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 Resumo: Este trabalho visa avaliar tecnologias de 
transmissão de RSSF (Redes de Sensores sem Fio), com o 
objetivo de atender à demanda de uma aplicação para 
solucionar a alta disponibilidade necessária de uma rede 
de infraestrutura de Smart Metering. Serão comparados, 
inicialmente, dois hardwares: um fabricado pela RadioIT 
e outro resultado de prototipação dos autores, ambos 
utilizam o mesmo transceptor, desenvolvido pela Texas 
Instrument, modelo CC1101. 
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I. INTRODUÇÃO 
As redes inteligentes (Smart Grids) são um conjunto de 

novos conceitos que se integram às redes elétricas atuais e 
juntos trazem um novo paradigma quanto ao funcionamento 
desses serviços. São compostas por funcionalidades que 
integram várias concepções de Tecnologia da Informação 
num propósito de oferecer mais qualidade aos serviços que 
envolvem redes elétricas. 

As quatro áreas de concentração que formam os pilares 
das redes inteligentes [1] são: infraestrutura avançada de 
medição, automação avançada da distribuição, recursos 
distribuídos de geração e armazenamento e conservação de 
energia. Para atender à esta necessidade é preciso oferecer 
uma infraestrutura de comunicação que atenda os níveis 
mínimos de exigências de alcance, taxa de transmissão e 
custo. 

Foi escolhido como objeto de estudo do trabalho a 
proposição de uma RSSF para oferecer uma infraestrutura de 
medição avançada ao Smart Metering. As principais funções 
da medição inteligente são: medição remota de consumo, 
corte e religamento de energia, gerenciamento do lado da 
demanda, levantamento das curvas de carga caracteristicas 
dos consumidores, venda de energia microgerada, avaliação 
da qualidade do produto energia elétrica e oferta de novos 
serviços ligados ao suprimento de energia. 

Um novo padrão de qualidade nos serviços de energia 
elétrica depende de uma infraestrutura que possa atender a 
múltipos usuários simultaneamente. As RSSF vêm para ser 
uma alternativa de conectividades ente (Fig. 1)  relógios 
inteligentes e gateways (base) que levarão as informações 
coletadas nos relógios inteligentes para a central de dados 
(data center) das concessionárias e a partir daí oferecer todas 
as funcionalidades propostas. 

 

Fig. 1. Topologia: RSSF Smart Metering. (fonte: autores) 

O propósito é testar tecnologias de RSSF que possam 
atender à medição inteligente Smart Metering ou AMI – 
Advanced Metering Infraestructure. 

Recentemente, pesquisadores da Universidade de 
Módena na Itália, no artigo [3], fazem um comparativo 
quanto a tecnologias de rádio frequência para soluções de 
AMI. 

O alto custo de um dispositivo de hardware para RSSF 
(Redes de Sensores sem Fio) trouxe o desafio de construir 
um novo hardware simples e acessível, capaz de atender às 
necessidades da pesquisa e, também, oferecer ao meio 
acadêmico possibilidades de replicação e expansão de suas 
funcionalidades. Assim, neste artigo buscamos descrever a 
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criação de um novo dispositivo a um custo na ordem da 
fração de 10% do praticado pelo produto similar disponível 
no mercado. 

Para isso propõe-se uma solução para redes de 
infraestrutura avançada usando rádio frequência em 
915MHz, de fácil acesso, com fornecedores de componentes 
globais para sua construção, com hardware aberto (open 
source), que sirva de referência como ponto de partida para 
projetos futuros que envolvam diferentes tipos de 
microcontroladores e transceptores, bem como  permitir a 
compreensão de estruturas básicas de comunicação entre 
esses dispositivos, suas estruturas de modulação e 
demodulação de sinal. 

II. METODOLOGIA 
Metodologicamente, adotou-se como referência [2] a 

plataforma open source de hardware Arduino, com 
microcontroladores AVR Atmega328 de 8 bits da ATMEL e 
transceptores [7] sub 1GHz CC1101 da Texas Instrument.  

Foi desenvolvido um hardware com o transceptor 
CC1101 responsável pela modulação e demodulação do 
sinal. Por se tratar de um dispositivo de comunicação SPI 
(Serial Peripheral Interface) (Fig. 2) ele atua como escravo 
de um microcontrolador mestre no caso o ATmega328 
inicialmente na apresentação da placa de desenvolvimento 
Arduino pro mini. 

 

         

Fig. 2. Arduíno Pro- Mini adaptado/ CDE byte adaptado. (fonte: autores) 

O fabricante do módulo SPI CC1101 é a CDEbyte [6], 
empresa chinesa especialista na fabricação deste tipo de 
módulo. Outro ponto importante é o custo por unidade de 
USD 2,69, podendo ser adquirido dentro do limite de 
importação de USD 50,00 sem tributação de impostos. 

No microcontrolador ficam armazenados os códigos e 
atributos capazes de explorar todas as funcionalidades do 
mesmo. Para este trabalho foi escolhido o firmware do 
Radiuino.cc que apresenta estrutuara de 5 camadas. 

Essas camadas são (Fig. 3): Aplicação, Transporte, Rede, 
Enlace e Fisica.   

 

Fig. 3. Estrutura de camadas e RF 915MHz. (fonte: autores) 

 

O foco da pesquisa foram as camadas física e de rede, 
sendo que na camada física foram feitas as alterações 
referentes à frequência de transmissão. Outro aspecto muito 
importante é a calibração do rádio através da configuração 
do offset com o analisador de espectro. Desta forma todos os 
rádios apresentam calibração adequada aos testes. 

O formato do paote (Fig. 4)  de rádio frequência 
característico do CC1101 é composto de preâmbulo, palavra 
de sincronismo, length field, address field, data field / 
payload e CRC. 

Dentro do campo data field temos os 52 Bytes do 
firmware Radiuino composto pelas camadas física, acesso ao 
meio, rede, transporte e aplicação, sendo as 4 primeiras com 
4 bytes respectivamente e a camada de aplicação com 36 
bytes, formando um pacote de comprimento de 52 bytes no 
total. 

 

Fig. 4. Estrutura de pacote CC1101 adaptada. (fonte: CC1101 datasheet) 

Foi feito o levantamento de dados de controle de RSSI 
(received signal strength indicator) em relação a distância em 
metros e PER (packet error rate). Esses dados foram obtidos 
durante o desenvolvimento de um estudo comparativo entre 
o hardware desenvolvido no trabalho e o [5] BE900 da 
RadioIT. Todos os testes foram realizados em campo aberto. 
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A calibração dos sensores que se comunicam pelo 
transceptor CC1101 se desenvolve pelo alinhamento dos 
canais, potência da transmissão do sinal, taxa de transmissão 
da porta serial, endereço do sensor e principalmente (do) 
pelo ajuste do offset do cristal. A calibração foi realizada em 
todos os rádios da rede. Como o sistema apresenta 66 canais 
diferentes, pode-se escolher um canal a cada 200kHz e, 
assim, uma transmissão não influencia nas outras. 

O sinal transmitido apresenta uma potência de acordo 
com o perímetro de alcance da rede, o que permite a 
utilização desse mesmo canal em redes distintas sem 
interferências em suas transmissões. As potências de 
transmissão podem ser: -30dBm, -20dBm, -15dBm, -10dBm, 
0dBm, 5dBm, 7dbm e 10dBm, que variam de 0 a 7 no 
firmware do rádio. 

Cada nó na rede é identificado por um OID único, para 
evitar que o mesmo receba comando de outros sensores. Na 
plataforma Raduíno uma rede pode possuir até 256 sensores. 

Os nós sensores conectados aos respectivos 
computadores definem a taxa de transmissão da porta serial, 
isso permite a análise dos dados coletados e a determinação 
da distância entre os sensores desta rede. 

O offset do cristal do transceptor CC1101 é ajustado [4]  
pelo firmware da porta de 915MHz, em que um analisador 
de frequencia (Fig. 5) de mão (RF Explorer 3G Combo) 
coleta o valor do canal transmitido a um offset zerado.  

 

Fig. 5. Analisador de frequência RF Explorer. (fonte: RF Explorer) 

A diferença entre o valor coletado e o do canal 915MHz 
representa o valor em KHz multiplicado pelo número 
coletado do offset (para o CC1101 é 1,59). De posse desses 
valores faz-se a divisão da diferença do valor coletado com o 
valor de 915MHz, pelo passo de frequência do transceptor. 
Arredonda-se o valor das casas decimais e converte-se o 
resultado para um número hexadecimal, conforme a função 
computacional a seguir: 

 

Offset = Hexadecimal (Arredondar(915-Vc)/Pf)) 

 

Onde: 

Offset = Valor do offset para o cristal do transceptor; 

Hexadecimal = Função para converter números 
decimais para hexadecimais; 

Arredondar = Função que arredonda as casas decimais 
dos números; 

Vc= Valor coletado com o firmware da portadora de 
915MHz e valor de offset de 0x00. 

Pf = Passo de frequência do transceptor. 

III. RESULTADOS 
O primeiro resultado alcançado no projeto foi a 

construção de uma placa de desenvolvimento capaz de 
receber adaptadores com diferentes módulols tranceptores. O 
DK99C (Fig. 6) visa oferecer praticidade nos testes e 
compreensão ao pesquisador sobre os mecanismos que 
compõem a construção do hardware.  

 

Fig. 6. Deseenho placa de desenvolvimento DK-99C. (fonte: autores) 

No comparativo foram utilizados 2 rádios BE900 e 2 
rádios CC1101 CDEByte. Todos os equipamentos 
utilizavam o mesmo modelo de microcontrolador 
(ATMega328) e para ambos foram oferecidas as mesmas 
condições para realização dos testes. 

A princípio foi escolhida a Rua Professor 
Dr Euryclides de Jesus Zerbini, 1841, CEP 13087571, 
Campinas, São Paulo, que apresentava 100m de visada 
direta. Iniciando do ponto mais distante o rádio da CDEByte 
apresentou -65dBm e o BE900 não comunicou. 

Em movimento de passso de caminhada o rádio BE900 
passou a comunicar a -85.5dBm a 45m da base. O 
procedimento para configuração de todos os rádios foi o 
mesmo. Para confirmar os dados, fomos até o parque 
Taquaral na Av. Dr Heitor Penteado, aproximadamente 
número 2041A, 10 metros antes da placa indicadora de 0 
metros como ponto de partida da base e na marca 400 metros 
(Fig. 7) o nó sensor CDEByte.  
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Fig. 7. Referencial em metros. (fonte: google maps) 

Obtivemos com sucesso a comunicação entre os pontos a  

410 metros de distância com -85.5dBm, a 310m com -
76.5dBm, a 210m -69.0dBm. Confirmando, assim, um 
resultado importante que oferece ao meio acadêmico uma 
alternativa efetiva, acessível e de baixo custo. 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O hardware proposto nesse trabalho apresentou 

resultados significativos, mesmo a 410 metros de distância 
da base o rádio continuou comunicando sem perdas, Outro 
fator relevante é o custo do radio de apenas 10% do 
investimento do concorrente brasileiro com o mesmo 
transceptor. 

Numa situação de oferta de uma rede de infraestrutura 
para Smart Metering serão necessários novos testes com 
obstáculos, visto que neste trabalho focamos apenas em 
comunicação com visada direta. Porém, os resultados 
preliminares são positivos e acima da expectativa gerada. 

Para trabalhos futuros fica a possibilidade de utilização 
da técnica adotada neste trabalho para a construção de novos 
dispositivos de baixo custo, que atendam a situações 
específicas e sigam a mesma lógica de desenvolvimento. 
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