó-Sensor que 

tivesse os mesmos blocos estruturais dos modelos convencionais encontrados 

atualmente no mercado. Com base neste conceito, definimos um nó-sensor como um 

conjunto de quatro blocos (máquinas de estados) que interconectados simulam seu 

funcionamento de forma bastante próxima a real (medida). A plataforma de simulação é 

composta por módulos que se comunicam por interrupções e podem ser facilmente 

editados e reprogramados de forma a simular um nó-sensor com diferentes protocolos 

de comunicação em diferentes ambientes. A plataforma é compota pelos módulos CPU, 

Sensor, Rx, Tx, Channel e TestBench. Os quatro primeiros módulos simulam a variação 

da corrente de dreno total do nó-sensor. O módulo TestBench simula apenas a 

inicialização do nó-sensor (pressionamento de um botão de inicialização). O módulo 

Channel é um dos principais módulos e foi desenvolvido para simular atrasos de 

transmissão enfrentados pela rede durante a comunicação de dados. Observe que 

dependendo do local de comunicação, o módulo Channel também pode ser modificado 

para simular atrasos ou perda de pacotes na transmissão ocasionadas por interferência 

eletromagnética, obstáculos fixos ou móveis. A Figura 4.7 mostra o diagrama de 

comunicação entre os módulos. 

 

 

Figura 4.7 - Organização definida para desenvolvimento do código. 
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 Com a definição acima, o próximo passo foi estabelecer uma sequência de 

aquisição, tratamento, armazenamento e visualização de dados obtidos por meio da 

simulação. Com isso, podemos destacar algumas particularidades que devem ser 

levados em consideração na definição. Essas particularidades são mostradas abaixo: 

 A quantidade de dados coletados aumenta com o tempo de simulação e com o 

período de discretização. 

 As etapas de aquisição, tratamento, armazenamento e visualização devem ser 

feitas de forma paralela (modelo dividido em módulos). 

 A plataforma pode possuir vários sensores. 

 O modelo deve ter suporte a processamento de dados analógicos/digitais. 

A primeira observação está relacionada a capacidade de processamento do hardware 

onde está executando a simulação. Nos tópicos seguinte será mostrado uma comparação 

de tempo de execução das plataformas de simulação desenvolvida em SystemC-AMS e 

Stateflow. A segunda observação afirma que as diferentes etapas do fluxo de dados são 

disjuntas e executadas de forma isolada e simultânea, simulando ao máximo um 

dispositivo de hardware, onde a comunicação entre os módulos se dá basicamente por 

meio de interrupções. O terceiro tópico enfoca o caráter modular da plataforma, onde a 

inserção de outros sensores em um mesmo nó depende apenas de uma reconfiguração 

básica da CPU do nó-sensor. A quarta e última consideração ressalta o caráter misto 

(analógico/digital) da máquina de estados. A parte digital é necessária para o 

desenvolvimento das máquinas de estados contida em cada módulo, bem como a 

comunicação entre elas. Já a parte analógica se faz necessária para o tratamento e 

processamento de saída dos dados (corrente de dreno) para inserção no modelo de 

descarga da bateria. Com o modelo de descarga é possível traçar um gráfico de queda de 

tensão (tensão x tempo) e o gráfico de estado de carga, SOC (do inglês, State Of 

Charge). 

A Figura 4.8 mostra em forma de diagrama sequencial os procedimentos necessários 

para a execução de todas as etapas necessárias à execução da plataforma. A primeira 

etapa é a coleta dos dados pelo sensores que tem por objetivo conhecer os estados dos 

nós sensores, bem como os níveis de corrente de dreno em cada estado. A segunda etapa 

é a configuração da plataforma de acordo com as informações obtidas na primeira parte 

do processo. A terceira etapa é a execução da plataforma obtendo assim um gráfico de 

corrente de dreno resultante da simulação do funcionamento do nó sensor. A quarta e 

última etapa é a aplicação do modelo de descarga da bateria obtendo assim os gráficos 

de queda de tensão e de estado de carga das baterias. 
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Figura 4.8 - Procedimento para aquisição, armazenamento e visualização dos dados. 

 

4.1.3 Modelagem com SystemC-AMS 

 

Como já citado anteriormente, SystemC é uma biblioteca de classes C++ 

desenvolvida para facilitar a modelagem de máquinas de estados em um ambiente de 

simulação rápido e prático. Neste trabalho foi desenvolvida uma máquina de estados em 

SystemC que simulasse o consumo de energia em um nó-sensor, levando em 

consideração o modelo e as restrições de desenvolvimento mostradas nas Figura 4.7 e 

Figura 4.8. A máquina possui sete classes de dados, são elas: tx.cpp, rx.cpp, cpu.cpp, 

sensor.cpp, testbench.cpp, channel.cpp e main.cpp. 

A classe tx.cpp tem a função de simular o consumo de energia na transmissão 

dos dados e se comunica por meio de interrupções com a cpu.cpp e channel.cpp. A 

classe rx.cpp tem a função de simular o consumo de energia na recepção dos dados e se 

comunica por meio de interrupções com a cpu.cpp e channel.cpp. A classe cpu.cpp 

simula o consumo de energia pela CPU, é a principal classe da máquina e se comunica 

por meio de interrupções com todas as classes, com exceção do channel.cpp. A classe 

sensor.cpp simula o consumo de energia no sensor e também se comunica por meio de 
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interrupções com a classe cpu.cpp. A classe testbench.cpp foi criada apenas para 

simular de forma lógica o início da comunicação do nó-sensor (simula um botão de 

inicialização). A classe channel.cpp também não simula consumo de energia, mais tem 

sua principal importância na simulação de diversas condições de transmissões 

ocasionadas pelo meio de comunicação. E, por fim, a classe main.cpp tem o objetivo de 

instanciar os objetos, classes variáveis e interrupções; além de salvar os dados de 

simulação em um arquivo.txt. 

Na Tabela 4.1 é mostrado um trecho de código da classe sensor.cpp. O código 

programa três estados distintos (ST_SENSOR_OFF, ST_SENSOR_ON, 

ST_SENSOR_PIC). O estado ST_SENSOR_OFF é o estado inicial e representa o 

estado inativo do sensor. O sensor sai deste estado para o estado ST_SENSOR_PIC 

quando recebe uma interrupção de ativação (it_cpu_enable_sensor) do módulo CPU. O 

estado ST_SENSOR_PIC é um estado intermediário de ativação onde simula um pico 

momento antes da ativação do sensor. Após a simulação do pico de corrente, é enviado 

uma interrupção (it_sensor_on) informando a ativação do sensor para o módulo CPU. O 

estado ST_SENSOR_ON representa o estado ativo do sensor. Neste estado, o sensor 

permanece ativo até que receba uma interrupção (it_cpu_disable_sensor) do módulo 

CPU solicitando a desativação do mesmo. 

Cada estado da módulo SENSOR possui um consumo de energia distinto. O 

método “output( )” (linha 32) faz a distinção entre os estados e fornece como saída o 

valor da corrente de dreno do estado atual. No caso do estado ST_SENSOR_ON, por 

exemplo, a corrente de dreno neste estado é 30.2mA. Na Figura 4.9 é mostrado o gráfico 

(real e simulado) no momento em que o sensor é ativado. 

 

Figura 4.9 - Gráfico real e simulado no momento da ativação do sensor. 
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void StateMachine::sm_sensor::next_state(){ 

  dt=sc_time_stamp().to_seconds()-time; 

  clear(); 

  switch(state){ 

    case ST_SENSOR_OFF:{ 

      if(it_cpu_enable_sensor){ 

        state=ST_SENSOR_PIC; 

 time=sc_time_stamp().to_seconds(); 

      } 

      break; 

    } 

    case ST_SENSOR_PIC:{ 

      if(dt>=0.1){ 

        state=ST_SENSOR_ON; 

        it_sensor_on=1; 

 time=sc_time_stamp().to_seconds(); 

      } 

      break; 

    } 

    case ST_SENSOR_ON:{ 

      if(it_cpu_disable_sensor){ 

        state=ST_SENSOR_OFF; 

 it_sensor_off=1; 

 time=sc_time_stamp().to_seconds(); 

      } 

      break; 

    } 

  } 

  out.write(state); 

} 

 

void StateMachine::sm_sensor::output(){ 

  switch(state){ 

    case ST_SENSOR_OFF:{ 

      nrj=0.0; 

      break; 

    } 

    case ST_SENSOR_PIC:{ 

      nrj=82.0; 

      break; 

    } 

    case ST_SENSOR_ON:{ 

      nrj=30.2; 

      break; 

    } 

  } 

} 

Tabela 4.1 - Trecho de código da classe sensor.cpp do módulo SENSOR. 
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 O SystemC-AMS é a parte analógica do SystemC e é utilizada para a aquisição 

da curva de descarga da bateria usada na alimentação do nó-sensor. Os dados de 

corrente de dreno obtidos na execução da máquina de estados são inseridos no modelo 

da bateria (equações) que tem como saída o nível de tensão da bateria e o estado atual 

da bateria (SOC). Este tópico não contem detalhes sobre a modelagem da bateria, 

deixando a cargo da Seção 4.2 o detalhamento do mesmo. 

 

4.1.4 Modelagem com Stateflow 

 

Como citado na seção 3.3, Stateflow também tem se mostrado uma opção 

bastante interessante no desenvolvimento de máquinas de estados para a simulação do 

consumo de energia em RSSF. Portanto, foi proposto o desenvolvimento de uma 

máquina de estados com as mesmas configurações da máquina desenvolvida em 

SystemC-AMS. Tal proposta tem como objetivo principal a análise e comparação de 

resultados obtidos em ambas as plataformas. 

Para o desenvolvimento do ambiente de simulação em Stateflow, foi utilizado a 

mesma metodologia de organização em módulos e comunicação por interrupções 

utilizadas no SystemC-AMS. Tal metodologia tem como objetivo fazer uma 

comparação mais precisa entre os ambientes de simulação desenvolvidos em SystemC-

AMS e Stateflow. Portanto, ambas as máquinas possuem os mesmos módulos 

distribuídos por funcionalidades, as mesmas variáveis internas, globais e interrupções e, 

consequentemente, a mesma lógica de programação. A plataforma também segue o 

mesmo fluxo de aquisição, processamento e visualização de dados mostrados na Figura 

4.8. 

A principal vantagem de desenvolver em Stateflow é a utilização da sua 

interface gráfica de desenvolvimento ou IDE. Tal IDE propicia a programação da 

máquina de forma gráfica e intuitiva. A Figura 4.10 mostra a visão geral do módulo 

SENSOR desenvolvido em Stateflow. Na imagem é possível observar as interrupções 

de entrada (it_cpu_enable_sensor e it_cpu_disable_sensor), as interrupções de saída 

(it_sensor_off e it_sensor_on), sinais de entrada (pulse) e sinais de saída (nrjSENSOR). 

A visão interna do módulo sensor desenvolvido em Stateflow é mostrado de forma 

detalhada na Figura 4.11. A imagem mostra o desenho do módulo sensor, bem como a 

sua lógica de programação. 
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Figura 4.10 - Visão geral do módulo sensor desenvolvido em Stateflow. 

 

 

Figura 4.11 - Visão interna do módulo sensor desenvolvido em Stateflow. 

 

 Todos os dados simulados pela plataforma desenvolvida em Stateflow também 

são processados e visualizados por gráficos temporais que avaliam a tensão e o estado 

de carga (SOC) da bateria. A parte de processamento dos dados é mostrada na Figura 

4.12. A variáveis nrjSENSOR, nrjCPU, nrjTX e nrjRX são as correntes de dreno 

simuladas pelos módulos SENSOR, CPU, TX e RX respectivamente. Essas variáveis 

são somadas para resultar na corrente de dreno total descarregada pela bateria. No 

próximo passo a soma das correntes é transformada de miliAmpere para ampere e logo 

em seguida é inserida no modelo de descarga onde são gerados os gráficos de variação 

de tensão e SOC da bateria. O modelo de descarga mencionado é descrito de forma 

detalhada na seção 4.2. 
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Figura 4.12 - Processamento dos dados simulados no ambiente Stateflow. 

 

4.2 Modelagem da bateria 

Como já mencionado anteriormente, para obter o estado de carga (SOC) e o 

nível de tensão da bateria em um determinado momento, é necessário ter um modelo 

que descreva de forma precisa o comportamento da bateria. Em [33] é proposto um 

modelo de bateria com algumas restrições, mais que serve como base para o 

desenvolvimento de um modelo mais completo. 

O modelo descreve a descarga da bateria quando a densidade de corrente tem 

uma distribuição uniforme. A tensão da bateria e o SOC é dado em função do tempo, 

corrente, resistência de polarização interna, entre outros fatores. O modelo também pode 

ser utilizado como uma base para derivar casos em que a densidade de corrente não é 

constante. A equação possui diversas aplicações e pode ser usada para descrever a carga 

e descarga de baterias alterando apenas os sinais de alguns termos da equação. As 

restrições estabelecidas pelo modelo que interessa ao escopo deste trabalho são: A 

temperatura da bateria deve ser constante, a resistência de polarização interna da bateria 

deve ser constante, a corrente de descarga da bateria também deve ser constante. A 

equação do modelo e a descrição de suas variáveis são mostradas abaixo. 

  

𝐸 = 𝐸𝑠 − 𝐾𝑖(𝑡) (
𝑄

𝑄−Σ𝑖(𝑡)
) − 𝑅𝑖(𝑡) + 𝐴𝑒

−𝐵
Σ𝑖(𝑡)

𝑄                                            (4.2.1) 

Onde: 

 

𝐸𝑠 = 𝑉𝑓𝑢𝑙𝑙 + 𝑅𝑖(𝑡) − 𝐴                                                             (4.2.2) 
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E = Tensão atual da bateria (V). 

Vfull = Tensão inicial da bateria (V). 

Es = Tensão nominal da bateria (V). 

R = Resistência interna de polarização (Ω). 

i(t) = Corrente (A). 

Σ𝑖(𝑡) = Integral da corrente (Ah). 

K = Constante de polarização (V/Ah). 

Q = Capacidade da bateria (mAh). 

A = Amplitude da zona exponencial (V). 

B = Tempo da constante inversa da zona exponencial (Ah-1). 

 

 As variáveis “R”, “K”, “A” e “B” são constante que estão relacionadas ao 

material de fabricação da bateria e são alteradas para descrever a curva de descarga da 

mesma. As variáveis “Es” e “Q” podem ser alteradas para descrever tensões e 

capacidades de carga diferente em um mesmo tipo de bateria. A princípio o modelo 

poderia ser usado neste trabalho como um modelo aproximado da equação de descarga 

da bateria, porém devido as restrições citadas anteriormente outros trabalhos foram 

publicados com o objetivo de descrever um modelo mais amplo e com menos restrições. 

 Em [34] é mostrado uma derivação do modelo (4.2.1) desenvolvido para 

situações em que a corrente de descarga pode não ser constante. O modelo apresentado 

na equação (4.2.3) tem poucas variações em relação ao modelo (4.2.1), porém descreve 

de forma bem precisa o comportamento de descarga de uma bateria usando corrente de 

descarga variável.  

 

𝐸(𝑡) = 𝐸𝑠 − 𝐾[𝑖(𝑡) + Σ𝑖(𝑡)] (
𝑄

𝑄−Σ𝑖(𝑡)
) − 𝑅𝑖(𝑡) + 𝐴𝑒−𝐵Σ𝑖(𝑡)                       (4.2.3) 

 

Para validar o modelo (4.2.3), foi realizado uma simulação num período de três 

dias com o simulador proposto neste trabalho. Neste caso foi usado o simulador 

desenvolvido em Stateflow. Porém, usar o simulador desenvolvido em SystemC-AMS 

também resultaria nos mesmos gráficos contendo os mesmos resultados, conforme será 

mostrado na Seção 4.3. A bateria utilizada para simulação possui carga inicial 

Q=1300Ah e tensão inicial Vfull=9.33V. A Figura 4.13 mostra o resultado da simulação 

onde cada pico de corrente corresponde ao momento em que o nó-sensor sai do modo 

“sleep”, polariza o sensor e envia pacotes de comunicação para outro nó da rede. 

 

A Figura 4.14 mostra dois gráficos. O gráfico tracejado com linha verde mostra a 

descarga da bateria usando a corrente de dreno resultante da simulação do consumo de 

energia em um período de três dias. O outro mostra a descarga da mesma bateria usando 

uma corrente equivalente constante no mesmo período de três dias.  
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Figura 4.13 - Corrente resultante de uma simulação no período de 3 dias. 

 

 
Figura 4.14 - Descarga resultante de uma simulação no período de 3 dias. 
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 O estado de carga da bateria é calculado em porcentagem e mostra a quantidade 

de carga atual disponível na bateria em relação a quantidade de carga de uma bateria 

nova. Para calcular o SOC foi utilizado a equação (4.2.4) proposta em [33] e validado 

em [34]. A Figura 4.15 mostra o SOC de uma bateria descarregada em um período de 

três dias, com carga inicial Q=1300 mAh e tensão Vfull=9,33 V. O gráfico tracejado 

com linha verde mostra a descarga da bateria usando a corrente de dreno resultante da 

simulação. O outro mostra a descarga da mesma bateria usando uma corrente 

equivalente constante de 2,5 mA. 

 

𝑆𝑂𝐶 = 100(1 −
𝑖(𝑡)

𝑄
)                                                4.2.4 

 
Figura 4.15 - SOC resultante de uma simulação no período de 3 dias. 

 

4.3 Comparação entre modelos SC e SF 
 

Nesta seção compara-se os ambientes de desenvolvimento usados na criação da 

máquina de estados para a simulação do consumo de energia descrita neste trabalho. As 

ferramentas SystemC-AMS e Stateflow possuem características semelhantes em alguns 

casos e bem distintas em outros. Para fazer uma comparação adequada, as máquinas de 

estados foram desenvolvidas com a mesma lógica de programação, tempo de alternância 

de estados e variáveis de ambiente, resultando assim, num mesmo gráfico de saída para 

a mesma entrada de dados. A Figura 4.16 mostra o processo de descarga de uma bateria 

com carga Q=1300 mAh, Tensão Vfull=9,33 V num período de três dias usando os dois 

ambiente de simulação: SystemC-AMS e Stateflow respectivamente. 
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Figura 4.16 - Comparação do gráfico de descarga com SystemC-AMS e Stateflow. 

 

Em relação ao tempo de desenvolvimento, o Stateflow se demostrou mais 

eficiente. As suas principais vantagens que contribuem para melhorar o tempo de 

desenvolvimento são: Interface gráfica intuitiva, conexão com o ambiente Simulink, 

menu documentação, animação gráfica em tempo de execução e desenvolvimento sem 

conhecimentos prévios de programação Linux. Além disto, o SystemC-AMS possui 

também algumas desvantagens de desenvolvimento que aumenta ainda mais a 

desvantagem em relação ao Stateflow, tais como: Ambiente de desenvolvimento sem 

correção automática de código, geração manual de Makefile, alteração do nome ou tipo 

de uma variável precisa ser feita manualmente em todo código, não possui ambiente de 

desenvolvimento com interface gráfica própria, além do processo de instalação e 

configuração do ambiente não ser tão trivial, podendo encontrar problemas que não 

deveriam existir, como: configuração manual do path do Linux e incompatibilidade 

entre versões da ferramenta. 

 

Área de relação. 

 

Sub-Área de relação. SystemC-AMS Stateflow 

Tempo de 

desenvolvimento 

Interface gráfica intuitiva. x v 

Conexão com Simulink. x v 

Menu help. x v 

Animação gráfica em tempo de execução. x v 

Desenvolvimento sem conhecimento 

prévio de programação Linux. 
x v 

Ambiente de desenvolvimento com 

correção automática de código 
x v 

Geração automática de Makefile. x v 

Manutenção de código de forma simples. x v 

Processo de instalação trivial. x v 

Utilização de hardware 

Mínima ocupação de memória de acesso 

randômico (RAM) 
v x 

Mínima ocupação do processador v x 

Tabela 4.2 - Comparação entre as ferramentas SystemC-AMS e Stateflow. 
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Descarga simulada com SystemC-AMS.
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Uma vantagem do SystemC-AMS está relacionada na mínima ocupação de 

memória de acesso randômico (RAM) e do processador da máquina de execução do 

código. Isto foi constatado experimentalmente no desenvolvimento deste trabalho. A 

Tabela 4.2 mostra um resumo da comparação entre os ambientes de desenvolvimento. 

Logo, SystemC-AMS se mostra a frente na relação de utilização de hardware. Já a 

ferramenta Stateflow tem se mostrado a frente de todos os quesitos relacionados com 

tempo de desenvolvimento. 
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5 Resultados 

 

Esta seção tem como objetivo validar os resultados obtidos por meio de 

experimento em um período de maior duração. A proposta é utilizar o simulador do 

consumo de energia desenvolvido em uma das plataformas e aplicar ao estudo de caso 

citado na Seção 1.2. A princípio foram coletados dados reais durante a comunicação 

entre nós da RSSF com o objetivo de monitorar o funcionamento da rede até a completa 

descarga da bateria. Os dados coletados são comparados com os dados simulados de 

forma a validar o correto funcionamento da plataforma. Logo em seguida é feito o 

ajuste dos parâmetros da curva de descarga de forma a obter o correto modelo de 

descarga da bateria utilizada no experimento. A Figura 5.1 mostra um fluxograma 

detalhado descrevendo como foi realizado o estudo de caso em questão. 

 

 

Figura 5.1 - Fluxograma de execução do estudo de caso. 

  

A primeira etapa foi a realização do experimento de forma a simular com precisão 

a correta descarga da bateria. Para isto, foram utilizados seis baterias alcalinas AA de 

1,5 V configuradas em série (somando 9 V). Em campo, já se sabe que com este tipo de 

configuração a rede funciona corretamente por um período médio de 30 dias. Após este 

período a tensão cai para abaixo de 6v, levando a falhas na comunicação e impedindo o 

correto funcionamento da rede. Portanto, para otimizar o tempo de descarga das 

baterias, fez-se necessário um aumento na taxa de polarização e transmissão de dados 

no módulo ZigBee de modo que o tempo de simulação seja diminuído para três dias. 

Este procedimento reduziu em 10 vezes o tempo necessário à descarga da bateria, já que 
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agora o módulo passa menos tempo em modo sleep e as transmissões ocorrem com 

frequência 10 vezes maior, recebendo e polarizando o sensor.  

O equipamento utilizado para medição dos dados do experimento foi o Analog 

Discovery da Digilent com o mesmo esquema de medição mostrado na Figura 4.4 e 

descrito na Seção 4.1.1, mudando apenas a interface de visualização e armazenamento 

dos dados, que neste caso foi a do Matlab. A Tabela 4.3 mostra o código utilizado no 

Matlab para a captação, processamento e armazenamento dos dados. Neste caso, a taxa 

de amostragem do dispositivo de medição é de 100 amostras por segundos, com um 

período de amostragem de 259200 segundos (equivalente a 3 dias), gerando assim, um 

vetor de 25.920.000 amostras para cada vetor de dados (corrente e tensão).  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

delete(instrfind);%apaga todos os instrumentos 
%% Initialize Analog Discovery 
 

%Identify the Digilent(R) device 
daq.getDevices 
  

% Create a session 
d = daq.createSession('digilent') 
  

% Add analog input 1 and 2 Voltage channel 
[ch,idx]= d.addAnalogInputChannel('AD1', [1 2], 'Voltage') 
  

% Set session and channel properties 
 d.Rate = 1e2;                      % 100 Amostras/Segundos 
 set(d.Channels,'Range',[-25 25]);  % Varia entre 0v e 9.33v 

 d.DurationInSeconds = 60*60*24*3;  % 259200 segundos 
 size = d.Rate*d.DurationInSeconds; % Tamanho do vetor de 

armazenamento 259200*100 
  

 % Obtain timestamped data 
 [data,timestamps,triggerTime] = d.startForeground; 
     

 % Organize 
 resistor=10;                     % Rest. de polarização 10ohm 
 corrente = data(:,1)/resistor;   % Corrente de dreno 
 tensao = data(:,2);              % Tensão no módulo ZigBee 
  

 save 'discharge_dissertacao.mat' % Armazenando os dados 

Tabela 4.3 – Código utilizado para aquisição, processamento e armazenamento de dados.. 

 

Para a validação do experimento foi necessário escolher apenas uma dentre as 

plataformas desenvolvidas (StateFlow ou SystemC-AMS), tendo em vista que as duas 

correspondem ao mesmo resultado de simulação, como mostrado na Seção 4.3. Neste 

caso, a plataforma escolhida para validação do experimento foi a desenvolvida em 

Stateflow. A plataforma foi editada baseada na corrente de dreno medida no 

experimento de forma a ajustar o tempo entre estados e a corrente drenada em cada 
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estado. O resultado da simulação, bem como a comparação entre o gráfico medido e 

simulado é mostrado na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 – Corrente de dreno resultante do experimento e simulação. 

 A medição de queda de tensão foi feita de forma direta nos terminais de 

alimentação do nó-sensor e pode ser observada na Figura 5.3. Observa-se que a tensão 

cai de 9.33 para aproximadamente 5.5v em três dias, ocasionando assim, a substituição 

das baterias para o correto funcionamento da rede, conforme citado anteriormente.  

 

 

Figura 5.3 – Gráfico de queda de tensão medida no experimento. 
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Para a obtenção do gráfico de queda de tensão os valores das constantes A, B, K 

e R foram ajustados de acordo com [34] e é apresentado na Tabela 4.4. Já a capacidade 

máxima de uma bateria Alcalina AA comum é de aproximadamente 2450 mAh 

conforme descrito em [36]. Portanto, neste caso, a capacidade das baterias será de 

6*2450 mAh com uma tensão nominal medida das baterias na configuração em série é 

de 9.33 V. Tendo feito os ajustes necessários da plataforma de simulação e definido 

corretamente os valores dos parâmetros de descarga da bateria, já se pode obter uma 

curva de descarga e compará-la com a curva de descarga real medida. Portanto, na 

Figura 5.4 é mostrado o gráfico de queda de tensão medida durante o experimento e 

comparando com o gráfico da queda de tensão usando a corrente de dreno resultante da 

simulação. 

A (V) 0.127 

B (Ah)-1 4.98 

K(V/Ah) 0.0037 

R (Ω) 0.003 

Tabela 4.4 – Valores das constantes A, B, K e R utilizadas no modelo da bateria.. 

 

Figura 5.4 – Gráfico de queda de tensão (experimento e da simulação). 
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diferença de aproximadamente 5% entre as duas situações. Isto ocorre porque a corrente 

de dreno resultante da simulação tem as transições entre estados de forma abrupta e 

livre de quaisquer ruído de medição. Para se obter um gráfico de estado de carga 

fielmente igual entre as duas simulações, é necessário que os dados da corrente de dreno 

entre as duas situações sejam exatamente iguais. 

 

Figura 5.5 – Gráfico do estado de carga das baterias (simulado e experimental). 
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6 Conclusão e propostas para trabalhos futuros 

 

Neste trabalho foi apresentado o desenvolvimento de duas plataformas de 

simulação do consumo de energia em nós de RSSF usando SystemC-AMS e Stateflow. 

Inicialmente foi apresentado um estudo de caso baseado na aquicultura. Tal estudo visa 

apresentar como a redução do consumo de energia em nós de RSSF pode influenciar no 

tempo de vida das baterias utilizadas na alimentação da rede. Em seguida foi 

apresentado um breve resumo dos componentes de RSSF e a tecnologia ZigBee. 

Na seção de desenvolvimento do trabalho, foi descrito a modelagem do nó-sensor 

utilizando as ferramentas de modelagem estudadas neste trabalho, a forma de medição 

do consumo de energia em nós de RSSF, a modelagem do conjunto de baterias 

utilizadas e a comparação entre os modelos desenvolvidos em Stateflow e SystemC-

AMS. Por último, foi realizado uma sequência de medições no nó-sensor utilizado na 

RSSF do estudo de caso em questão. Tal medição visou estudar o comportamento da 

rede para aplicar o simulador do consumo de energia e detectar possíveis melhoras na 

rede. 

No estudo de caso, foi possível a aquisição e comparação de um conjunto de dados 

medidos durante a realização de um experimento num período de três dias. Com estes 

dados foi possível a aplicação da plataforma de simulação e a análise dos gráficos 

obtidos. Os gráficos gerados (queda de tensão e SOC) e os gráficos resultantes do 

experimento são comparados e coincidem entre si. As semelhanças entre os gráficos 

medidos e simulados mostram a correta aplicação e a importância da plataforma de 

simulação como ferramenta de análise do consumo de energia da rede em nós de RSSF. 

As perspectivas de trabalhos futuros são: Ajustes finos nos parâmetros do modelo 

de descarga das baterias com o objetivo de obter uma curva de descarga mais precisa. 

Identificar possíveis gargalos de comunicação e propor técnicas de compensação que 

possa reduzir taxas de retransmissão na rede. Realização de testes de simulação com 

tempo entre estados modificados buscando reduzir o consumo de energia e aumentar o 

tempo de vida das baterias. Análise do consumo de energia para diferentes distâncias de 

comunicação. 
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