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Resumo 

Com o crescente aumento dos cuidados em relação à proteção do ambiente, a sociedade procura cada 

vez mais formas de combater a pegada energética que deixa no mundo onde vivemos. Uma das 

maneiras de reduzir o nosso impacto no ambiente é através do melhoramento da eficiência energética 

dos nossos produtos e processos. Uma das áreas onde, uma redução do consumo de energia, tem um 

grande impacto no melhoramento desta eficiência é a área da iluminação. Por isso mesmo, não é de 

admirar que sejam cada vez mais as soluções que procuram controlar os sistemas de iluminação dos 

edifícios. 

Nesta dissertação, apresenta-se um sistema de controlo da iluminação para espaços amplos baseado 

numa rede de sensores e atuadores sem fios (WSAN). O objetivo passa por criar uma solução que 

reduza significativamente a energia consumida por estes sistemas enquanto tira vantagem das 

características que as WSAN oferecem. A solução desenvolvida distingue-se de outras existentes pois 

segue uma abordagem totalmente distribuída, evitando assim que a falha de um elemento comprometa 

o funcionamento de todo o sistema. Adicionalmente, permite diferentes políticas de iluminação de que 

se destaca a possibilidade de iluminar apenas as áreas em que se encontram pessoas e, caso estas 

estejam em movimento, prever a direção para onde se deslocam e iluminar essas áreas em 

antecipação. A avaliação feita da solução mostrou que permite poupanças energéticas superiores a 

outras soluções. 
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Abstract 

With the growing concern regarding environmental protection, society is increasingly seeking ways to 

fight the energy footprint that we leave in the world. One of the ways to reduce our impact on the 

environment is by improving the energy efficiency of our products and processes. One of the areas 

where a reduction in energy consumption has a major impact on improving energy efficiency is the 

lighting area. Therefore, it is not surprising that, an increasingly number of solutions that aim to control 

the lighting of buildings are emerging. 

This dissertation presents a lighting control system for large spaces based on wireless sensors and 

actuators networks (WSAN). The goal is to create a solution that significantly reduces the energy 

consumed by these systems while taking advantage of the features that WSAN has to offer. It is intended 

that the solution is distributed and decentralized, i.e., there is no central entity to control the 

communication between the nodes or to decide what the solution should do. Decisions on what to do 

will be taken by each of the network nodes. The algorithm installed on each node exploits the idea of 

using motion sensors to detect occupants creating a light area where they are. Furthermore, the 

algorithm should also be able to, if the occupant is in motion, predict the direction of their movement, 

illuminating this space in anticipation. 
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Glossário 

 

CFL - compact fluorescent lamp, ou em português lâmpadas fluorescentes compactas, são lâmpadas 

com uma maior eficiência energética que visam substituir as tradicionais lâmpadas incandescentes 

LED – Light Emitting Diode, ou em português díodo emissor de luz, é uma fonte de luz mais conveniente 

que as lâmpadas tradicionais, principalmente para produtos de microeletrônica 

Lúmen – é a unidade de medida de fluxo luminoso. Esta é uma unidade padrão do Sistema 

Internacional de Unidades. 

MEMS - Micro-Electro-Mechanical-Systems, é a tecnologia dos dispositivos muito pequenos. Os seus 

componentes têm normalmente entre 1 a 100 micrómetros. 

WSAN – Wireless Sensor/Actuator Network, ou em português rede de sensores e atuadores sem fio, 

são um tipo especial de redes sem fios que utilizam sensores e atuadores para monitorizar e interagir 

com o ambiente onde são instaladas 

MAS - Multi-agent system, ou em português, sistemas multiagentes é uma subárea da inteligência 

artificial que foca-se no estudo de entidades computacionais com um comportamento autónomo que 

permite decidir as suas próprias decisões 

Subnet – É uma abreviatura de subnetwork e representa uma sub-rede que tem características 

comuns. 

MAC - Media Access Control, em português controlo de acesso ao meio refere-se a uma camada da 

rede de um computador. 

Short – Tipo de dado utilizado em algumas linguagens de programação 

Array - Tipo de dado utilizado em algumas linguagens de programação 

TMAC - Timeout MAC, é um protocolo de comunicação utilizado pelos nós das redes de sensores e 

atuadores sem fios, comunicarem entre si 

GUI – Graphical User Interface, em português interface gráfica do utilizador é um meio de interação 

entre os dispositivos digitais e os seus utilizadores por meio de indicadores visuais 

FES – Future Event Set, é uma estrutura de dados que o simulador OMNeT++ utiliza no seu ciclo de 

eventos de uma simulação 

RAM - Random Access Memory, em português, memória de acesso aleatório, é um tipo de memória 

volátil utilizada para leitura e escrita de qualquer tipo de computador 
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OSI Model - Open Systems Interconnection Model, ou em português, modelo interconexão de sistemas 

abertos, é um conjunto de padrões standard para a comunicação de dados em redes digitais 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

 

1.1 Contexto e Motivação 

 

Hoje em dia, a eficiência energética já não é só uma expressão bonita que fica bem aos olhos do 

público. A capacidade de reduzir o consumo de energia conseguindo, ainda assim, fornecer os mesmos 

serviços e produtos sem diminuir a sua qualidade tem ganho cada vez mais visibilidade. Isto acontece 

porque além da eficiência energética trazer grandes benefícios para o nosso planeta, também os traz 

para o cidadão comum que com estes produtos e processos mais eficientes, conseguem reduzir o seu 

consumo de energia e por consequência poupar financeiramente na sua fatura energética. 

Mas não são só os particulares que estão atentos a esta revolução. Também as organizações públicas 

estão preocupadas com este tema e estão a lançar cada vez mais medidas para atingir esta eficiência 

energética. Um exemplo de uma dessas medidas é a Energy Efficiency Directive lançada pela 

Comissão Europeia e que estabelece um conjunto de medidas com vista a ajudar a União Europeia a 

atingir os 20% de eficiência energética em 2020[1]. São esta e outras medidas que permitem á 

International Energy Agency afirmar que a necessidade energética do mundo em 2050 vai ser 

significativamente reduzida (menos cerca de ⅓ de energia comparando com o consumo atual) o que 

se traduzirá numa redução de gases de estufa libertados para a atmosfera[2]. 

Mas em que componente da rede elétrica devemos focar esforços para reduzir o consumo de energia? 

Uma das escolhas naturais é escolher os componentes que consomem mais energia, pois uma redução 

aí implica também uma redução no consumo energético geral. E um dos maiores consumidores de 

energia elétrica são os sistemas de iluminação. Sozinhos, estes constituem entre 30% e 40% de toda 

a energia elétrica consumida por edifícios não residenciais[3] e, por isso mesmo, parece ser um bom 

componente para tentar encontrar novas soluções para reduzir o seu consumo energético. 
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Estes esforços para a redução do consumo elétrico por parte dos sistemas elétricos já começaram a 

ser feitos. Temos assistido, principalmente de duas décadas para cá, a uma tentativa de melhorar a 

tecnologia destes sistemas. Primeiro, vieram as lâmpadas fluorescentes compactas (CFL em inglês). 

Foram criadas em 1976, por Edward E. Hammer, um engenheiro da General Electric, em resposta a 

crise do petróleo de 1973. Comparadas às normais lâmpadas incandescentes, estas lâmpadas CFL 

são muito mais eficientes: usam apenas ⅕ a ⅓ da energia e duram 8 a 15 vezes mais tempo[4]. 

De seguida, vieram as chamadas lâmpadas LED (light-emmitting diode). A tecnologia LED já não era 

nova, mas só novos desenvolvimentos nesta área permitiram que esta tecnologia fosse utilizada 

eficazmente nos sistemas de iluminação. Tendo um tempo de vida e uma eficiência energética que é 

várias vezes superior às lâmpadas incandescentes e as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas LED são 

um mercado em crescimento. Estima-se que este mercado irá crescer, passando de uma faturação de 

2 mil milhões de dólares em 2014 para 25 mil milhões em 2035 [5]. 

Apresenta-se, na tabela seguinte, um sumário das várias características das lâmpadas apresentadas 

[6]: 

Nome Eficiência (lm/W)1 Tempo de Vida (horas) 

Lâmpadas Incandescentes 4 – 17 2 – 20.000 

Lâmpadas Fluorescentes 52 – 100 8.000 – 20.000 

Lâmpadas LED 10 – 110 50.000 – 100.000 

Tabela 1 - Características dos diferentes tipos de lâmpadas 

 

                                                           
1 Lúmen (unidade métrica de fluxo luminoso) / Watt 

Figura 1 - Energia consumida em edifícios de escritórios 



 

21 
 

Além destes melhoramentos ao nível de tecnologia dos sistemas de iluminação, são vários os sistemas 

de controlo que têm sido investigados e desenvolvidos procurando sempre uma redução do consumo 

de energia por parte destes sistemas. 

O light level tuning é um destes esquemas que tenta ajustar a intensidade de luz emitida de acordo 

com as preferências dos ocupantes. Este esquema gera poupança de energia porque normalmente os 

ocupantes não necessitam do nível standard de luminosidade e assim sendo esse nível pode ser mais 

baixo. De acordo com G. R. Newsham e J. A. Veitch, este tipo de esquema pode conseguir poupanças 

na ordem dos 15% a 25%[7] dependendo sempre das preferências dos ocupantes. 

A estratégia time switching é um bom método para edifícios com horários de trabalho bem definidos 

como bibliotecas, escolas, etc. Este esquema consiste em desligar a iluminação ou reduzi-la 

significativamente de acordo com um horário pré-definido. Um problema deste método é a sua fraca 

flexibilidade o que faz com que não seja adotado na maior parte dos edifícios. 

O occupancy sensing é o esquema mais visto para combater o consumo exagerado de energia. É usual 

ver este esquema implementado sobretudo em instalações sanitárias e consiste num sensor de 

movimento que quando deteta movimento acende a lâmpada associada ao sensor. Depois de algum 

tempo sem detetar movimento, a iluminação é desligada. Este é um método muito fácil de implementar 

e que pode levar a poupanças de energia na ordem dos 25%[8] em espaços reduzidos onde só uma 

fonte de luz esteja presente. 

Outro esquema para lidar com este problema é o daylight harvesting. Esta estratégia utiliza 

fotosensores para descobrir a intensidade de luz solar que entra em espaços fechados e usa esses 

valores para ajustar a luminosidade da sala. Não é uma técnica muito utilizada devido aos seus custos 

de instalação mas pode levar a poupanças de energia significativas (entre 20% a 60%)[9] conforme a 

intensidade de luz que se consegue nestes espaços. 

Finalmente, a técnica load shedding é uma estratégia de poupança de energia radical que envolve 

cortar totalmente todo o fornecimento de energia durante algumas horas dos dias. Como é óbvio, esta 

estratégia é extremista e só é utilizada quando existe algum tipo de dificuldade no fornecimento de 

energia. Por exemplo, países economicamente mais débeis podem não ter a capacidade de fornecer 

energia numa forma constante e por isso durante certos períodos de tempo, o fornecimento de energia 

é cortado.  

Apesar da introdução de todas estas soluções que podem levar a uma poupança energética na ordem 

dos 40%, o que é facto é que elas não são adotadas na maioria dos edifícios. A incapacidade de 

adaptação destes sistemas a diferentes espaços e a sua fraca interoperabilidade são algumas das 

razões para que isto aconteça, mas são sobretudo os grandes custos iniciais de instalar este tipo de 

sistemas que impedem que estes sejam adotados pela maioria dos edifícios. Por isso, uma alternativa 

a estes sistemas tradicionais tinha de ser encontrada e com os avanços dos sistemas micro-electro-

mecânicos (MEMS - Micro-Electro-Mechanical-Systems) apareceram as redes de sensores e 

atuadores sem fios (WSAN - Wireless Sensor and Actuator Networks). 
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As redes de sensores e atuadores sem fios têm características muito diferentes de outras redes. O 

principal propósito deste tipo de rede é obter informação de um qualquer tipo de grandeza física 

(temperatura, movimento, humidade, etc.), enviá-la para esta ser tratada por um sistema centralizado 

e interagir de uma qualquer forma com o ambiente. As WSAN operam normalmente com uma potência 

baixa dado que muita das vezes os nós sensores não têm acesso a energia elétrica da rede. Além 

disto, estes também têm grandes limitações no que respeita à memória e à capacidade de 

processamento. Outra característica das WSAN é a sua auto configuração, i.e., quando os nós são 

colocados na sua posição final é esperado que estes se auto configurem automaticamente criando 

assim uma rede onde a informação flui até ao servidor central. Estas redes também podem estar 

sujeitas a falhas (nós desconectados, sensores avariados) o que obriga a estarem preparadas e a 

assegurar que a rede se adapta á sua nova configuração, redefinindo os caminhos de encaminhamento 

por onde a informação passa. 

Por fim, estas redes destacam-se das redes sensor sem fios devido à sua obrigação de ter um tempo 

de resposta quase imediato para que não exista uma mudança significativa dos resultados obtidos 

pelos sensores até que a ação seja feita pelos atuadores. 

 

O seu custo reduzido e a capacidade dos seus nós poderem ser colocados em qualquer tipo de 

ambiente, permite a estas redes serem uma solução a ter em conta para combater as dificuldades de 

instalação dos sistemas de controlo de iluminação tradicionais. Além disso, estas redes também têm 

uma grande vantagem em serem sem fios o que permite uma instalação mais fácil em edifícios antigos, 

reduzindo a quantidade de fios necessários para a sua utilização, o que muitas vezes levam os 

proprietários a descartar este tipo de sistemas. 

Todas as vantagens mencionadas acima acerca deste tipo de redes, levaram à sua adoção para ser a 

base da solução apresentada neste documento. Assim, no contexto da presente tese, propõe-se a 

conceção e desenvolvimento de um sistema de controlo de iluminação inteligente que tenha nós com 

Figura 2 - Exemplo de um nó sensor/atuador (iMote2) 
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sensores de movimento e que controlem as luminárias do espaço onde estão instaladas. Deste modo, 

será possível obter informação sobre a presença ou não de ocupantes e agir em conformidade, 

acendendo ou não as luminárias do espaço. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

O principal objetivo desta dissertação é arquitetar, desenvolver e prototipar um sistema de controlo 

distribuído para a iluminação de superfícies de grandes dimensões dentro de edifícios (ex. grandes 

armazéns, parques de estacionamento subterrâneo, etc.), com a visão que um sistema deste tipo irá 

trazer grandes poupanças de energia face ao sistema de controlo de iluminação tradicionais. 

Os nós desta rede serão luminárias inteligentes que integrarão um sensor de movimento para detetar 

os ocupantes do espaço, uma fonte de luz (lâmpada) e a unidade de processamento que dará a 

inteligência necessária a estes elementos. Estes nós estarão presentes no teto, para assim conseguir-

se uma melhor iluminação do espaço e deverão ser capazes de regular a intensidade da luminosidade 

de acordo com as decisões do algoritmo. Este constrangimento, levou à adoção da tecnologia LED 

como fonte de luz nestes nós. A sua eficiência energética e a sua capacidade de regular a intensidade 

originam que esta tecnologia seja a escolha óbvia para integrar esta solução. 

A solução desenvolvida distingue-se de outras existentes pois segue uma abordagem totalmente 

distribuída, evitando elementos únicos que se podem tornar críticos no funcionamento do sistema. A 

fraca exploração nesta área deve-se sobretudo à dificuldade de transferir da entidade central para os 

nós da rede a “inteligência” fazendo com que esses nós tenham a capacidade de reagir aos eventos 

que vão acontecendo na rede e reagir de acordo de forma independente. Assim sendo, todos os nós 

da rede serão iguais tanto ao nível de hardware como de software. Não existirá qualquer diferença 

entre eles, reduzindo assim o custo necessário à instalação de um sistema deste tipo ou à sua alteração 

dado que reduziu-se ao máximo o número de configurações necessários para a instalação de um novo 

nó. 

Além disso, a rede também deve ter algumas características que combatem o sentimento de incómodo 

que as pessoas têm muitas vezes ao serem confrontadas com espaços que têm estes sistemas de 

controlo. Isto acontece, sobretudo devido á falta de iluminação do espaço envolvente à pessoa. Por 

isso, é também objetivo desta dissertação que o sistema tenha três características que ajudam a 

combater isto. A primeira é a iluminação de obstáculos, como paredes, escadas, etc., para que a 

pessoa sinta alguma confiança ao movimentar-se no espaço, conseguindo identificar os seus limites e 

aspetos mais marcantes. A segunda é a criação de uma área de iluminação com um raio configurável 

que faz que não só o nó que deteta a pessoa se ilumine mas também os nós à sua volta. E por fim a 
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criação de um cone de iluminação que acompanhe e antecipe o movimento da pessoa e permita que 

esta se desloque numa área sempre bem iluminada. 

Tudo isto deve de ir na direção de poupar energia elétrica no espaço onde esta solução está instalada. 

Por isso, é também objetivo desta dissertação perceber qual a poupança conseguida com a instalação 

de um sistema deste tipo em grandes áreas sem luz natural. Assim devemos também conseguir 

informação sobre como esta solução se comporta a esse nível, podendo assim comparar esta com 

outras soluções já estudadas e implementadas. 

Infelizmente, as dificuldades práticas de implementar e testar um sistema deste tipo são muito grandes: 

custos com o hardware, reserva de espaço para teste do sistema, perca de tempo a otimizar o algoritmo 

para todos os nós, etc. Para combater este facto, será usado um simulador de forma a agilizar este 

processo simplificando o desenvolvimento e o teste da solução. O simulador permite que estas 

dificuldades desapareçam mas também cria outras como a necessidade de simular todo o ambiente 

onde a solução será instalada. Ainda assim, as vantagens de fazer uma prova de conceito deste modo, 

ao invés da construção dum modelo real, levaram a que se optasse pelo desenvolvimento da solução 

usando um simulador. 

 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

No próximo capítulo serão apresentados trabalhos relacionados com esta área de sistemas de controlo 

de iluminação inteligentes desenvolvidos por outros autores e por algumas empresas especializadas 

neste ramo. 

No capítulo 3 será apresentada a solução desenvolvida, começando por uma visão geral e descrevendo 

em seguida cada um dos componentes desenvolvidos e como estes interagem entre si. Neste capítulo 

serão apresentadas as principais características do simulador utilizado (Omnet++) para que o leitor 

possa ter a perfeita noção do porquê de algumas decisões tomadas no desenvolvimento dos 

componentes. 

No capítulo 4 será detalhado o algoritmo desenvolvido para os nós da rede, o qual constitui o foco 

central da presente dissertação. 

No capítulo 5 são apresentados os resultados das várias simulações efetuadas com a solução 

desenvolvida, bem como a comparação entre esta e outras soluções apresentadas no capítulo dois. 

Por fim, no capítulo 6 são apresentadas conclusões sobre este trabalho. 
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Capítulo 2 

 

Trabalho Relacionado 

 

São alguns os autores que optaram pelas rede de sensores e atuadores sem fios para combater este 

problema do excessivo consumo energético por parte dos sistemas de iluminação. A capacidade destas 

redes poderem possuir alguma inteligência e a sua capacidade de adaptar ao ambiente onde são 

instaladas e interagir com ele, fazem das WSAN uma escolha óbvia para ser a base de um sistema de 

controlo de iluminação. 

A DUST Networks afirma ser pioneira no uso de WSANs na construção do seu sistema de controlo de 

iluminação. Esta empresa apresenta-nos, em conjugação com o Lawrence Berkeley National 

Laboratory (LBNL) e o SVA Lighting, uma solução centralizada que promete reduzir significativamente 

os custos de instalação quando comparado com uma solução de controlo com fios. Constatamos já, 

que esta solução diverge da apresenta neste documento dado que se trata de uma solução centralizada 

enquanto neste documento apresenta-se uma solução distribuída. A solução possui vários 

componentes que estão todos integrados nos nós DUST, apelidados de nós SmartMesh. Estes nós 

SmartMesh transmitem os dados recolhidos pelos seus sensores para uma entidade central, via rede 

sem fios rádio, que usará um algoritmo para decidir que ação os atuadores presentes nos nós devem 

realizar. O algoritmo utiliza maioritariamente duas técnicas de controlo de iluminação: o daylight 

harvesting e o occupancy sensing. Devido à solução proposta pretender ser distribuída, só podemos 

contar com a capacidade de processamento e de memória dos nós. Com esta restrição, a escolha de 

duas técnicas de controlo de iluminação poder-se-iam revelar demasiado para a capacidade dos nós 

da rede dado que estes têm que saber como se comportar num intervalo de tempo em que os dados 

obtidos pelos sensores ainda façam sentido. Assim sendo a técnica utilizada pela solução proposta é 

o occupancy sensing. A DUST Networks afirma que os custos de instalação deste sistema, por eles 

apresentado, são 30% inferiores quando comparados com uma solução com fios. Além disso, a 

empresa atesta que este sistema cobre os seus custos ao fim de três anos de utilização, dado que leva 

a uma redução considerável de consumo de energia elétrica. [10] 



 

26 
 

 

A Adura Technologies apresenta-nos o Xpoint Wireless[11], uma solução para um sistema de controlo 

de iluminação. Apesar de não haver muita informação sobre este sistema devido a este ser proprietário, 

percebe-se, pela brochura de venda, que este é um sistema hibrido, i.e., este sistema pode ser 

combinado com os tradicionais sistemas de iluminação com fios ou atuar sozinho. Podemos também 

constatar que esta é uma solução descentralizada, não tendo assim o problema de ponto critico e 

aproximando-se mais da solução apresentada neste documento. Ainda assim o Xpoint Wireless requer 

a presença de componentes que façam a ponte entre os diversos nós da rede apelidados de Xpoint 

Wireless Bridges. Por fim, este sistema fornece também ao cliente uma aplicação web que permite a 

este controlar, monitorizar e configurar a rede, bem como definir alertas para picos de utilização de 

energia elétrica.  

Fergus O’Reilly e Joe Buckley[12] examinam e exploram a ideia de daylight harvesting como técnica 

principal para o controlo da iluminação do espaço. Para o conseguir, utilizam uma rede de sensores 

sem fios para medir a quantidade de luz que chega a um determinado local e ativar o sistema de 

Figura 3 - Arquitetura do sistema da DUST Networks 
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controlo baseado nessa medição. Os autores utilizam o sistema de controlo de iluminação apelidado 

de DALI[13] ou Digital Addressable Lighting Interface que são balastros reguláveis que utilizam um 

protocolo de comunicação próprio. Esta solução está arquitetada mas não implementada e por isso não 

existe nenhuns resultados práticos para podermos afirmar se é uma solução que reduz 

significativamente o consumo de energia ou não.  

Ao tentar resolver o problema das preferências de iluminação pelos ocupantes do espaço e a eficiência 

energética pretendida pelos gestores dos espaços, Granderson[14] desenvolveu um algoritmo que 

alcança o balanço ideal entre estas duas premissas. Este algoritmo utiliza diagramas de inferências 

para conseguir modelar os conflitos entre as preferências dos ocupantes e assim conseguir o valor de 

iluminação ideal. Ainda assim, a solução encontrada por este autor assume que as luminárias na 

mesma região são controladas de igual maneira, o que faz que numa região apenas possa existir um 

valor de intensidade de luz o que pode causar desconforto a alguns ocupantes. Esta solução apesar 

de utilizar também uma WSAN, é destinada a espaços pequenos, como escritórios ou open-spaces, 

não sendo uma alternativa á solução proposta. 

A solução proposta por Li[15] é diferente de todas as outras apresentadas até agora. Este autor propõe 

uma solução onde os sensores e os atuadores são duas redes sem fios independentes uma da outra. 

E como é que isto funciona? Apesar de as duas redes serem completamente separadas uma da outra 

ao ponto de o protocolo de comunicação ser diferente, estas têm um ponto comum de contato: um 

servidor central. Este servidor serve como ponte entre o que os sensores detetam e a ação que os 

atuadores têm que realizar. Sendo que esta solução utiliza duas redes separadas, é diferente da minha 

solução onde a rede é igual para os dois componentes. Além disso, não é apresentada nenhuma 

referência sobre como é que este sistema de comporta em termos de poupanças energéticas. 

A solução de Singhvi et al[16] é bastante ambiciosa: os autores desta publicação propõem integrar as 

preferências dos ocupantes com o estado do ambiente, exterior e interior, de forma a reduzir a energia 

utilizada. Para reduzir a complexidade do algoritmo de controlo do sistema de iluminação e para este 

ser eficiente, os autores otimizam o problema assumindo que a luminária ilumina só um espaço 

pequeno em volta de um ocupante, ignorando como esta iluminação afeta os outros ocupantes do 

espaço. Foi feito um teste com 12 nós e 10 lâmpadas de secretária e o algoritmo portou-se bem, 

conseguindo-se uma redução da energia sem por em causa o conforto dos ocupantes. Apesar disso o 

algoritmo não foi testado com a combinação de luz interior e luz ambiente pelo que este tipo de 

operação não ficou provada como eficiente ao nível de redução energética. Esta solução não prevê 

nenhum movimento por parte dos ocupantes, assumindo que estes se encontram estáticos e por isso 

apesar de ambiciosa tem características bastante diferentes da solução proposta neste documento. 

Sandhu et al[17], apresenta-nos, ainda, que na forma teórica, um sistema MAS (multi-agent system). 

Este tipo de sistema é caracterizado por ter vários sensores a cooperar para conseguir realizar tarefas 

de elevada complexidade que neste caso é a gestão do sistema de iluminação. Os autores fazem a 

divisão do espaço físico em vária subnet’s estáticas onde cada uma é caracterizada por ter um MAC 

para controlar o balastro de iluminação. Cada subnet pode ter diversos sensores e cada sensor pode 

estar associado a mais que uma subnet. A vantagem deste sistema são a escalabilidade do mesmo, a 
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sua auto configuração e a adaptação ao ambiente mas a interação entre estes agentes revela-se muito 

mais complicada que aquela encontrada em sistemas centralizados. Além disso, este tipo de sistema 

é diferente da solução proposta neste documento pois queremos só um sensor de movimento por 

atuador e não vários. 

 

A solução descrita por Y. Wen e A. M. Agogino[18] foca-se no controlo de sistema de iluminação num 

espaço com vários ocupantes e, por isso, com diversas preferências de iluminação. O algoritmo 

proposto usa uma estratégia centralizada para controlar o sistema de iluminação que calcula a 

intensidade de luminosidade pretendida por cada um dos ocupantes do espaço. O principal foco desta 

solução é conseguir que minimizar os custos da instalação do seu sistema e por isso o seu objetivo é 

a construção de um nó da rede com custos reduzidos. Os testes feitos com esta solução conseguiram 

resultados muito promissores, atingindo poupanças na ordem dos 68% - 70% dependendo do número 

de ocupantes presentes. 

 

Figura 4 - Divisão do espaço físico proposto por Sandhu et al 

Figura 5 - Arquitectura da solução de Wen e Agogino 
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A solução de Pan et al[19] é a típica solução centralizada. Em primeiro lugar , temos sensores de 

luminosidade para recolher informação do ambiente envolvente. Esta informação é depois transmitida 

a um servidor central que irá decidir, baseado num algoritmo, qual a ação que cada um dos atuadores 

do sistema deve realizar. O algoritmo desta solução procura maximizar a satisfação de vários 

ocupantes. Para isso, é definido qual as preferências de cada um e depois disso o servidor central 

calcula qual deve ser a luminosidade de cada um das luminárias de forma a garantir que cada um dos 

ocupantes esteja o mais confortável possível. Esta solução é completamente diferente daquela que é 

proposta neste documento. Pretende-se, ao contrário desta, uma solução distribuída e adotando a 

técnica de occupancy sensing. 

Um sistema autônomo e distribuído para o controlo do sistema de iluminação é-nos apresentado pelo 

Miki et al[20]. Neste documento, os autores, através de sensores de luz móveis, prometem oferecer a 

luminosidade desejada na localização desejada. O trabalho de Kaku[21] é baseado nesta solução 

teórica de Miki et al e a sua implementação num espaço de 240 m2 com 22 sensores de luz e 26 

luminárias mostram bons resultados no que diz respeito à poupança de energia. Apesar de ser uma 

solução que apresenta alguns aspetos que podem ser adaptados à solução apresentada neste 

documento, uma das características onde diverge é na utilização de sensores móveis, dado o que desta 

solução estarão fixos junto às luminárias no teto. 

Park et al, apresenta-nos o Illuminator[22], um sistema de controlo de iluminação inteligente 

desenvolvido para a produção multimédia e de entretenimento. Neste sistema, Park et al mostram-nos 

também o nó deste sistema, o Illumimote, que é um poderoso módulo que têm integrado um sensor de 

luz para corresponder aos extremos requisitos das produções multimédia que este sistema estará 

sujeito. Usando um algoritmo genérico, o sistema computa a configuração ideal de luz em tempo real 

de acordo com um perfil especificado pelo utilizador. 
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Figura 6 - Arquitectura do Illuminator 
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De seguida é apresentada uma tabela de resumo de todos os sistemas e soluções estudadas e as 

suas características: 

 

Solução Centralizada ou Distribuída 
Técnicas de controlo de 

iluminação 

Dust Networks Centralizada 
Daylight harvesting e 

occupancy sensing 

Xpoint Wireless Distribuída Daylight harvesting 

O’Reilly Centralizada Daylight harvesting 

Ganderson, et al Centralizada 
Daylight harvesting e 

occupancy sensing 

Li Centralizada - 

Singhvi, et al Centralizada Daylight harvesting 

Sandhu, et al Distribuída Daylight harvesting 

Agogino - - 

Pan, et al Centralizada Daylight harvesting 

Miki, et al Distribuída Daylight harvesting 

Illuminator Centralizada Daylight harvesting 

Tabela 2 - Resumo das características das soluções estudadas 

 

Como se pode constatar na pesquisa apresentada em cima, são várias as tentativas para adaptar as 

redes de sensores e atuadores sem fios a um sistema de controlo de iluminação inteligente. Todas elas 

têm dois objetivos principais: reduzir o consumo energético e garantir o conforto dos ocupantes.  

A solução proposta também procura estas duas características fundamentais, mas ao contrário destas 

em cima apresentadas, a solução proposta vai se basear unicamente na técnica de controlo de 

iluminação occupancy sensing com a utilização de sensores de movimento para detetar a presença 

dos ocupantes. Além disso, será distribuída e descentralizada ao contrário da maioria das apresentadas 

em cima, pelo que desta forma se eliminará o problema do sistema falhar quando o servidor central 
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tiver em baixo. Este tipo de solução traz vantagens pois será mais escalável e mais adaptável aos 

diferentes ambientes. 
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Capítulo 3 

 

Solução Proposta 

 

Nesta secção descreve-se a solução proposta começando pelos vários componentes criados, com 

principal foco no nó sensor/atuador e passando pela forma como os nós interagem entre si. 

 

 

3.1. Descrição da Solução 

 

A solução proposta nesta dissertação passa por criar um sistema distribuído de controlo da iluminação 

para grandes áreas dentro de edifícios. Esta solução apresenta-se como uma forma de melhorar a 

eficiência energética destes espaços ajudando os donos a reduzir as suas despesas com a fatura 

energética, sem nunca por em causa o conforto dos utilizadores destes espaços. 

Este sistema assenta sobre uma rede de sensores/atuadores sem fios. Esta é uma tecnologia que 

utiliza unidades de processamento e comunicação de pequenas dimensões que permitem monitorizar 

uma vasta área. A ideia é utilizar esta rede para que, através de sensores de movimento. Quando 

houver uma deteção de movimento por parte do sensor associado ao nó, a luminária deste é ligada 

numa intensidade máxima por defeito, podendo este valor ser configurável. Num ambiente real, este 

conjunto de dispositivos (unidades de processamento, sensor de movimento e luminária) posicionaram-

se no teto do espaço onde esta solução for adotada. 

Apesar de ser uma rede de sensores/atuadores sem fios, esta rede não vai ter o problema de 

fornecimento de energia que normalmente estas redes têm. Como são utilizadas sobretudo para 

monitorizar espaços bastante grandes, os nós destas redes são muitas vezes disposto em sítios que 

não têm energia por perto sendo alimentados por uma pilha ou outro tipo de dispositivo de 

armazenamento de energia. Isto porque, os nós da presente solução serão dispostos em edifícios que 

tem energia elétrica pelo que a sua fonte de alimentação energética virá daí. 

Além disso, pretende-se que este sistema de controlo seja distribuído, i. e., não exista qualquer tipo de 

entidade central para onde sejam enviados os dados recolhidos pelo sensores para que seu 

processamento seja feito. O objetivo é que esse processamento esteja em cada num dos nós sensores 
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e que estes saibam como se comportar tanto quando recebem informação, por parte do seu sensor de 

movimento, que foi detetado um ocupante como quando recebem eventos da rede. Isto irá permitir 

reduzir as desvantagens que um sistema centralizado introduz, nomeadamente o problema do ponto 

crítico de falha. Uma solução distribuída também torna o sistema mais escalável e fácil de expandir. 

Esta característica obriga a que os nós da rede tenham de cooperar para que a solução seja 

verdadeiramente inteligente. Por isso mesmo, a comunicação entre os nós é um ponto fundamental 

para que esta solução tenha sucesso. Normalmente, estes sistemas distribuídos e descentralizados 

geram muitas mensagens sendo importante procurar reduzir o máximo possível esse número. A 

solução encontrada consiste em limitar a propagação de mensagens apenas para os nós vizinhos. 

Sabemos que neste tipo de rede, não existe uma comunicação de ponto para ponto mas sim uma 

difusão da mensagem. Apesar disso, dado que os nós desta rede conhecem quem são os seus 

vizinhos, todas a mensagens enviadas por nós que não sejam seus vizinhos são prontamente 

descartadas. 

 

 

Na figura seguinte representam-se todos os campos presentes nas mensagens transmitidas na rede 

sem fios pelo nós sensor/atuador. Estas mensagens são de tamanho fixo de 24 bytes dado que têm de 

conter todos os campos essenciais para o correto funcionamento da solução apresentada. A utilização 

de short como tipo de dados para estes campos explica-se com a necessidade de diminuir o mais 

possível o tamanho das mensagens que percorrem a rede. O campo referente ao array de 8 shorts é 

necessário para indicar qual o destino de cada mensagem. Esta indicação do destino da mensagem 

tem a ver com a funcionalidade “cone de iluminação” que irá ser descrita mais à frente na dissertação. 

O array tem tamanho fixo, pois um nó só poderá ter no máximo 8 nós vizinhos e a mensagem pode ser 

direcionada para mais que um destes obrigando assim a mensagem a prever o pior caso possível (uma 

mensagem ser direcionada para todos os nós vizinhos). 

 

Figura 7 - Propagação das mensagens da rede 
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A necessidade de a mensagem ser o mais reduzida possível em termos de tamanho tem a ver com os 

protocolos utilizados neste tipo de redes. Apesar de, nesta solução, o protocolo de comunicação poder 

ser mais lato no que respeita aos constrangimentos em termos de consumo de energia dos nós, optou-

se por garantir que as mensagens desta solução fossem compatíveis com esses protocolos. O 

protocolo apresentado nesta solução tem muita parecenças com o protocolo TMAC (Timeout MAC)[23] 

bastante utilizado em redes deste tipo. Este protocolo, utiliza intervalos de tempo bem definidos para 

dizer quando o nó deve estar ativo e em sleep. Na solução aqui apresentada, foi removida esse período 

de sleep para que o nó ficasse sempre disponível para receber mensagens da rede e assim não 

houvesse perca de mensagens. Isto só pode acontecer porque o nó se encontra ligado à rede elétrica, 

não havendo assim o constrangimento de um nó alimentado apenas com bateria. Apesar da solução 

optar por um protocolo de comunicação deste tipo, é relativamente fácil no futuro implementar e testar 

a solução com outro tipo de protocolo que permita uma poupança de energia mais significativa. 

Além destas características inerentes à criação de uma solução distribuída, esta solução também teve 

que ter em conta funcionalidades básicas que um sistema que lide com pessoas tem de oferecer. A 

primeira funcionalidade que esta solução se propôs a implementar foi a criação de uma área de 

iluminação, que permitisse para além de acender a luminária do nó que deteta e a dos seus vizinhos. 

Esta área teria um raio configurável para se adaptar a cada um dos espaços onde fosse instalada. 

A segunda funcionalidade pretendida foi a capacidade de nós perto de obstáculos, como paredes, 

escadas, portas, etc., terem as suas luminárias sempre acesas, com uma intensidade parametrizável. 

Isto permitirá ao ocupante ver antecipadamente os obstáculos e poder navegar pelo espaço onde está 

implementada esta solução de maneira segura. Desta forma, pretende-se que o ocupante esteja mais 

confortável num espaço com esta solução dado que consegue ter uma visão global do espaço que Por 

fim, a última funcionalidade e talvez a mais interessante desta solução é a capacidade de prever por 

onde o ocupante está a dirigir-se e iluminar-lhe o caminho, em antecipação, conseguindo que essa 

zona iluminada seja modificada quando o ocupante muda de direção de movimento. Isto permitirá ainda 

mais conforto ao ocupante, dado que o percurso para onde se desloca estará sempre bem iluminado. 

o rodeia. 

Figura 8 - Estrutura de uma mensagem da solução 
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Na construção desta solução, o componente fundamental é o nó sensor/atuador. É aqui que está toda 

a inteligência da solução. Mas, para o desenvolvimento e teste de uma solução deste tipo em ambiente 

real, seria necessário dispor de um grande número de nós para conseguir resultados significativos e 

adquirir esses nós não era de todo viável para a faculdade. Além disso testar a solução proposta seria 

também muito complexo e moroso dado que cada vez que existisse um bug seria necessária a 

reprogramação de todos os nós. Normalmente, soluções deste tipo são, numa primeira instância, 

testadas com simuladores que servem para, de uma forma fácil e barata, testar as aplicações e verem 

se elas conseguem os resultados esperados ou não e dai sim, partir para uma construção da solução 

em ambiente real. 

 

 

 

 

Figura 9 - O ocupante está a mover-se para norte e o caminho é iluminado antecipadamente 
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3.2. Seleção do simulador 

 

Inicialmente foi feita uma pesquisa para analisar os diferentes simuladores existentes e identificar 

aquele que seria mais adequado aos objetivos pretendidos para o presente trabalho. Os aspetos 

principais que foram procurados aquando da pesquisa destes simuladores, focaram-se sobretudo na 

procura por um que tivesse uma forte componente gráfica de modo que o comportamento da solução 

fosse facilmente percetível aos mais leigos e por outro lado, que não tivesse um custo inicial de 

aprendizagem muito elevado pois o foco do trabalho deveria ser no desenvolvimento do algoritmo para 

os nós sensores e atuadores da rede e não na aprendizagem de uma ferramenta de simulação. 

Com estas duas características em mente, a pesquisa por simuladores revelou 3 possíveis candidatos 

que cumpriam, cada um à sua maneira as características desejadas: Ptolemy II, J-Sim e o OMNeT++ 

O Ptolemy II[24] é um simulador que tem uma forte componente gráfica, permitindo ao utilizador editar 

a rede e os seus módulos através da interface gráfica deste. Apesar disso, tinha uma fraca 

documentação o que traria um enorme custo inicial de aprendizagem da ferramenta. 

O J-Sim[25] é um simulador desenvolvido em Java que oferecia uma grande lista de protocolos e 

modelos suportados. Além disso, oferecia também uma biblioteca GUI2 que permitia visualizar as redes 

construídas com este simulador[26]. O seu grande defeito recaia na performance da simulação, 

tornando esta muito pouco fluida para ser visualizada. 

Por sua vez, o OMNeT++[27] tinha como ponto forte o seu componente gráfico e a forte comunidade 

que desenvolve aplicações neste simulador construído em C++. Este é um simulador que tem a 

particularidade das suas aplicações serem desenvolvidas em nesC, uma linguagem criada 

especificamente para esta ferramenta mas que é muito baseada no C++ e que é compatível com 

TinyOS, um sistema operativo vocacionado para este tipo de unidades de processamento. Esta é uma 

característica muito importante, já que, deste modo, a passagem do algoritmo desenvolvido no 

simulador para um nó real implicaria quase nenhum esforço. Dado o OMNeT++ oferecer todas as 

características e o C++ ser uma linguagem que estou muito à vontade, levou este simulador a ser a 

escolha lógica para a realização deste trabalho. 

O modelo que o OMNeT++ segue tem como unidade básica o módulo. Os módulos comunicam entre 

si através de mensagens. Os módulos podem ser agrupados de forma a criar entidades maiores 

(chamados de módulos compostos) que permitem ao utilizador criar facilmente uma abstração 

aproximada da realidade dos diversos elementos presentes num ambiente real. De realçar que a 

quantidade de módulos simples e compostos que um módulo pode ter é infinita, dando ao utilizador a 

possibilidade de criar uma aplicação modular para que a sua manutenção seja feita mais facilmente. 

                                                           
2 Graphical User Interface, em português Interface Gráfica do Utilizador 
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Todos estes módulos estão agregados no módulo principal, apelidado de módulo de sistema, que 

representa a rede e contém os parâmetros e as várias ligações entre os módulos. 

 

Outro aspeto de salientar são os “gates” que cada um dos módulos pode possuir. Estes são a porta de 

entrada e saída de mensagens entre os diversos módulos. Esta especificação das ligações existentes 

entre os módulos é feita na construção dos mesmos para que o simulador consiga construir essas 

ligações aquando da compilação da solução. As mensagens neste simulador são de dois tipos: 

mensagens próprias e mensagens para outros módulos. As mensagens do primeiro tipo, não precisam 

de gates para serem encaminhadas e funcionam como temporizadores do próprio módulo ou para 

representar ações que o módulo tem de fazer periodicamente. A mensagens de segundo tipo precisam 

de uma conexão entre o gate de saída de um módulo e o de entrada de outro módulo. Estas mensagens 

simulam as mensagens entre os vários elementos da rede e tendem a ter alguma informação 

necessária para que a solução a simular funcione corretamente. Além disso, ao contrário das 

mensagens próprias, estas podem estar sujeitas às condições do ambiente e ao estado dos módulos 

podendo muita das vezes perder-se e não chegar ao destino. 

O OMNet++ é um simulador de eventos discretos, i.e., as situações em que o estado da simulação 

muda (chamadas de eventos), é assumido como algo atómico onde nada de interesse acontece durante 

o processamento desse evento. Assim sendo, o simulador consegue esta funcionalidade com a 

implementação de uma estrutura de dados a que chama FES (Future Event Set) que contém todos os 

eventos da simulação. Este tipo de simuladores trabalham de acordo com o seguinte pseudocódigo: 

Figura 10 - Estrutura dos módulos do simulador OMNeT++ 
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O primeiro passo é inicializar todos os módulos da simulação que está a executar. Este passo, além de 

se atribuir normalmente os parâmetros passados aos módulos como foi referenciado em cima, também 

se procede à inserção dos eventos iniciais no FES. Esta fase de inicialização dos módulos pode ser 

feita em várias fases, dado que por vezes é necessário que um módulo já tenha sido inicializado para 

que outro o possa ser. 

Dá-se depois inicio à simulação propriamente dita. O modo de funcionamento é simples: o módulo a 

que é destinado o próximo evento na estrutura FES processa o evento de acordo com o seu 

comportamento e pode adicionar ou remover eventos do FES. Este comportamento repete-se até o 

FES estar vazio ou a simulação ser parada. Nesse momento procede-se normalmente à recolha de 

resultados dos módulos envolvidos na simulação. 

 

 

3.3. Componentes da Solução 

 

O desenvolvimento da solução para um simulador ao invés de para o ambiente real, forçou o 

desenvolvimento de outros módulos que simulassem o ambiente de funcionamento da aplicação. O 

mais importante foi o módulo que simula as condições da rede sem fios necessária para verificar como 

a solução se comporta quando existe algum tipo de falta na rede. Mas não só, também os módulos que 

simulam indivíduos e obstáculos foram criados para que as várias simulações tivessem resultados mais 

próximos possíveis dos que iriamos ter se testássemos a solução num ambiente real. Dito isto, 

podemos identificar 4 elementos chave nesta solução: o nó sensor/atuador, o ambiente, o indivíduo e 

o obstáculo. 

A interação entre estes elementos vai ser descrita em baixo sendo que se inicia esta descrição do 

elemento menos complexo até ao de maior complexidade. 

 

Figura 11 - O ciclo de eventos do OMNeT++ 
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3.3.1. Indivíduo 

 

Este elemento pretende representar os indivíduos presentes nos espaços que têm esta solução 

implementada para o seu sistema de iluminação. Por isso mesmo, foi necessário dotar estes elementos 

de alguma inteligência para que a sua representação na simulação fosse fidedigna ao que acontece na 

realidade. 

Como é óbvio esse esforço recaiu sobretudo na sua capacidade motora. Este elemento deveria ser 

capaz de movimentar-se pelo espaço da simulação tal e qual como aconteceria com uma pessoa num 

ambiente real. Para isso ser possível, centrei-me em primeiro lugar numa movimentação básica sem 

ter em conta nenhum dos outros elementos presentes na simulação (obstáculos).  

Esta capacidade motora básica foi conseguida através da criação de uma auto mensagem que este 

elemento agenda para si próprio de x em x segundos (sendo que este tempo pode ser configurável). 

Quando é recebida esta mensagem, o indivíduo apenas escolhe uma das 4 direções principais (Norte, 

Sul, Este, Oeste) e move-se nessa direção à velocidade de caminhada habitual[28] (1.4 m/s). 

A introdução de mais elementos na simulação fez com que fosse necessário um aumento da 

complexidade da capacidade motora do elemento indivíduo. A criação dos obstáculos na simulação foi 

a mais notória pois agora os indivíduos estavam obrigados, tal como acontece na realidade, a desviar-

se destes. 

Para que isto fosse uma realidade, foi necessário perceber se o movimento normal do indivíduo iria 

interagir com um obstáculo e caso isso acontece a direção do movimento tinha de ser alterada até isso 

já não ser verdade. Com esta alteração, conseguiu-se que este elemento se aproximasse mais ao 

comportamento do que pretende representar num ambiente real: uma pessoa. 

 

Figura 12 - Movimento do indivíduo no espaço de simulação 
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Mas o elemento indivíduo não interage apenas com os obstáculos presentes na simulação. É esperado 

que este elemento seja também chave para o que é fundamental nesta aplicação: controlar o sistema 

iluminação. Por isso mesmo, existe também uma interação com o nó sensor/atuador desta aplicação, 

mais especificamente com o módulo que representa o sensor de movimento desses nós. 

Apesar de toda a lógica da interação entre o indivíduo e o sensor do nó estar neste último, é o elemento 

indivíduo que diz aos vários nós para descortinarem se ele se encontra dentro do raio de deteção 

destes ou não. Assim, quando este elemento se move, ele informa todos os nós sensores e atuadores 

que isto aconteceu. Após isso, os diversos nós irão verificar se o indivíduo está dentro do seu raio de 

deteção. Se isso acontecer executa-se a lógica de deteção de um ocupante presente no nó.  

Esta decisão foi tomada pois desta forma representa-se melhor a realidade. Apesar de a deteção ser 

feita pelo sensor, na simulação é impossível replicar isto pois não é exequível o sensor estar num 

intervalo curto a testar se existe um indivíduo dentro do seu raio de deteção. 

Esta é uma das decisões que tiveram que ser tomadas devido às carências do simulador mas que não 

influenciam de maneira nenhuma os resultados finais das várias simulações efetuadas. 

 

 

3.3.2. Obstáculo 

 

Este elemento tem o objetivo de representar todos os obstáculos possíveis num ambiente de simulação. 

Apesar disso, dei mais foco ao obstáculo que é mais problemático para o controlo de iluminação e que 

levaria a ter de fazer mais mudanças nos vários elementos da simulação para que ela refletisse a 

realidade: as paredes. 

 

Figura 13 - Representação de dois obstáculos que vão produzir uma incapacidade de difusão de mensagens entre os 
nós de cima (33 e 34) com os de baixo (43 e 44) e vice-versa 
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As paredes são obstáculos que interagem com o movimento dos indivíduos (tal como já foi explicado 

em cima) e talvez com maior importância, com a capacidade de difundir mensagens nos nós 

sensores/atuadores. Sendo paredes, estes obstáculos não deixam que as várias mensagens difundidas 

pelos nós passem para nós adjacentes que tenham uma parede entre eles. Isto mudará completamente 

a forma como a solução se comporta. 

Estes elementos estão, por defeito, posicionados de maneira aleatória no espaço de simulação. 

Acontece que para que representem fidedignamente a realidade, cada vez que um elemento deste tipo 

é colocado na simulação existe uma atualização da capacidade de difundir as mensagens por parte 

dos nós adjacentes a esta parede. Toda esta lógica está no elemento ambiente que tem como função 

retratar, da melhor maneira, todas as características inerentes a uma rede sem fios. Por isso mesmo, 

esta lógica será melhor explorada quando falarmos desse elemento. 

 

 

3.3.3. Ambiente 

 

O elemento ambiente presente na simulação é especial porque só existe um deste tipo, ao contrário 

dos outros três elementos onde pode existir mais que uma instância na simulação. Este elemento, 

como o nome indica, tem a função de representar a rede sem fios com todas as suas características e 

vicissitudes.  

Assim sendo, este tem de ser um elemento que simule as possíveis falhas existentes neste tipo de 

rede, bem como a capacidade de restringir a comunicação entre os nós dependendo da proximidade 

destes. Para que este elemento da simulação fosse de uma construção sólida e já tivesse sido testado 

em diferentes ambientes recorreu-se aquele que está no componente Castalia[29]. 

Historicamente, o Castalia é um pacote para o simulador OMNeT++ que contém alguns elementos 

essenciais para a simulação das redes sem fios. Ao adaptar o elemento que representa o ambiente de 

uma rede sem fios nesse pacote às necessidades da solução garantiu-se uma maior fidelidade ao que 

acontece nestas redes num ambiente real. 

Muitas dessas adaptações referidas em cima trataram-se de remoção de algumas características 

representadas neste elemento que não faziam sentido para a solução. Uma das mais evidentes foi a 

possibilidade que o elemento oferecia de existirem nós sensores/atuadores móveis que não traria 

qualquer proveito dado que a solução só lida com nós fixos. 
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Apesar desta adaptação, o fundamental do elemento migrado do Castalia para a solução foi mantido. 

Assim um dos ficheiros que é importado para definir a rede também foi mantido: o pathLoss. É neste 

ficheiro que fica a configuração inicial da rede, que irá afetar, como é óbvio, a comunicação entre os 

nós sensores/atuadores. 

 

Como podemos constatar na figura 14, vemos que se explicita a atenuação das mensagens 

transmitidas por um nó da rede. Tomemos o exemplo da segunda linha. Ai podemos ver que as 

mensagens transmitidas pelo nó com ID 0 chegam aos nós 1, 10 e 11 sofrendo uma atenuação de 0. 

Isto significa que estas mensagens transmitidas pelo nó 0 chegarão aos nós 1, 10 e 11 mas não 

chegarão aos outros nós da rede  

Apesar de a importação e a transformação do pathLoss num modelo de comunicação da rede já ter 

sido contemplada pelo elemento que simula o ambiente do pacote Castalia, foi necessária uma 

atualização desse modelo devido aos elementos obstáculos que estão presentes nas simulações do 

sistema de controlo de iluminação. 

Essa atualização é feita após a construção do modelo de comunicação da rede estar concluída. O que 

acontece nesse momento é que se percorre todos os obstáculos, mais especificamente as paredes, 

presentes no ambiente de simulação e criam-se atenuações do sinal de difusão de mensagens nos nós 

que tenham, entre si, esse obstáculo. Desta forma, conseguimos produzir um ambiente de simulação 

que se aproxima muito à realidade dado que, tal como numa situação real, também na simulação não 

existe difusão de mensagens entre nós de diferentes espaços separados por obstáculos. 

Depois desta atualização do modelo de comunicação da rede estar completa, este é utilizado para gerir 

as difusões de mensagens fabricadas pelos vários nós sensores/atuadores ao longo da simulação. 

Assim, o que sucede numa iteração normal da simulação, é que o nó ao difundir uma mensagem não 

difunde diretamente para os nós que a devem receber mas sim para este elemento ambiente. Cabe 

depois a este elemento, saber, através do modelo de comunicação guardado neste, para que nós a 

Figura 14 - Exemplo de um ficheiro de pathLoss 
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mensagem deve ser difundida. Podemos mesmo dizer que este elemento ambiente é um proxy nas 

comunicações entre nós sensores/atuadores, i.e., funciona como intermediário entre estas 

comunicações. 

 

 

Figura 15 - Representação da função de proxy do elemento ambiente 

 

Transferindo esta lógica dos nós sensores/atuadores para o elemento ambiente ganhamos uma 

simulação mais fidedigna pois num ambiente real esta limitação de comunicação também não está 

presente no nó. Além disso, na construção da simulação torna-se mais fácil pois esta construção 

modular permite que estes elementos fiquem com a sua função bem definida bem como a sua interação 

com outros elementos presentes na simulação. 

 

 

3.3.4. Nó Sensor/Atuador 

 

Chegamos finalmente ao elemento fundamental da solução proposta: o nó sensor/atuador. Tal como o 

nome indica, este elemento pretende simular as pequenas unidades de processamento que irão ser 

colocadas junto às luminárias dos espaços onde esta solução será implementada. Além disso, estes 

nós, em ambiente real, possuiriam também sensores de movimento que também estão simulados neste 

elemento. 

Dado que este é o elemento mais complexo da simulação e também para garantir que esta fosse o 

mais possível aproximada à realidade, este elemento foi dividido em 4 módulos independentes entre si 

na sua função mas que interagem para garantir o correto funcionamento do nó sensor/atuador. São 

eles: o módulo do sensor, que trata de toda a funcionalidade de deteção da presença de indivíduos; o 

módulo dos recursos, que além de personificar os fracos recursos que uma unidade deste tipo tem na 

realidade, também tem adjudicado a si o controlo da luminária; o módulo da comunicação, responsável 
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pela parte de difusão de mensagens e por simular de forma fidedigna os possíveis erros que advêm 

dessa difusão; e finalmente o módulo da lógica, que é o “cérebro” destes nós e onde estão refletidas e 

implementadas todas as funcionalidades propostas por esta solução. 

Na imagem em baixo, dá-se uma perspetiva mais gráfica desta divisão para ajudar o leitor a 

compreender melhor de que forma estes módulos unem esforços para criar uma simulação o mais 

próxima possível dum nó sensor/atuador real. 

 

 

Figura 16 - Representação dos 4 módulos do nó sensor/atuador 

 

 

Antes de se abordar cada um dos módulos do nó sensor/atuador e de como interagem entre si de forma 

a representar corretamente a unidade de processamento que num ambiente real vai existir, são 

explicadas as duas ligações que o elemento tem com o exterior, i.e., com outros elementos da 

simulação. 

A primeira é a interação entre o exterior e o módulo sensor do nó. Este “exterior” é personificado pelos 

elementos indivíduo presentes na simulação e que, tal como foi dito quando falamos deles, estão 

encarregues de verificar se estão dentro do raio de deteção de algum nó e informá-lo dessa ocorrência. 

A partir daí, é o nó sensor/atuador que toma conta da situação e que saberá o que fazer com a deteção. 

De ressalvar que, como está representado na imagem, esta é uma comunicação de apenas um sentido 

dado que apenas os elementos indivíduo comunicam com o nós e não vice-versa. 

Ao contrário desta última, a segunda interação é bidirecional entre o elemento ambiente e o módulo de 

comunicação do nó. Cabe a este módulo, enviar mensagens para serem difundidas pela rede de acordo 

como o modelo de comunicação do elemento ambiente, bem como recebê-las para seja possível ao 

nó tomar alguma ação importante para a simulação. 
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Vamos agora explorar cada um destes módulos mais em pormenor, descrevendo a sua função no nó 

sensor/atuador e de que forma interagem com os outros módulos do nó. 

 

 

3.3.4.1. Módulo Recursos 

 

Este módulo tem o objetivo de refletir os constrangimentos presentes nas unidades de processamento 

que estes nós pretendem simular. Apesar de esta ser uma propriedade inerente da unidade de 

processamento, e por isso fazer pouco sentido estar representada num módulo, a sua separação dos 

outros módulos oferece vantagens para a construção da simulação porque vai de encontro ao conceito 

de modularidade[29], i.e., permite uma melhor manutenção e melhor legibilidade para quem quiser 

atualizar este módulo. 

Além disso, como este módulo também pretende simular o controlo da luminária associada ao nó torna-

se ainda mais gritante as vantagens de este ser um módulo singular do nó dado que ao falamos de 

luminárias já estamos a falar de algo exterior a outros módulos também presentes no nó. Faz por isso 

sentido que este seja um módulo per si. 

Além disso, este módulo também simula o controlo da luminária associada ao nó por isso as vantagens 

de transformar este componente num módulo singular do nó são muitas dado. Em primeiro lugar as 

luminárias não são um dos componentes integrantes duma unidade de processamento que vamos 

utilizar num ambiente real. São algo que vai interagir com essa unidade. Em segundo lugar, existem 

vários tipos, formas e feitios de luminárias pelo que a transformação deste componente num módulo 

permite que seja fácil obter resultados com vários tipos de luminária. 

Para simular os constrangimentos, a simulação dos dois principais inerentes a estas unidades de 

processamento era necessária: a capacidade de processamento e o tamanho da memória. Como é 

sabido, a energia gasta também é uma das características que é muita vezes mencionada em unidades 

de processamento deste tipo mas que no caso desta solução não faz sentido representá-la dado que 

os nós estarão ligados à rede elétrica dos espaços onde vão ser dispostas pelo que a restrição de 

energia não é algo que se deva ter em conta. 

A capacidade de processamento está representada através de um parâmetro deste módulo que 

representa a rapidez de processamento do nó. Sendo parametrizável, permite-nos fazer várias 

simulações com as caracteristicas das diferentes unidades de processamento que estão presentes no 

mercado. Este parâmetro relaciona-se diretamente com o módulo de lógica do nó porque é nesse 

módulo que se vai limitar o número de instruções que são feitas pelo nó. Deste modo, a solução 

proposta é simulada num ambiente mais realista pois este tipo de nós não têm a capacidade de 

processamento de um computador normal. 
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Já o tamanho da memória divide-se em dois parâmetros, o tamanho da RAM3 e do sistema operativo 

do nó. Enquanto o segundo é só uma constante que pretende representar os vários sistemas operativos 

disponíveis para este tipo de unidades de processamento e o espaço que estes ocupam na memoria 

da unidade de processamento, o primeiro parâmetro revela-se mais importante. Representado o 

tamanho total de memória disponível no nó, este é também um parâmetro que se relaciona com o 

módulo de lógica do nó. O que sucede, é que cada vez que na lógica do nó queremos guardar uma 

qualquer estrutura de dado (vizinhos do nó, direções de movimento, etc.), devemos garantir primeiro 

que não estamos a ultrapassar o limite de memória do nó e desta forma simulamos as restrições de 

memória que a solução proposta vai encontrar num ambiente real. 

É também este módulo que possui o controlo da luminária associada ao nó. Apesar de toda a lógica de 

quando se deve aumentar ou diminuir a intensidade estar no módulo de lógica, cabe a este módulo a 

alteração efetiva dessa intensidade. Na simulação, isso é representado através da mudança do ícone 

que representa o nó, para que se perceba de uma forma visual qual é o estado do nó. Nesta solução, 

temos três níveis de intensidade: apagado, baixo e alto, estando a solução preparada para ter mais 

níveis caso seja pretendido. 

Esta intensidade da luz emitida pela luminária associada ao nó também é importante para o cálculo de 

energia gasta por esta solução. Como é óbvio, dependendo da intensidade da luz do nó, o seu consumo 

energético também se vai modificar, alterando os resultados da simulação. 

Como se consegue descortinar pelos parágrafos acima, existe uma interação bidirecional, entre este 

módulo e o módulo de lógica. 

 

 

3.3.4.2. Módulo Sensor 

 

O módulo sensor é responsável por representar o sensor de movimento do nó sensor/atuador. Este nó 

não possui grande complexidade, estando as suas funções concentradas num objetivo: verificar se 

existe algum elemento indivíduo dentro do raio de deteção do nó.  

Este raio de deteção é um parâmetro do nó que pode ser facilmente configurado na simulação. Isto 

permite com que possamos realizar várias simulações com diferentes configurações e assim conseguir 

resultados mais vastos sobre esta solução. 

Tal como foi dito anteriormente, são os elementos indivíduo que pedem aos vários nós sensor/atuador, 

mais especificamente a este módulo, para verificar se eles se encontram dentro desse raio de detenção. 

Apesar de a proatividade partir dos elementos indivíduos, toda a lógica de verificação é feita por este 
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módulo. É este que vai verificar se o indivíduo é detetado pelo sensor e se isso se revelar verdadeiro 

passar essa informação para o módulo da lógica para este agir em conformidade com o seu algoritmo. 

 

 

 

Cabe ao elemento indivíduo, que se encontra fora do espectro do nó, iniciar a interação com o módulo 

de sensor. Depois de verificar se foi detetado pelo sensor do nó, o elemento individuo envia um evento 

para o módulo sensor do nó a informa-lo disso mesmo. Após isso, o módulo sensor tem a função de 

reencaminhar esta informação até ao módulo lógica do nó, onde serão tomadas as decisões sobre 

como o nó se deve comportar. 

 

 

3.3.4.3. Módulo Comunicação 

 

O módulo de comunicação, tal como o nome indica, é responsável pela interação do nó sensor/atuador 

com a rede sem fios e por consequência, com os outros nós sensor/atuadores da rede. Para simular 

corretamente a realidade, este módulo foi dividido em 3 camadas para melhor representar o modelo 

conceptual OSI4: a camada de rede, a camada de ligação de dados e a camada física. Este modelo 

tenta ser o standard no que toca a protocolos de comunicação para que esta seja independente das 

tecnologias utilizadas nos diversos sistemas[30]. 

Enquanto a camada física apenas possui uma implementação, as outras duas camadas estão 

preparadas para que o desenvolvimento de novos protocolos de ligação de dados e físicos seja 

possível. Apesar de para os resultados obtidos neste documento se ter utilizado os protocolos mais 
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Figura 17 - Representação do raio de deteção de um nó 
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simples nas duas camadas, a possibilidade de, no futuro, realizar-se novos testes com outros 

protocolos é uma realidade. 

 

 

Além de querer seguir o modelo OSI, a divisão deste módulo nestas 3 camadas também se deveu ás 

diferentes funções que cada uma delas tem. Por isso mesmo, vou descrevê-las um pouco melhor: 

 

 Camada de Rede 
 
 
Esta camada é a que interage diretamente com o outro módulo do nó sensor/atuador: o módulo da 

lógica. Devido a esse facto, a maior precaução nesta camada é garantir que a mensagem vem desse 

módulo bem configurada. Além disso, é também aqui que, caso exista algum protocolo de rede, ele vai 

ser executado. Como dissemos em cima, nesta solução não usamos nenhum protocolo nesta camada 

mas esta está preparada para isso. 

No sentido inverso, esta camada recebe os pacotes provenientes da camada de ligação de dados e 

descapsula os dados para os transmitir ao módulo de lógica já prontos a serem utilizados. 

Figura 18 - As várias camadas do módulo de comunicação e as suas interações 



 

50 
 

 Camada de Ligação de Dados 

 

Sendo a camada intermediária deste módulo, a principal função desta é encapsular e descapsular o 

pacote recebido tanto da camada de rede como física. Tal como a camada de rede, também é aqui que 

se encontram os protocolos normais desta camada. Tal como em cima, não foi implementado nenhum 

protocolo dado que as questões mais pertinentes (como a colisão de pacotes, etc.) está implementada 

na camada física. 

 

 

 Camada Física 

 

A camada física é aquela que interage diretamente com o exterior, mais concretamente com o elemento 

ambiente. Por isso, esta camada foi a que envolveu mais desenvolvimentos para retratar 

fidedignamente a realidade. Para o conseguir, a simulação de dois parâmetros fundamentais era 

necessária: o estado do rádio, o seu buffer. 

Já o buffer da camada física utilizado para dar ainda mais realismo ao envio e receção dos pacotes. Ao 

chegar um pedido de transmissão de um pacote da camada de ligação de dados, esta não é 

imediatamente transmitida para o exterior do nó. Ao invés disso, a mensagem é guardada no buffer e 

dá-se início à mudança de estado do rádio de “pronto a receber” para “a enviar”. Essa mudança também 

não é imediata, sendo que demora um espaço de tempo parametrizável, que simula o que acontece na 

realidade. Só depois da camada ter mudado o seu estado, esta começa a enviar o(s) pacote(s) para a 

rede. 

A figura seguinte explicita melhor o funcionamento desta camada. 
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Como podemos constatar, no momento nº 1, existe uma requisição para o envio de um pacote para a 

rede. A camada física, após a receção deste pedido, dá início à mudança do estado do rádio de “pronto 

a receber” para “a enviar”, estando essa mudança concluída aquando do momento nº 2. O momento 

nº 3 neste diagrama, pretende explicitar a receção do pacote por parte do elemento de ambiente e a 

mudança da camada física para o seu estado inicial, i.e., “pronto a receber”. É depois feita a tentativa 

por parte do elemento ambiente de transmitir um novo pacote para o nó. Dado que a camada física 

deste ainda não concluiu a sua mudança de estado, o pacote é descartado. Esta situação encontra-se 

no momento nº 4 deste diagrama. Por fim, depois de o rádio da camada física estar novamente pronto 

a receber pacotes (momento nº 5), é-lhe enviado pelo elemento ambiente um pacote que é 

retransmitido até chegar à camada de ligação de dados. 

 

 

 

 

Figura 19 - Diagrama de sequência da camada rádio 
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3.3.4.4. Módulo Lógica 

 

Este é o módulo mais importante de todo o nó e também podemos dizer que é onde está a maior parte 

do trabalho feito para conseguir esta solução de um sistema de controlo de iluminação. O módulo da 

lógica pretende representar o “cérebro” do nó sensor/atuador. Para que isso aconteça, todas as 

decisões que dizem respeito ao nó passam por este módulo, bem como as indicações sobre como os 

outros módulos do nó devem agir.  

Este módulo está preparado para o desenvolvimento de vários tipos diferentes de lógica da aplicação 

dado que existe uma interface que é implementada por cada tipo de lógica aquando da construção da 

simulação. Assim é possível fazer simulações com diferentes lógicas e com isso obter diferentes 

resultados. 

Para a lógica implementada são duas as estruturas de dados que são utilizadas. Relembrando o que 

foi dito quando falamos no módulo de recursos, o tamanho destas estruturas tem que ser levado em 

conta dado que a memória destes nós tem algumas restrições. Pensando nisso, as duas estruturas de 

dados têm um tamanho fixo e desta forma é garantido que não é ultrapassado o tamanho da memória 

do nó. 

A primeira estrutura trata-se de uma lista dos nós vizinhos. Esta lista tem um tamanho fixo de 8 já que 

é o máximo de nós vizinhos que um nó pode ter. Além disso, esta lista tem também a direção do nó 

vizinho. Esta estrutura tem a particularidade de poder ser configurável no início da simulação. Caso isto 

não acontecer, na inicialização, esta lista de nós vizinhos é preenchida automaticamente. Utilizamos a 

lista de nós vizinhos em diversos pontos da lógica do módulo. 

 

 

Outra estrutura fundamental para o correto funcionamento da lógica do nó é uma lista que contém 

direções de movimento. Esta lista é fundamental para a funcionalidade do cone de iluminação que esta 

aplicação implementa. Dado que não temos forma de saber a direção de um determinado indivíduo 

para lhe iluminar o caminho, optou-se por criar uma lista que contém direções de movimento e que é 

Figura 20 - Exemplo da localização dos 8 possíveis vizinhos de um nó 
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“populada” através de difusões de mensagens de nós vizinhos. Tal como a estrutura anterior, também 

esta tem um tamanho fixo de 8 inteiros pois são todas as direções que um elemento indivíduo pode ter. 

A utilização destas duas estruturas pelos dois algoritmos do módulo da lógica do nó serão melhor 

descritas no capitulo da implementação (capitulo 4) onde será explicado mais pormenorizadamente a 

sua implementação. 

Este módulo, tal como todos os presentes no nó sensor/atuador, é bastante parametrizável pelo 

utilizador. Existem um conjunto de parâmetros que transformam completamente os resultados da 

simulação. Dois deles são os parâmetros que nos dizem se a funcionalidade do cone de iluminação e 

do raio de iluminação está ativa ou não. Enquanto o primeiro é apenas um booleano, no caso do raio 

de iluminação é um inteiro que nos diz que luminárias dos nós vizinhos deste nó, e não só, devem 

acender.  

 

 

Figura 21 - Representação do raio de iluminação de 1 e 2 nós 

 

Existe também outro parâmetro que é importante na inicialização deste módulo. Este parâmetro diz-

nos se o nó está perto de um obstáculo. Quando isto acontece, a solução está pensada para que nós 

com esta característica nunca apaguem a sua luminária por completo. Assim estes nós começam a 

simulação já com a sua luminária acesa (apesar de em baixa intensidade). Este parâmetro não é 

preenchido automaticamente, i.e., a simulação não sabe que nós estão perto de obstáculos, por isso 

cabe a quem realizar a simulação indicar o valor do parâmetro. 
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Por fim temos mais dois parâmetros que apesar de serem mais de controlo influenciam 

significativamente os resultados obtidos pelas simulações. São eles o tempo que leva a luminária a 

diminuir a sua intensidade e o tempo que levamos para descartar uma direção de movimento. O tempo 

de diminuição da intensidade é utilizado como tempo para o temporizador interno do módulo para que, 

quando a luminária está acesa, a sua luz seja diminuída quando o temporizador chegar ao fim. Por 

exemplo, imaginemos que um nó detetou um indivíduo e por isso aumenta para o máximo a intensidade 

da luz da luminária. Neste caso, é acionado um temporizador com esse tempo e quando esse 

temporizador expirar a intensidade da luz da luminária vai diminuir 

Já o segundo tempo, serve para que as direções de movimento presentes na lista com o mesmo nome 

não fiquem lá para sempre. Vamos ver mais à frente que esta lista é utilizada para que os nós consigam 

ativar a funcionalidade cone de iluminação pois é através desta que os nós calculam que nós vizinhos 

deve mandar acender. Mas por vezes, apesar de termos recebido a direção de um nó vizinho, o 

indivíduo não passa por este nó. Por isso é boa ideia descartamos essa direção passado algum tempo 

para quando passe um indivíduo que venha duma direção completamente diferente este não seja 

confrontado com mais do que um cone de iluminação. 

 

 

 

 

Figura 22 - Nó 1 e 2 estão perto de obstáculos (paredes), por isso estão com as suas luminárias 
acesas a baixa intensidade 
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Capítulo 4 

 

Implementação 

 

O desenvolvimento de um algoritmo para o nó sensor/atuador que permita que este se comporte como 

o que foi descrito, é o principal foco deste trabalho. Isto porque vai ser este algoritmo que vai ser 

utilizado para definir o comportamento das unidades de processamento que vão implementar esta 

solução num ambiente real. Assim sendo, foi também esta a parte de toda a solução que levou mais 

tempo a arquitetar e a desenvolver dado que é fundamental para o correto funcionamento da solução. 

Para uma melhor explicação deste algoritmo, isso será feito em duas partes. A primeira parte dirá 

respeito ao algoritmo que é utilizado quando é detetado um indivíduo pelo sensor de movimento do nó. 

A segunda será quando o nó recebe um pacote da rede sem fios de outro nó da rede. Claro que estas 

duas partes do algoritmo partilham algumas funcionalidades mas também são suficientemente 

diferentes para merecerem uma análise individual. 

Esta primeira parte do algoritmo é aplicada sempre que há uma deteção de um indivíduo por parte do 

sensor do nó sensor/atuador. Tal como foi explicado em cima quando falámos do módulo sensor, 

quando se deteta algo esse módulo informa o módulo lógica disso e é nesse instante que o nó executa 

esta parte do algoritmo. 

Dado que foi detetado um indivíduo, a primeira coisa a fazer é acender a luminária deste nó. O módulo 

lógica não sabe como o aumento da intensidade da luminária é feito devido á divisão modular do nó 

sensor/atuador. Por isso, o que este módulo faz é informar o módulo de recursos, do mesmo nó, que a 

luminária deve ser colocada com a intensidade máxima. Mas tal como foi dito em cima, uma das 

funcionalidades que queremos que esta solução tenha é a redução gradual da intensidade da luminária, 

ao longo do tempo, até estar apagada. Para conseguirmos isso, criamos um temporizador interno ao 

nó para que a redução da intensidade da luminária seja uma realidade. O tempo até que este 

temporizador dispare será igual aquele que indicamos no parâmetro com o mesmo nome na 

inicialização deste módulo. Quando disparar, o algoritmo apenas informará, da mesma forma que já o 

fez para aumentar, o módulo de recursos para ele reduzir a intensidade da luminária. 

Após isto chegamos à parte em que o algoritmo tem de saber que tipo de mensagem tem de mandar 

para a rede. As mensagens que navegam na rede são de três tipos: LIGHT_RADIOUS_CONE, 

ONLY_LIGHT_RADIOUS e ONLY_LIGHT_CONE. Apesar de poder ser escolhido qualquer um dos três 

tipos de mensagem, nesta parte do algoritmo, a lógica não muda em relação ao tipo de mensagem mas 

sim, em relação ás funcionalidade que estão ativadas na rede. Falamos claro, nas duas funcionalidades 

que esta solução se propôs a desenvolver: o raio e o cone de iluminação. A escolha de qual dos tipos 
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de mensagem reflete-se na definição dos parâmetros de módulo, i.e., se as duas funcionalidade 

estiverem ativadas o tipo de mensagem será o LIGHT_RADIOUS_CONE, caso for apenas a 

funcionalidade raio de iluminação será ONLY_LIGHT_RADIOUS o tipo da mensagem despachada para 

a rede e por último, se for apenas pretendida a funcionalidade cone de iluminação a mensagem terá o 

tipo ONLY_LIGHT_CONE. 

O caso mais simples é quando apenas a funcionalidade pretendida é só o raio de iluminação. Neste 

caso é elementar dado que se trata apenas de despachar uma mensagem do tipo 

ONLY_LIGHT_RADIOUS com os outros campos devidamente definidos (nó onde tem origem a 

mensagem, nó que envia, saltos na rede, etc.). 

Já quando queremos que o cone de iluminação seja uma funcionalidade presente na simulação, o 

algoritmo torna-se mais complexo. Neste caso, temos que recorrer ás duas estruturas de dados 

presentes no módulo lógica: a lista de nós vizinhos e a lista de direções de movimento. Isto porque 

temos de compreender se o indivíduo, que agora detetamos, vinha de um movimento anterior para 

criarmos o cone de iluminação. Caso viesse, a lista de direções de movimento deste nó contêm essa 

direção de movimento. Esta teria sido calculada quando o nó vizinho detetou o individuo pois sabendo 

o nó vizinho que mandou a mensagem conseguimos saber a direção do movimento pois cada nó tem 

uma estrutura de dados que guarda os nós vizinhos e a direções destes. Por exemplo, se um nó vizinho 

que esteja a Sul do nó que estamos a considerar tiver detetado um individuo, este nó ficaria com a 

direção de movimento Norte.  

Após a verificação que existem direções de movimento neste nó, este tem que informar o nó vizinho 

daquela direção, que o movimento do indivíduo vai naquele sentido. Isto é feito através da colocação 

do ID desse nó vizinho na lista de nós destino presente na estrutura da mensagem. Após isto ser feito, 

basta colocar o tipo como ONLY_LIGHT_CONE e enviá-la para o módulo de comunicação para a 

despachar para a rede. 

Quando as duas funcionalidades estão ativas, basta fazer o mesmo que se faz quando é apenas a 

funcionalidade cone de iluminação está ativa mas colocar o tipo da mensagem como 

LIGHT_RADIOUS_CONE. 

 

Pseudocódigo 

 

1. Acender a luminária; 

2. Criar o temporizador para a redução da intensidade da luminária; 

3. Criar e inicializar a estrutura da mensagem a enviar; 

4. IF o raio de iluminação > 0 (sendo 0 apenas acender a luminária do nó que deteta o indivíduo) 

4.1. Campo “tipo” da mensagem a enviar = ONLY_LIGHT_RADIOUS 
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5. IF a funcionalidade “cone de iluminação” estiver ativada 

5.1. Lista de direções de movimento IS NOT EMPTY 

5.1.1.  FOREACH lista de direções de movimento AS direção de movimento 

5.1.1.1. Campo “nós destino” [i] = lista de nós vizinhos [direção de 

movimento]; 

5.2. Campo “tipo” da mensagem a envia = ONLY_LIGHT_CONE 

6. IF pretende-se que o raio de iluminação > 0 && a funcionalidade cone de iluminação estiver 

ativada 

6.1. Campo “tipo” da mensagem a envia = LIGHT_RADIOUS_CONE 

7. Transmissão da mensagem par o módulo de comunicação do nó 

 

 

A segunda parte do algoritmo diz respeito à receção por parte do módulo de uma mensagem da rede. 

A mensagem, como já explicamos anteriormente, chega pelo módulo de comunicação do nó 

sensor/atuador que a descapsula, chegando ao módulo da lógica apenas os dados já tratados. 

O início desta segunda parte do algoritmo que controla os nós, é reservado para a verificação da origem 

do mensagem. Aqui verificamos se o ID do nó que vem no campo “nó que envia a mensagem” e no “nó 

onde tem origem a mensagem” não é igual ao ID do próprio nó que está a tratar a mensagem. Se assim 

for a mensagem é descartada, não havendo a sua retransmissão. 

Depois desta verificação inicial, vamos ver qual é o tipo de mensagem que foi recebida pois o algoritmo 

vai ter um comportamento diferente dependendo deste. Caso a mensagem recebida da rede for do tipo 

ONLY_LIGHT_RADIOUS, quer dizer que a luminária deste nó tem de ser acesa. Após mandarmos 

essa indicação para o módulo de recursos e de criado o temporizador associado para a redução da 

intensidade da luminária, vamos perceber se esta mensagem deve ser retransmitida para a rede. A 

solução encontrada para auferir se isso deve acontecer é através do campo “número de saltos de rede” 

presente na mensagem recebida. Comparado este valor com o parâmetro do módulo que nos diz 

quantos saltos deve o raio de iluminação ter, conseguimos perceber se a mensagem deve ser 

retransmitida para a rede ou não. A ser retransmitida é criada uma duplicação da mensagem recebida 

apenas mudando o campo “número de saltos de rede” e o “nó que envia a mensagem” 

Por outro lado, se a mensagem tiver o tipo ONLY_LIGHT_CONE a lógica do algoritmo é outra. Neste 

caso, começamos por perceber se a mensagem tem origem num nó vizinho ou não. Se tiver, temos 

que guardar a direção do movimento do nó de origem para o nó que está a executar o algoritmo. Tal 

como dissemos anteriormente, isto irá servir a posteriori para quando este nó detetar um elemento 

indivíduo saber de onde é que ele vem e poder assim calcular para onde vai. Além disso, também 
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criamos um temporizador para remover esta direção da estrutura de dados. Isto porquê não queremos 

que, mais tarde, um indivíduo que não vem naquela direção seja confrontado com um cone de 

iluminação para a direção errada. Calculado (ou não), esta direção prosseguimos e auferimos se o ID 

deste nó se encontra na lista de nós de destino da mensagem recebida. Se estiver, isso significará que 

o indivíduo terá a direção deste nó e por isso vai acender a sua luminária com a intensidade no máximo 

e criar o temporizador para a sua redução. Finalmente, temos que fazer a transmissão de uma nova 

mensagem para o vizinho deste nó na direção de movimento que o indivíduo tem. A forma de conseguir 

isto é como a primeira parte do algoritmo também consegue: através da colocação do ID desse nó 

vizinho na lista de nós destino presente na estrutura da mensagem. Fazendo isto, colocamos o tipo de 

mensagem como ONLY_LIGHT_CONE e retransmitimos uma duplicação da mensagem original para 

os vizinhos deste nó sensor/atuador. 

 

Pseudocódigo 

 

1. IF nó IS nó de onde a mensagem tem origem || nó que emite a mensagem 

1.1. Mensagem descartada 

2. Criamos uma nova estrutura de mensagem a partir da mensagem recebida mas com a lista de 

nos destino vazia e com a atualização do nó emissor e salto da rede 

3. IF campo "tipo" da mensagem recebida = ONLY_LIGHT_RADIOUS 

3.1. Acende se a luminária 

3.2. Reset e criação do temporizador para a redução da intensidade da luminária 

3.3. IF campo "saltos na rede" IS < parâmetro do módulo que indica qual o tamanho do raio de 

iluminação 

3.3.1. Campo “tipo” da mensagem a envia = ONLY_LIGHT_RADIOUS 

3.3.2. Transmissão da mensagem para o módulo de comunicação 

4. IF campo "tipo" da mensagem recebida = ONLY_LIGHT_CONE 

4.1. IF campo "saltos da rede" da mensagem recebida = 1 

4.1.1. PUSH direção do movimento IN lista de direções de movimento 

4.1.2. Criar o temporizador para remover esta direção de movimento da lista 

4.2. noDestino? = FALSE 

4.3. FOREACH campo "nós destino" da mensagem recebida AS no destino 

4.3.1. IF no ID = no destino 
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4.3.1.1. BREAK; 

4.4. IF noDestino? = TRUE 

4.4.1. Acende-se a luminária 

4.4.2. Reset e criação do temporizador para a redução da intensidade da luminária 

4.4.3. Campo "no destino" da nova mensagem deve conter nó vizinho deste nó com a direção 

do movimento calculada através do nó que emitiu a mensagem recebida e este nó 

4.4.4. Campo “tipo” da mensagem a envia = ONLY_LIGHT_CONE 

4.4.5. Transmissão da mensagem para o módulo de comunicação 

5. IF campo "tipo" da mensagem recebida = LIGHT_RADIOUS_CONE 

5.1. Acende se a luminária 

5.2. Reset e criação do timer para a redução da intensidade da luminária  

5.3. IF campo "saltos da rede" da mensagem recebida = 1 

5.3.1. PUSH direção do movimento IN lista de direções de movimento 

5.3.2. Criar o temporizador para remover esta direção de movimento da lista 

5.4. noDestino? = FALSE 

5.5. FOREACH campo "nos destino" da mensagem recebida AS no destino 

5.5.1. IF no ID = no destino 

5.5.1.1. BREAK; 

5.6. IF campo "saltos na rede" IS < parâmetro do módulo que indica qual o tamanho do raio de 

iluminação || noDestino? = TRUE 

5.6.1. IF noDestino? = TRUE 

5.6.1.1. Campo "no destino" da nova mensagem deve conter nó vizinho deste nó com 

a direção do movimento calculada através do nó que emitiu a mensagem recebida 

e este nó 

5.6.1.2. Campo “tipo” da mensagem a enviar = ONLY_LIGHT_CONE 

5.6.2. IF campo "saltos na rede" IS < parâmetro do módulo que indica qual o tamanho do raio 

de iluminação 

5.6.2.1. Campo “tipo” da mensagem a enviar = LIGHT_RADIOUS_CONE 

5.6.3. ELSE 
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5.6.3.1. Campo “tipo” da mensagem a enviar = ONLY_LIGHT_RADIOUS  

5.6.4. Transmissão da mensagem para o módulo de comunicação 
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Capítulo 5 

 

Resultados 

 

Nesta secção, serão apresentados e discutidos os resultados que se obteve ao simular a solução 

descrita anteriormente. Pretende-se apresentar um conjunto alargado de simulações com várias 

características diferenciadoras (uma ou várias pessoas, sistema com diferentes funcionalidade, 

presença de obstáculos ou não, etc.) de forma a mostrar que esta é uma solução viável para a 

poupança significativa de energia. 

Para obtenção de resultados desta solução no que diz respeito à poupança de energia, algumas 

assunções tiveram de ser feitas. Apesar de ser configurável, a fonte de luz presente de no nó sensor e 

atuador tem apenas três estados de funcionamento: apagada, intensidade média e intensidade alta. 

Para calcularmos o gasto desta, assumimos que na intensidade média diz respeito a 800 lumens 

gastando a fonte de iluminação 10 watts, enquanto numa intensidade alta, atingiria os 1600 lumens e 

gastaria 19 watts.[30] 

Já no que diz respeito ao nó e aos seus componentes, utilizamos como exemplo o nó imote2 sendo 

que é um nó muito procurado no mercado. Este tem um consumo de 0.1 watts tanto quando está á 

espera de receber um mensagem da rede como a transmitir para ela.[31] Além disso, vamos optar por 

um sensor de movimento PIR (passive infrared sensor) que tem um consumo aproximado de 0.005 

watts[32] o que pode ser desprezado dado a ordem de grandeza várias vezes inferior relativamente ao 

gasto feito pelo nó e os seus componentes básicos. 

A solução foi testada em ambientes com várias configurações. Existiram dois parâmetros que não foram 

alterados ao longo das mesmas para que os resultados obtidos pudessem ser comparáveis. São eles 

o valor que o nó demora a diminuir a intensidade da sua luminária que ficou nos 5 segundos e o 

parâmetro que diz quando uma direção de movimento deve ser descartada por um nó que teve, durante 

todas as simulações o valor de 1.5 segundos.  

A primeira aqui apresentada diz respeito á configuração do sistema mais básica que se pode encontrar: 

um ocupante que vagueia por um espaço quadrado de 10x10 nós. Nesta simulação, foi só considerada 

a funcionalidade do raio de iluminação com o valor 1 e sem obstáculos. 
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A simulação foi executada durante 10 minutos o que perfaz um total de 600 movimentos por parte do 

indivíduo (dado que este se move de segundo a segundo) e com a solução a ter que se adaptar a todas 

as suas movimentações. Apesar de só termos simulado durante 10 minutos, os resultados podem ser 

facilmente extrapolados para outras durações dado que a solução é estável nesse aspeto como 

podemos ver nos gráficos apesentados em baixo 

 

Figura 23 - Estado inicial da simulação com características mais básicas 
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Gráfico 1 - Energia gasta entre solução tradicional e solução proposta 

 

Podemos facilmente verificar no gráfico que a energia gasta num sistema tradicional, onde tudo está 

aceso, é muito maior que a energia gasta com a solução apresentada aqui. Também podemos concluir 

que essa diferença cresce com o tempo que se corre a simulação, revelando que quanto mais tempo 

esta solução estiver instalada maior é a percentagem de energia poupada. 

Também na comparação entre a média de consumo de um nó da rede consegue-se descortinar que 

fica sempre abaixo da média de consumo se utilizássemos um sistema tradicional de iluminação. 

 

 

Gráfico 2 - Média de consumo de um nó na solução tradicional e na solução proposta 
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É possível, ainda assim, perceber que à flutuações na média de energia gasta por um nó que dizem 

respeito à inclusão do gasto de energia quando este nó está ativo. Apesar disso, nesta simulação de 

apenas uma pessoa, o tempo que um nó está com a sua luminária acesa é muito menor que o tempo 

que esta está desligada e por isso mesmo, ao longo do tempo esta média tende a diminuir. 

Conseguimos perceber com apenas estes dois resultados retirados das simulações a inclusão de mais 

indivíduos na simulação irá, provavelmente, aumentar o consumo desta dado que agora serão mais os 

nós com as suas luminárias acesas. Para comprovar isto, foi feita uma nova simulação mas agora com 

10 indivíduos presentes. Como podemos verificar no gráfico seguinte, as conclusões retiradas em cima 

são comprovadas com um aumento significativo do consumo da solução. 

 

 

Gráfico 3 - Energia gasta entre solução tradicional e solução proposta com 10 indivíduos 

 

 

Concluímos facilmente, que a partir de um determinado número de indivíduos presentes no espaço a 

solução começa a perder no que diz respeito à poupança de energia quando comparada á solução 

tradicional. Isto irá sempre depender do tamanho do espaço onde a solução é instalada e do numero 

de ocupantes que, em média, percorrem esse espaço. 

A presença de obstáculos na simulação é outros dos resultados de interesse na questão de poupança 

de energia. Para tirar algumas conclusões, foram feitas simulações a variando o número de obstáculos 

presentes no espaço de simulação, assim como o número de indivíduos nesse espaço. 
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Assistimos nesta simulação a resultados curiosos. Apesar de ser espectável que o consumo da solução 

aumentasse significativamente quando aumentássemos o número de obstáculos na simulação, pois a 

necessidade de iluminação dos nós perto destes implicaria um acréscimo no consumo de energia, isso 

não aconteceu. Assistiu-se, a um aumento mas não muito significativo. 

 

 

Gráfico 4 - Comparação de energia gasta entre solução proposta com 10 obstáculos e com +50 obstáculos 

 

 

Figura 24 - Simulação com obstáculos 
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Como podemos verificar a percentagem de energia despendida nas duas simulações não mostra uma 

grande variação no início da simulação. Só existem verdadeiramente diferenças à medida que a 

simulação avança, chegando ao máximo de mais 30% de energia consumida na simulação com mais 

de 50 obstáculos. Estes resultados devem se sobretudo a uma característica da solução que se mostra 

quando os obstáculos estão presentes na simulação: a incapacidade de transmitir mensagens entre 

nós que tenham entre si um obstáculo. 

Esta característica pretende simular o que aconteceria num ambiente real, onde o sinal das mensagens 

decai significativamente se houver um qualquer obstáculo a obstruir esse sinal não chegando aos seus 

nós vizinhos. Assim quanto mais obstáculos a simulação tiver, são mais os nós que têm as suas 

luminárias acesas para iluminar esses obstáculos mas também são menos aqueles que vêm a suas 

luminárias acesas quando é detetado um indivíduo num nós vizinho pois existe uma maior 

probabilidade de haver um obstáculo entre estes dois nós. 

 

 

Gráfico 5 - Energia gasta entre solução tradicional, solução proposta c/ 10 indivíduos e solução proposta c/ 10 indivíduos e 
+50 obstáculos 

 

Como podemos verificar no gráfico em cima onde comparamos a solução tradicional para estes 

espaços com a solução proposta simulando 10 indivíduos no espaço com e sem obstáculos, existe um 

pequeno aumento quando acrescentamos os obstáculos á simulação mas, como em cima já referimos, 

não tão acentuado como seria de esperar dado que existem mais luminárias permanentemente ligadas 

devido aos obstáculos. 

A inclusão da funcionalidade “cone de iluminação” na solução espera-se que também não cause um 

aumento significativo no gasto de energia. Tal como explicamos nos capítulos anteriores, esta 
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funcionalidade acende as luminárias dos nós onde o indivíduo vai passar num futuro próximo. Assim 

existirá um maior consumo dado que mais luminárias estarão acesas mas estas também já iriam ter de 

ser acionadas numa solução sem esta funcionalidade dado que, em principio, o indivíduo também iria 

passar por esses nós. 

 

 

Gráfico 6 - Solução com 1 funcionalidade e com as 2 funcionalidades 

 

Os resultados são os previstos, com o gasto de energia elétrica com as 2 funcionalidades a ser maior 

que só com 1. Como também se pode verificar, a diferença entre os dois valores vai aumentando à 

medida que o tempo avança, o que é normal, considerando os pontos referidos em cima. 
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Capítulo 6 

 

Conclusão 

 

Nesta dissertação foi estuda e proposta uma nova solução para um sistema de controlo de iluminação 

inteligente que é baseada num sistema de sensores e atuadores sem fios. Devido aos 

constrangimentos monetários, dado que a aquisição de um grande número de unidades de 

processamento era inviável, e de ordem tecnológica, onde desenvolver e testar uma aplicação deste 

tipo num ambiente real é incomportável, decidiu-se desenvolver a aplicação num simulador (OMNeT++) 

para conseguir os resultados que garantissem a viabilidade da solução num ambiente real. 

O principal foco desta dissertação foi desenvolvimento de um algoritmo inteligente que agrega-se 

diferentes funcionalidades e que pudesse ser instalado em qualquer nó da rede sem a solução perder 

sentido, para assim a solução pudesse ser distribuída e descentralizada. O algoritmo desenvolvido tem 

algumas características interessantes como a capacidade de gerar uma área de iluminação 

configurável a partir do individuo detetado e a capacidade de todos os nós da solução, conseguirem 

contribuir para a criação de um cone de iluminação que ilumina o caminho que o individuo percorre e 

adapta-se se este se alterar. 

Existem também outras funcionalidades que não foram implementadas e que podem fazer parte de 

trabalho futuro de modo a melhorar esta solução. Uma delas é a capacidade de um nó poder ser 

instalado posteriormente à instalação da solução. Esta funcionalidade englobaria o sistema ter de se 

autoconfigurar para incluir agora o novo nó nas suas comunicações. Além disso, a aplicação 

desenvolvida para o simulador OMNeT++, está preparada para que a criação de novos módulos e 

elementos substituam os atuais possa ser feita facilmente para a obtenção de ainda mais resultados 

que confirmem que esta solução é viável. 

Ao debruçarmo-nos sobre os resultados podemos concluir que o objetivo do trabalho foi concluído. 

Assistimos ai á confirmação que esta solução consegue diminuir significativamente o consumo 

energético de um espaço amplo e sem luz natural quando comparada com uma solução tradicional. 

Além disso, podemos constatar que num ambiente mais aproximado à realidade (simulação com 

obstáculos), a solução comporta-se exemplarmente, conseguindo reduções energéticas que aumentam 

progressivamente, quando comparadas com uma solução tradicional, à medida que o tempo avança.  
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