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Resumo - Neste trabalho apresenta-se o desenvolvimento de um programa embarcado para aquisição e 

transmissão de dados para dispositivos de uma rede de telemetria sem fio em malha de forma a adequar o padrão 

Smart Energy v1.1. Objetivaram-se em avaliar as mudanças que tem que ser feitas para adequar as estruturas de 

dados à nova versão do programa embarcado em laboratório para teste em pequena escala, verificando seu 

funcionamento e implantando a versão validada do programa embarcado de aplicação para uma rede com vários 

dispositivos; além de avaliar a qualidade da transmissão dos pacotes de dados. A solução apresentada neste 

trabalho integra a medição de intervalo de tempo constante, pré-programados em todos os roteadores RZs da 

rede mesh, sendo recebidos pelo coordenador CZ e registrado pelo software desenvolvido. 

 

Palavras-chave: Rede em Malha (mesh),  Smart Energy,  Transmissão Automática de Dados de Energia (TAD-

E). 
 

Abstract - This paper presents the development of an embedded program for acquiring and transmitting data to 

devices on a network of wireless telemetry loop in order to adjust the standard Smart Energy v1.1. It is aimed to 

assess the changes that have to be made to adapt the data structures to the new version of the program embedded 

in the laboratory for small scale test, checking its operation and implementing the validated version of the 

program embedded application for a network with multiple devices, and to evaluate the quality of the 

transmission of data packets. The solution presented in this paper integrates the measurement of constant time 

interval, pre-programmed on all routers RZs mesh network, being received by the coordinator CZ and recorded 

by the software developed. 
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INTRODUÇÃO 
 

Com a evolução tecnológica, destaca-se a evolução das redes sem fio, pois contribui 

para o crescimento das empresas e facilita a vida da população. Com a ampliação e 

mobilidade dos seus serviços, buscou-se avaliar a qualidade da transmissão dos pacotes de 

dados. 

A fim de implantar uma rede sem fio para uma medição automática de energia elétrica 

que, por consequência, reduza a chance de perdas por fraudes, bem como no custo para se 

realizar as leituras dos medidores, algumas mudanças no firmware foram feitas em laboratório 

para testes, contribuindo, assim, para uma melhor verificação de sua confiabilidade e seu 

funcionamento.  

 

METODOLOGIA 

 

Objetivos. Implantar nova versão do programa embarcado de uma rede de telemetria sem fio 

em malha, [1] de forma a adequar o padrão Smart Energy Version 1.1, [2] realizando testes 



 

laboratoriais em pequena escala para verificação do funcionamento e identificação da perda 

ou atraso na transmissão de pacotes entre os roteadores (RZs) e o coordenador mesh (CZ). 

 

Métodos. Diante da necessidade de se obter uma medição e análise de dados específicos do 

dispositivo TAD-E, que fazem a aquisição de dados de medidores de energia elétrica e 

controle remoto de disjuntores de corrente elétrica; buscou-se avaliar a qualidade da 

transmissão dos pacotes de dados.  
 

 

Figura 1 – Dispositivo TAD 

Fonte: [3] 

 

Pare esses testes, foram realizados em laboratório, programação de exemplos com o 

objetivo de se ter uma relação entre a quantidade dos dispositivos e o intervalo de atualização 

do mesmo. Assim, para cada número de dispositivos, foram enviados diferentes tempos para o 

envio dos pacotes de dados.  

Conforme a Figura 2, a declaração #define SIMPLEMETER_REPORT_PERIOD, 

define a representação simbólica da constante de tempo, em milissegundos, para cada envio 

de pacote de dados; programado no compilador IAR Embedded Workbench e depurador. 
 

 

Figura 2: Constante usada para variar o intervalo de tempo 

 

Para a realização desses testes, foram feitas algumas mudanças no firmware, inserindo 

um contador para identificação do número de sequência dos pacotes. Esses pacotes, com a 

ajuda do software, como mostra a Figura 3, apresenta em sua interface o instante de tempo da 

recepção dos dados para cada roteador, tornando-se possível, assim, identificar também as 

perdas de dados. 

Para simular a rede Mesh neste projeto, foram utilizadas 3 estruturas com capacidade de 

10 RZs, como mostra a figura 4. 

 



 

     Figura 3 – Software para registro de transmissões pelos RZs. 
 

 
Figura 4: Simulação de uma rede mesh 

 

Com base nessa coleta de dados, pode-se identificar o número de pacotes atrasados ou 

perdidos, que deve ser calculado para cada RX e também para toda a rede. 

Todos os roteadores são pré-programados para enviar pacotes em intervalos de tempos 



 

definidos ao coordenador. Assim, como foram usados diferentes quantidades de roteadores, 

foram também realizados testes com diferentes intervalos de tempos para cada uma destas 

quantidades. Os testes para a quantidade de 10 RZs, por exemplo, foram feitos com intervalos 

de tempos definidos em 10, 20 e 30 segundos. E para cada intervalo de tempo foram feitos 4 

testes, totalizando em 12 resultados. O mesmo procedimento foi feito para 20 e 30 roteadores, 

totalizando 36 coletas de dados.  

 

RESULTADOS 
 

As tabelas a seguir resumem alguns dados importantes de cada teste: 

Os valores das médias dos intervalos apresentados nas tabelas abaixo representam a 

média destas médias.  

 

Tabela 1: Média dos intervalos e desvio padrão para intervalos de tempo de 10 

segundos. 

 

             10  RZs            20  RZs            30  RZs 

 MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

TESTE 

1 

16,744 15,914 12,747 7,057 11,826 5,467 

TESTE 

2 

15,713 11,234 13,231 8,601 16,589 12,335 

TESTE 

3 

19,769 16,997 16,020 14,438 17,230 14,768 

TESTE 

4 

14,822 11,554 7,927 4,267 20,457 19,531 

 

Tabela 2: Média dos intervalos e desvio padrão para intervalos de tempo de 20 

segundos. 

 

             10  RZs            20  RZs            30  RZs 

 MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

TESTE 

1 

20,179 3,551 18,450 7,953 15,995 7,782 

TESTE 

2 

20,077 5,133 19,373 4,724 15,864 7,711 

TESTE 

3 

19,999 3,294 19,616 4,211 15,854 7,411 

TESTE 

4 

14,564 7,513 19,819 3,548 16,198 6,989 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3: Média dos intervalos e desvio padrão para intervalos de tempo de 30 

segundos. 
 

             10 RZs            20 RZs            30 RZs 

 MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

TESTE 

1 

19,448 12,992 20,285 13,386 21,741 15,142 

TESTE 

2 

19,168 13,113 19,368 13,672 22,265 14,798 

TESTE 

3 

20,036 13,155 16,967 14,420 21,549 13,694 

TESTE 

4 

22,912 11,724 22,797 11,573 20,074 13,834 

 

      Observamos que para o desvio padrão, a dispersão de um conjunto de dados é 

pequena se os valores estão bem concentrados em torno da média, e é grande se os valores 

estão muito espalhados em torno da média. O coeficiente de variação (dispersão) dá uma ideia 

da precisão de um experimento ou da dispersão de um conjunto de dados; sendo nada mais do 

que o desvio padrão em porcentagem da média. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

As práticas dos testes comprovaram que os dados, apesar de alguns atrasos, chegaram 

ao concentrador mesh. Houve algumas perdas, em certos momentos. Para isso, foram feitas 

algumas alterações nos intervalos de tempo de transmissão com o intuito de avaliar uma 

melhor relação entre a quantidade e o tempo de envio dos pacotes. 

Dos resultados gerados no Excel pelo software da Figura 3, foi calculada a média das 

médias dos intervalos de tempo para cada quantidade de roteadores. Além disso, o desvio 

padrão e o coeficiente de variação foram analisados também. 

De acordo com as condições em que foram realizados os procedimentos, pode-se 

concluir que: 

Para uma quantidade de 30 RZs e intervalo de tempo de 10 segundos, sendo 

considerado o maior desvio padrão, sendo 19,531 segundos, apresentou valores mais longe da 

média. Por outro lado, o valor encontrado para 10 RZs com intervalos de tempo em 20 

segundos apresentou o menor desvio padrão e, portanto, mais próximo da média. 

O coeficiente de variação para 10 RZs e intervalos de 20 segundos, apresentou-se como 

o menor, sendo 16,47%, considerado, assim, o mais homogêneo. 
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