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Abstract

This document regards the development of a light meter with a data logger, “Luxímetro
com Data Logger”. The intended device works as a tool for helping in the light quality assessment,
on a space with an automated luminaire system which works based on human presence. The
developed system features: motion detection, light sensing, pictures, data recording and wireless
data transmission.
The proposed system is composed by a phototransistor light sensor, a PIR motion sensor,
SD memory card, digital camera and a Raspberry PI 3. "Luxímetro com Data Logger" records the
light activity along time in a determined space. The user may interact with the instrument remotely
through a digital platform that establishes the communication for transferring all the acquired data.
This dissertation gathers the chosen procedures for building a light sensor and a motion
sensor and for grouping these two sensors with a Raspberry Pi 3 model B resulting in a light
meter with data logger.
Keywords: Data Logger, Light Sensor, Motion Sensor, Raspberry PI 3, Light Meter
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Resumo

Nesta dissertação de Mestrado desenvolve-se um Luxímetro com Data Logger. O
dispositivo tem a finalidade de monitorizar a qualidade da luz, num espaço com a luminária
automatizada em função da presença humana. O instrumento desenvolvido é capaz de detectar
movimento, fotografar, recolher valores de iluminância ao longo do tempo e comunicar os dados
com o utilizador através da internet.
Detalha-se a metodologia seguida para a conceção de um sensor de luz e sensor de
movimento. Descrevem-se ainda os passos seguidos para incorporar estes dois sensores no
sistema que é controlado por um Raspberry Pi 3 model B.
No final, é testado o Luxímetro com Data Logger e é feita uma análise ao resultado
obtido.
Palavras-Chave: Data Logger, sensor de luz, detector de movimento, Raspberry PI 3,
Luxímetro
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1. Introdução

1.1.

Motivação

Este projecto surge de uma parceria entre o Instituto Superior Técnico e a ETAP Lighting,
empresa que atua na área da iluminação de grandes superfícies, como por exemplo edifícios de
empresas, escolas e áreas comerciais. A empresa manifestou a vontade de ver desenvolvido um
dispositivo que pudesse auxiliar na avaliação do estado de funcionamento dos seus sistemas de
iluminação, nomeadamente através da monitorização dos níveis de luminosidade ao longo de um
período alargado.
Nos locais onde está contratada para implementar e gerir a iluminação, a ETAP Lighting,
recorre a sistemas que variam a intensidade luminosa conforme o espaço em causa, esteja ou não
ocupado por pessoas. Essa automação dos sistemas permite obter ganhos na eficiência energética.
Nestes locais a ETAP Lighting implementa as recomendações europeias, no que diz respeito aos níveis
de intensidade de luz exigíveis em locais de trabalho, para salvaguardar a visão de quem frequenta ou
permanece em trabalho nesses locais. Tal cuidado leva a que, independentemente do automatismo
aplicado assegurar maior eficiência energética, seja necessário garantir que a intensidade da luz está
dentro de valores desejáveis quando os espaços são frequentados. A actual forma da ETAP Lighting
verificar que o comportamento dos sistemas de luz é correcto e que garante a qualidade da luz
necessária á visão humana, é enviar um técnico especializado ao local para avaliar o comportamento
dos sistemas e efectuar medições manuais e temporárias dos níveis de luminosidade. Apesar de eficaz,
essa solução representa custos e a alocação de recursos humanos eventualmente dispensáveis ao
efeito, tendo por isso a empresa identificado a necessidade do desenvolvimento de uma solução
alternativa para a avaliação dos seus sistemas de iluminação. Essa solução alternativa passa pelo
desenvolvimento de um instrumento que registe os valores da iluminância ao longo do tempo de forma
a permitir a análise do estado da iluminação e a avaliação do desempenho do sistema automático de
iluminação.
Por forma a possibilitar uma avaliação mais refinada do sistema de luz quando o espaço está
ocupado, o sistema deve aumentar o ritmo de amostras nesses instantes e registar fotografias. Assim,
o dispositivo deverá conseguir apresentar informação elucidativa sobre o comportamento do sistema
de luz e a sua automação. Em caso de anomalia, o sistema regista uma fotografia que permita auxiliar
na detecção da origem da anomalia: se alguém acionou o interruptor da luz ou se originado por uma
falha do sistema automático de iluminação.
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1.2.

Objectivo

A ETAP Lighting, dispõe de sistemas de luz que podem alterar o seu comportamento em razão
de um espaço estar ocupado ou não e da intensidade da luz natural de um determinado espaço. Como
tal, para proceder à avaliação do estado de funcionamento dos seus sistemas de iluminação, a ETAP
Lighting, procura em primeiro lugar verificar se a intensidade da luz se encontra a níveis adequados
para as pessoas que frequentam o espaço.
Em segundo lugar, pretende verificar se o sistema reduz adequadamente a iluminância na
ausência de pessoas no local por forma a verificar que a automação garante uma utilização
energeticamente eficiente. E finalmente, pretende detetar anomalias de funcionamento, como falhas
de luz quando não é suposto, acionamento do sistema sem razão aparente, lâmpadas fundidas.
Os objectivos da ETAP Lighting para um dispositivo que auxilie na avaliação do funcionamento
de um sistema de luz passam pelo desenvolvimento de um dispositivo que seja capaz de detetar a
presença humana no espaço e que efectue medidas da iluminância ao longo do tempo. Ao detetar
presença humana, o dispositivo deve aumentar o ritmo de aquisição guardando sempre todos os
valores adquiridos.
Sempre que o ritmo de amostragem da iluminância aumenta, o dispositivo deve, com a mesma
cadência de aquisição, fotografar e guardar as fotografias, para que possam ser visualizadas e
analisadas para comprovar a intensidade da luz desses momentos e ajudar a explicar possíveis
anomalias ou avarias.
Sempre que, entre amostras sucessivas de iluminância, forem detetadas variações superiores
a um limite definido pela ETAP Lighting, o dispositivo deve igualmente aumentar o ritmo de
amostragem. Mantém-se neste modo até verificar estabilidade dos valores da iluminância, detalhando
as situações em que o sistema de luz apresenta instabilidade na emissão, se acciona indevidamente
ou reduz a luz por ocupação da zona em análise.
Assim sendo, o dispositivo regista em memória os valores da iluminância ao longo do tempo,
detalhando as situações em que acontecem anomalias com o sistema de luz o em que o espaço se
encontra ocupado, permitindo perceber se comporta o sistema em cada uma das situações.

1.3.

Especificação do Projecto

Os requisitos deste projecto foram estabelecidos pela ETAP Lighting, como já referido, a ETAP
Lighting demonstrou interesse num dispositivo que deverá registar a intensidade da luz ao longo do
tempo para caracterizar o comportamento do sistema de iluminação. Para este efeito, pretende produzir
quatro sistemas que consistem num dispositivo único, de fácil instalação e de operação autónoma e
que permanecerá nas instalações do cliente. Como não existe interesse comercial sobre o sistema a
desenvolver e quantidade de sistemas é reduzido, não existem grandes restrições orçamentais. A
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empresa pretende um desenvolvimento célere do sistema para dispor de um protótipo que possa ser
testado e utilizado o mais brevemente possível. Em conjunto com a ETAP Lighting foram debatidas e
acordadas especificações para o projeto que podem ser consultadas no Anexo I.

1.4.

Organização relatório

Este documento é desenvolvido como componente da tese de mestrado “Luxímetro com Data
Logger” do curso de Engenharia Electrónica do Instituto Superior Técnico.
Inicialmente, no estado de arte, são analisadas várias abordagens possíveis para desenvolver
um detetor de luz consoante descrito na introdução. São definidas metodologias a seguir para produzir
um detetor de luz e um de movimento e é apresentada a projecção teórica de todo o sistema.
Seguidamente no capítulo desenvolvimento, descrevem-se os procedimentos seguidos para
produzir o Luxímetro com Data Logger. Na conclusão, são analisados os resultados obtidos e é
apresentada uma reflexão final.
Esta tese é constituída pelo dispositivo desenvolvido que é apresentado em conjunto com o
presente documento que além de detalhar os procedimentos adotados, serve também como manual
de instruções do dispositivo.
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2. Estado da Arte
Um data logger é um dispositivo eletrónico que recolhe e regista dados ao longo do tempo.
Pretende-se o dispositivo para monitorizar a iluminância, sendo por isso concebido a partir de um
luxímetro, instrumento de medida quantificador da iluminância. O aparelho deve também detetar
movimento, fotografar, gerir a memória, comunicar os dados e ser de operacionalidade autónoma.
A base deste dispositivo é um conjunto de sensores que produzem uma tensão elétrica
relacionável com os fenómenos físicos de interesse, neste caso fotografia, luminosidade e detecção de
presença humana. O dispositivo, é depois desenvolvido com a finalidade de manipular os valores dos
sinais dos sensores tornando-os em informação objectiva para um utilizador, e de possibilitar uma
interação remota com o aparelho permitindo a visualização dos dados memorizados e a configuração
do instrumento. Fundamentalmente, um data logger é um sistema embebido, capacitado de
processamento, memória, cálculo e periféricos de entrada e/ou saída, que variam conforme as suas
funcionalidades e aplicabilidade.
Um data logger, por norma, é um dispositivo de operação autónoma que apenas necessita de
uma configuração inicial para entrar em operação. Normalmente possibilita o agendamento de tarefas
e o utilizador só entra em contacto com o dispositivo para extrair os dados. Quando adota
características de luxímetro, este instrumento é caracterizado pela sua resposta angular, erro de
medida, resposta no espectro eletromagnético e resolução de resultado.
Em seguida são apresentados os conceitos necessários para a concretização de um data logger
com luxímetro capaz de detetar movimento, fotografar, de operação automática e interface com o
utilizador via internet. Neste estado de arte começa-se por identificar os diferentes métodos eletrónicos
para a medição da luz, detecção de movimento e fotografar, em seguida identificam-se e analisam-se
diferentes sistemas de controlo e comunicação possíveis para o dispositivo.

2.1.

Iluminância e dispositivos fotossensíveis

A luz pode ser considerada como um conjunto de ondas electromagnéticas com frequências
contidas no espectro visível [1] [2]. Existem diversas grandezas usadas para exprimir a quantidade de
radiação electromagnética que se dividem em duas classes: fotometria e radiometria. O primeiro caso
é usado para quantificar a radiação electromagnética no espectro visível, luz, enquanto que o segundo
é usado para quantificar a radiação em todo espectro electromagnético [3]. A iluminância é uma
grandeza fotométrica que quantifica a luz que é irradiada numa determinada área. A unidade do SI para
iluminância é o lux (lx). Um lux é igual a um lúmen por metro quadrado (lm/m²) [1], [2].
Os sensores de luz, são dispositivos que, quando irradiados por luz, produzem uma tensão
elétrica proporcional à radiação que lhes é incidente [3] [4]. Reagem à luz pelo efeito fotoelétrico,
fotocondutivo, fotoquímico ou fotovoltaico, estes efeitos são diferenciados, pela forma como o
dispositivo gera corrente elétrica ou altera as suas propriedades eléctricas, quando iluminado [1]. De
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todos estes tipos de dispositivos, os mais vulgares para a medição da iluminância são [5] [6]:
fotoresistências e fotojunções.
As fotoresistências, reagem à luz pelo efeito fotocondutivo [3], a sua resistência elétrica varia
com a intensidade da luz que lhes incide. São compostas por um semiconductor sensível à radiação
do espectro visível, mas o facto de terem uma dependência forte da temperatura ambiente faz com que
essa relação não seja linear com a luz incidente [6]. Para a aplicação de uma fotoresistência para a
medição da iluminância, recorre-se a uma outra resistência por forma a obter um divisor de tensão. A
tensão de saída do divisor resistivo depende da impedância apresentada por cada uma das
resistências. Como uma das resistências tem o seu valor resistivo fixo e a outra varia em função da luz
incidente, implica que a tensão de saída deste conjunto seja proporcional à luz que incide na
fotoresistência. Para aumentar a exatidão na medição de luz, a tensão de saída deste par resistivo é
normalmente amplificada por um amplificador operacional por forma a obter-se maior precisão na
conversão analógico-digital.
A simplicidade de aplicação é a maior vantagem da utilização de uma fotoresistência, mas o
seu longo tempo de resposta ao estímulo de luz e a elevada dependência térmica na sua resistividade
constituem os principais problemas deste tipo de componentes.
As fotojunções são junções entre materiais semicondutores dopados, como os fototransístores
ou os fotodíodos, que reagem à luz pelo efeito fotoelétrico [5] [6] [7]. Isto é, a luz incidente no dispositivo
provoca a emissão de electrões do material criando uma corrente elétrica proporcional à luz incidente
[1]. Por forma a conceber um sensor de luz a partir de uma fotojunção, é desejável obter-se uma tensão
elétrica a partir deste componente que seja proporcional à luz incidente no dispositivo [3]. Deste modo,
é preciso transformar a corrente elétrica de saída do componente em tensão elétrica, tal acontece com
recurso a um amplificador de transimpedância e/ou a um conjunto de resistência capazes de produzir
esse efeito. Como este tipo de componente produz uma corrente baixa, é normal a utilização de
elevados valores de ganhos e/ou resistências para que se possa obter uma sensibilidade

Tensão
Lux

de

acordo com o pretendido.
No caso do fotodíodo, este é geralmente aplicado em um de dois modos, modo fotovoltaico ou
modo de polarização inversa. O modo fotovoltaico é escolhido para quando se pretende gerar tensão
a partir da luz incidente, consiste na utilização individual de um fotodíodo que quando exposto à luz
gera uma diferença de tensão aos seus terminais. No modo de polarização inversa, o fotodiodo é
polarizado com recurso a resistências e tensão de alimentação, o que leva a perdas energéticas quando
comparado com o modo fotovoltaico. No entanto, a configuração do modo polarização inversa permite
obter maior sensibilidade à luz incidente, o que leva a que seja uma configuração mais adequada para
a medição de luz. No modo de polarização inversa a corrente de saída do sensor deve ser amplificada
e transformada em tensão. Tal é possível com um ajuda de um amplificador de transimpedância ou de
uma resistência, dependendo dos valores pretendidos.
O fototransístor opera de forma semelhante a um fotodíodo mas tem maior sensibilidade à luz,
consegue, por isso, gerar correntes maiores, fazendo com que não sejam necessários ganhos de
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amplificação tão altos ou resistências de valor tão elevado como com o fotodíodo. Em contrapartida, o
fotodíodo é um dispositivo mais rápido do que o fototransístor, tem maior linearidade na sua resposta
em comparação com este. A utilização de um fototransístor como detector de luz requer menos
componentes adicionais do que um fotodíodo, consiste num fototransístor com uma resistência e caso
a corrente seja baixa é geralmente adicionado ao conjunto um amplificador.
As fotojunções, enquanto sensores de luz, são o tipo de dispositivos com reação mais rápida a
variações da luz incidente e a sua dependência a interferências térmicas é normalmente inferior à das
fotoresistências. A sua aplicação é mais complexa do que a com fotoresistências mas por norma
resultam em sensores com maior precisão [6].

2.2.

Luxímetro

Um luxímetro é um instrumento utilizado para medir a iluminância através de fotosensores. Os
diferentes luxímetros existentes são diferenciados pela gama dinâmica, resolução de resultado, erro,
resposta em função do comprimento de onda, temperatura ideal de funcionamento e pela sensibilidade
angular. A resposta ao comprimento de onda da luz incidente do luxímetro é característica do seu
elemento fotossensível. Esta demonstra o quanto varia o resultado medido em função do comprimento
de onda da luz que lhe incide, há por isso luxímetros que só conseguem medir correctamente a luz de
um tipo específico de lâmpadas, outros conseguem vários.
Os luxímetros são caracterizados pelas diferentes classes de luz que conseguem medir. As
classes para as luzes são determinadas pela comissão Internacional para a iluminação (CIE –
Comission Internationale d’Eclairage). A CIE identifica os perfis de densidade de potência espectral de
diferentes tipos de fontes luminosas e caracteriza-as em função da sensibilidade que os respetivos
espectros emitidos representam para a visão humana.

Perfil Espectral
Illuminat A

Illuminant C

Illuminant F3.1

Illuminant F3.2
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espetral relativa [S(l)]
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250
200
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100
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400
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600

700

800

Comprimento de onda [nm]
Figura 1 – CIE - Densidade de potência espectral da luz: illuminant A(luz de uma lampada incadescente),
illuminant C(luz solar indirecta) e illuminant F(luz de lampadas fluoroscentes).
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Neste instrumento tem-se em conta três classes de luz, Illuminat A, C e F. A classe A diz respeito
ao perfil à luz emitida por uma lâmpada de filamento de tungsténio, a classe C diz respeito à média
diária de luz solar indirecta e a classe F consiste em vários perfis espectrais obtidos de lâmpadas
fluorescentes. Os perfis representados na Figura 1 representam espectros de tipos de luz expectáveis
de medir com o Luxímetro com Data Logger.

Figura 2 – Diagrama de blocos do sensor TSL2561 – Sensor que permite obter a iluminância para vários perfís
de luz.

Para produzir um sensor capaz de medir a luz proveniente de tipos diferentes de lâmpadas,
investigou-se a arquitectura dos sensores de luz capazes deste efeito [8][9]. Consultando bloco
funcional disponibilizado pelo fabricante do TSL2561, ilustrado na Figura 2, e do ISL 29020 é possível
perceber que para produzir um fotosensor destinado a medir a luz emitida por vários tipos de lâmpadas,
são utilizados dois elementos fotodetetores com diferentes respostas no espectro da luz visível.
Os elementos fotossensíveis do TSL 2561, produzem a resposta apresentada na Figura 3.
Consegue-se medir a luz de vários tipos de fontes luminosas, utilizando dois sensores que disponham
uma resposta semelhante à produzida pelos elementos fotossensíveis do TSL 2561. O fototransístor
indicado pela ETAPLighting, TEPT 5700 (caracterizado no anexo XII), tem uma resposta sensível à luz
ambiente, ver Figura 4, semelhante à identificada por Channel 0 na Figura 3.
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Figura 3 - TSL 2561 – Sensibilidade espectral normalizada dos dois elementos fotossensíveis que o constituem .

Na figura 3, o fotodetetor identificado como Channel 0 é sensível á luz ambiente. Ao considerarse a sua resposta com a resposta de um fotodetetor, sensível à luz próxima dos infravermelhos (tipo
Channel 1), torna-se possível obter uma relação para o cálculo da iluminância, que se adapta ao perfil
da luz emitida pela quantidade de infravermelhos emitidos pela lâmpada [5].

Figura 4 – TEPT 5700 - Sensibilidade espectral relativa do fototransístor [10].

Para se produzir um fotodetetor com resposta semelhante à do TSL 2561 o resultado do TEPT
5700 é conjugado com o de outro fototransístor, mais sensível às radiações junto aos infravermelhos,
com resposta idêntica à identificada por Channel 1 na Figura 3. O fototransístor escolhido para esse
efeito é um BPW 85 (caracterizado no anexo XII), a sua resposta está apresentada na Figura 5.
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Figura 5 - BPW 85 – Resposta espectral relativa do fototransístor [11].

Com a conjugação das respostas dos dois fototransístores, Figuras 4 e 5, obtém-se uma resposta
final semelhante à apresentada na Figura 3. Para aumentar a semelhança das respostas as tensões
dos dois fototransístores são condicionadas de modo a que a sensibilidade à luz do BPW 85 seja
metade da do TEPT 5700.
O Luxímetro produzido serve para analisar as medidas obtidas com um TRIDONIC DALIMsensor (ver Anexo VI), utilizado, pela ETAP Lighting, para obter os valores de iluminância nas suas
aplicações. O DALI-MSensor é utilizado para detectar movimento e medir a iluminância. Como
Luxímetro o sensor é caracterizado por uma gama dinâmica dos 10 aos 650 lux, com ângulo de meia
sensibilidade igual a 15º, é específico para a medição de luz indirecta. As características técnicas do
TRIDONIC DALI-Msensor podem ser consultadas no Anexo VI.

2.3.

Detetor de Luz

Existem três características mais relevantes, no desenvolvimento de um detetor de luz com
fototransístores, que são: a resposta em função do comprimento de onda da luz incidente, a resposta
de corrente em função da tensão de polarização e da luz incidente e a resposta em relação ao ângulo
de incidência da luz.
A característica representada na Figura 6 diz respeito ao comportamento da corrente do
fototransístor TEPT5700, em função da tensão de polarização e da luz incidente. Esta característica
permite saber qual o modo de operação do componente em função da tensão de polarização, se se
encontra a operar na zona activa, na saturação ou no corte. Da Figura 6, também se pode concluir que
o modo de operação que melhor relação tem com a luz incidente é o modo da zona activa, como tal
para este caso deverá então ser aplicada uma tensão pelo menos superior a 0.5V.
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Figura 6 – TEPT 5700 - Característica de corrente do fototransístor (Ipce) em função da luz incidente e da tensão
colector emissor (VCE) [10].

A operar na zona activa [12], um fototransístor produz uma corrente de saída proporcional à luz
que irradia a sua superfície [13]. A relação de corrente do fototransístor TEPT5700, polarizado na zona
activa, em função da iluminância irradiada na sua superfície é mostrada na Figura 7. Analisando a
resposta obtida e a informação disponibilizada pelo fabricante dos fototransístores pode-se concluir que
a relação entre a corrente produzida e a iluminância entre os 10 e o 10000 lx é aproximadamente linear
[10] [11] [12] [13].

Figura 7 – Relação entre a iluminância que incide sobre o fototransístor TEPT5700 e a corrente apresentada à
sua saída.

As Figuras 4 e 5 apresentam a sensibilidade da resposta relativa dos fototransístores TEPT 5700
[10] e BPW 85 [11], em função do comprimento de onda da luz que lhes é incidente. Estas respostas,
demonstram que um fototransístor apresenta uma sensibilidade diferente de acordo com o
comprimento de onda da luz a que está sujeito [12]. A Figura 8, apresenta a resposta de um fotodetetor,
baseado num fototransístor TEPT 5700, à luz emitida por dois tipos diferentes de lâmpadas.
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Como os diferentes tipos de lâmpadas emitem luz com comprimentos de onda diferentes, e
sendo o fototransístor um elemento sensível não só à intensidade da luz, mas também ao comprimento
de onda desta, a resposta de um fototransístor depende da intensidade e do comprimento de onda da
luz, tal como mostra a Figura 8 [12]. Ao se conjugaram dois elementos fotossensíveis com
sensibilidades diferentes ao comprimento de onda da luz obtém-se uma relação linear entre as tensões
dos fototransístores, independente do comprimento de onda [7] [5].

Lux-Tensão TEPT5700
Iluminância Medida [lx]

Halogénio

Economizadora

2500
2000
1500
1000
500
0
0

0,5
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Tensão Fotosensor [V]

1,5

2

Figura 8- Relação Tensão-Lux obtida a partir um fotodetetor com um TEPT 5700. A corrente foi transformada em
tensão com uma resistência de 220 Ohms e o sinal ajustado à gama de conversão do ADC.

A característica apresentada na Figura 9 apresenta a sensibilidade do fototransístor TEPT 5700
em função do ângulo de incidência de luz. Esta Figura demonstra a existência de dependência da
resposta de um fototransístor ao ângulo de incidência da luz. Esta influência implica o posicionamento
correcto do componente em relação à fonte de luz para realizar uma medida adequada.

Figura 9 – TEPT 5700 - Direccionalidade, demonstra a sensibilidade relativa do componente ao ângulo de
incidência de luz [10].
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Quando se conjugam dois fotodetetores para mensurar vários tipos de luz, o fototransístor com
menor ângulo de meia sensibilidade, limita a resposta angular do sistema fotodetetor. Quando o ângulo
da luz incidente sair desse intervalo angular o sistema vai produzir erros de leitura significativos. Para
minimizar esses erros provocados pela diferença na resposta angular dos dois fototransístores, o
fotosensor é incorporado numa caixa que condiciona a luz incidente. A caixa do detector de luz é
desenhada para igualar as respostas angulares dos dois fototransístores. Tal é feito com duas janelas
que cortam a luz incidente em ângulos superiores aos impostos pelo fototransístor com a menor
resposta angular (ver anexo VIII).

2.4.

Detetor de Movimento/Presença

Para a deteção da presença ou movimento de pessoas num determinado espaço utilizam-se
sensores de movimento. Estes consistem em dispositivos eletrónicos que apresentam alterações no
seu comportamento elétrico quando a sua zona de acção é sujeita a movimento ou à presença de um
corpo estranho ao espaço. Os sensores de movimento são por norma desenvolvidos tendo em conta
um ou dois dos seguintes princípios, considerando o calor emitido (radiação térmica) por um corpo,
e/ou a reflexão de ondas mecânicas ou eletromagnéticas que a presença de um corpo num espaço
provoca.
A utilização de ondas mecânicas ou eletromagnéticas para a detecção de um corpo, consiste na
análise da emissão e recepção deste tipo de ondas. Quando a zona está desocupada de corpos
estranhos ao espaço, o tempo entre a emissão e receção é característico desta situação, quando um
corpo interfere com a zona de acção, o tempo entre emissão e recepção altera-se podendo ser extraída
informação sobre a presença e movimento do corpo em função da posição do emissor e receptor.
Quando a detecção da presença de um corpo é feita pela deteção de radiação térmica de um
corpo, a temperatura média do corpo que se pretende detectar tem de ser considerada. O corpo
humano é um corpo quente com o pico da sua radiação térmica compreendido nos infravermelhos. A
implementação da técnica consiste na aplicação de um dispositivo sensível aos infravermelhos, logo
sensível à radiação do corpo humano. Para este tipo de detecção recorre-se a um sensor de
infravermelhos passivo (PIR - passive infrared sensor) que é um dispositivo com características
piroelétricas [14]. O efeito piroelétrico, corresponde à transdução de diferenças de temperatura, neste
caso de radiação térmica infravermelha, em tensão elétrica [2] [3].
O detector de movimento é desenvolvido com um PIR, IRA-S210ST01 (caracterizado no Anexo
XII), pela técnica de detecção de radiação térmica corporal num espaço. Os elementos piroelétricos
que compõem o PIR têm uma resposta à radiação térmica não condicionada pelo comprimento de
onda. A utilização de um filtro óptico, representado na Figura 10, permite filtrar as radiações que
atingem o PIR permitindo assim a reação deste só a uma determinada banda de interesse [16] [17],
neste caso uma determinada gama dos infravermelhos característica da radiação emitida pelo corpo
humano [14]. O filtro óptico do PIR utilizado está otimizado para a detecção de corpos humanos [15].
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Figura 10 – PIR, filtro ótico colocado na sua superficie define a a gama de radiação térmica a que este responde
[16].

Um PIR é geralmente composto por dois elementos piroelétricos que são apontados para um
espaço a temperatura ambiente, enquanto ambos receberem a mesma radiação térmica, a sua saída
permanece constante. No momento em que um dos elementos recebe maior radiação térmica do que
o outro é produzida uma diferença de tensão elétrica entre ambos, apresentada aos terminais do
dispositivo durante um determinado tempo [15] [16] [17].

Figura 11 – Representação da tensão de saída de um PIR conforme a radiação térmica que incide sobre os
elementos piroelétricos [16].

A Figura 11 ajuda a perceber que a variação da tensão apresentada aos terminais do PIR pode
ser positiva ou negativa, consoante o lado do dispositivo que detecta a diferença de radiação térmica,
e ao mesmo tempo conforme a diferença seja superior ou inferior à detectada pelo outro elemento
piroelétrico [16] [17]. É necessário considerar o posicionamento do PIR para detecção de movimento,
pelo que os elementos piroelétricos devem estar perpendiculares ao movimento esperado. É preciso
também ter em conta que o valor da tensão de saída pode subir ou descer em caso de detecção da
presença de um corpo [14].
Quando um PIR é direccionado para uma zona de acção onde não está uma pessoa, este não
apresenta qualquer tipo de reacção aos seus terminais. No momento em que uma pessoa entra na
zona de deteção do sensor, introduz-se uma diferença térmica relativamente à temperatura
característica da zona de acção do PIR, provocando uma variação na tensão elétrica à saída do
dispositivo, que tanto pode ser positiva ou negativa consoante o ponto de origem da perturbação.
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Determinando dois limites para o valor da tensão é possível detetar a presença do corpo humano com
este dispositivo. Um detector de movimento é caracterizado pela sua sensibilidade, alcance e
direccionalidade.

2.5.

Sensor de imagem

O registo fotográfico é feito com recurso a uma câmara fotográfica digital. A fotografia digital é
obtida com um sensor de imagem, dispositivo capaz de converter radiação visível em sinal elétrico. Um
sensor de imagem torna-se uma câmara fotográfica quando o seu circuito é devidamente condicionado
e o seu sinal devidamente processado.
Quando necessário, é vulgar a inclusão módulos de câmaras fotográficas, sensores de imagem
eletronicamente condicionados para acoplar outros sistemas eletrónicos, por forma a libertar o criador
do projecto deste dispositivo complexo. As câmaras fotográficas digitais são diferenciadas em função
de serem baseadas na tecnologia CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) ou CCD
(Charge-Coupled Device).
Estes tipos de sensores consistem na junção de milhões de elementos, com propriedades
elétricas sensíveis à intensidade e cor da luz, dispostos em matriz sendo cada um destes responsável
por obter um diferente pixel de uma fotografia. A tecnologia CMOS, permite obter câmaras mais baratas
e mais energeticamente eficientes ainda assim a tecnologia CCD possibilita fotografias com maior
definição e qualidade.
A câmara utilizada neste projecto é escolhida por ser adaptada para um Raspberry Pi (RPI). É
um modulo desenvolvido a partir de um sensor de imagem OV5647 com tecnologia CMOS [18]. O RPI
tem um conector específico para este módulo, e disponibiliza várias funções para a manipulação desta
câmara.

2.6.

Sistema de controlo

A partir das tensões relacionadas com a intensidade luminosa e deteção de movimento, o
Luxímetro terá de ser capaz de armazenar dados, executar instruções específicas, tomar decisões,
comunicar e permitir uma interface utilizador-medidor, para esse efeito é utilizado um controlador. Um
módulo de controlo pode ser obtido de forma dedicada, ou, pela utilização de um modulo de controlo
genérico, pré-concebido, programável e facilmente adaptável às diferentes funcionalidades
pretendidas. Um controlador possibilita a transformação dos sinais elétricos dos sensores em dados
entendíveis para um utilizador comum.
Recorrendo a um controlador pode-se actuar sobre um sistema com sensores, memórias e
periféricos específicos para a interação máquina-homem (push-up buttons, displays…), manipulandoos numa sequência que leve ao funcionamento do instrumento conforme desejado. Um controlador é
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capaz gerir um sistema eletrónico, possibilita adquirir e gerar de sinais elétricos digitais, interagir com
sistemas de memória e utilizar diversos periféricos que permitem acrescentar funcionalidades ao
sistema e capacidade de comunicação com um utilizador [19].
Dependendo da operacionalidade desejada para um sistema, a projecção de um controlador
específico e dedicado torna-se facilmente complexa. Para aplicações de controlo genéricas (como
controlar displays, fotografar, recolher valores elétricos …), um sistema pré-concebido é mais
vantajoso, muitas vezes já está equipado de funcionalidades desejadas, tem uma maior facilidade de
integração e vem com entradas e saídas já condicionadas de modo a permitirem uma fácil inclusão de
periféricos no sistema.
A interação do utilizador com o sistema de medida é possível quando existem vias de
comunicação, directas ou indirectas, entre o utilizador e a unidade de controlo. Existem determinados
periféricos que servem de intermediário entre o utilizador e um sistema, permitindo a comunicação entre
ambos, e ao utilizador do instrumento o controlo do sistema (por exemplo displays e push-up buttons).
Conforme a experiência de utilização que se espera do dispositivo, um data logger é vulgarmente
composto por uma unidade de controlo, sensores, memória e diferentes periféricos.

2.7.

Integração do Sistema

Um sistema eletrónico com estes requisitos (ver: Anexo I), geralmente é conseguido com uma
das seguintes tipologias: ou todos os componentes são directamente agregados a um controlador
resultando num instrumento individual; ou pode ser criada uma rede entre os sensores, que são fixados
no local no momento de operação do dispositivo e que comunicam com um controlador através de uma
rede sem fios.
A ETAP Lighting pretende um dispositivo de fácil instalação, para monitorizações com duração
normalmente inferior a um mês e que seja o menos complexo possível de instalar e operar. Nesse
sentido, a aproximação sugerida foi a que agrega os sensores a um controlador.
Como já referido, este sistema terá de conter um sensor de luz, um sensor de movimento, um
sensor de imagem e um controlador. Para além destes dispositivos fundamentais, é necessário actuar
sobre este sistema por forma a possibilitar, ao controlador, o acesso às tensões dos sensores, a gestão
dos dados em memória e a comunicação/interação com o utilizador. A escolha do controlador é feita
de acordo com a operacionalidade pretendida para o dispositivo. Existem controladores que têm
funcionalidades já incorporadas, por exemplo relacionadas com comunicação, fotografia e memória,
que quando bem escolhidos reduzem a dificuldade de projecção e implementação de um sistema.
A utilização de um Raspberry PI 3 (RPI) como controlador, foi imposta pela empresa requerente
do projecto. A escolha do controlador a utilizar é feita considerando:
•

A dimensão da comunidade de utilizadores e desenvolvedores do universo RPI, e o suporte
disponibilizado pela mesma no desenvolvimento de projectos com RPI.
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•

Memória SD, fotografia e Wi-Fi já integrados, que tornam menos complexo o desenvolvimento
do projecto.

•

Ambiente de programação acessível, facilita o desenvolvimento das tarefas relacionadas com
Wi-Fi e fotografia

•

Corre sistema operativo baseado em Linux, permite acesso a ferramentas que facilitam
interação utilizador.

•

A facilidade de integração do RPI como unidade de controlo em projectos como este.

•

Preço.

Para a comunicação entre dispositivos eletrónicos e controladores, existem protocolos já
integrados no RPI de comunicação digital, como SPI e I2C, que promovem a interação entre o RPI e
os vários elementos eletrónicos.
A funcionalidade Wi-Fi está totalmente integrada no RPI. A ligação a uma rede Wi-Fi é
configurada e estabelecida a partir do sistema operativo do RPI. Permite facilmente ao instrumento
entrar numa rede de dispositivos e sistemas que podem servir de intermediários com o utilizador por
forma a possibilitar o acesso remoto.
A fotografia é feita com uma câmara digital indicada para RPI de 8 megapixéis que basta ser
ligada ao conector presente no dispositivo, as funções para controlo da câmara são disponibilizadas
pelo RPI.
A especificação fornecida pela ETAP Lighting, considera uma capacidade de memória de 10 Gb.
A memória disponibilizada pelo Raspberry PI 3 e o seu acesso é facilitado. O seu sistema operativo
corre a partir de um cartão SD de 32 Gb que neste caso disponibiliza para memória pelo menos 10 Gb
caso seja necessário pode ser facilmente adicionada mais capacidade de memória ao dispositivo
através do USB.
A alimentação do sistema é feita com uma ligação à corrente entre o Raspberry PI 3 e a rede
elétrica. A alimentação dos dispositivos ligados ao Raspberry é feita recorrendo aos 3.3 V e aos 5 V
que este disponibiliza. A tensão de 3.3 V disponibilizada pelo controlador é regulada.
O RPI dispõe de terminais GPIO que permitem a sua interação com os sinais dos sensores. O
facto deste controlador ser de ambiente completamente digital leva à necessidade da utilização de um
ADC para possibilitar a interação com sinais analógicos.

2.8.

Conversão analógica-digital

A utilização de um ADC torna-se necessária para que o RPI consiga obter os valores dos
sensores de movimento e de luz procedendo à conversão Analógica-Digital. Neste projecto os
parâmetros relevantes na escolha do ADC são o número de canais pretendidos e a resolução de
conversão pretendida. O ADC deve dispor de pelo menos 3 canais para converter os sinais do detector
de movimentos e do sensor de iluminância.
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A resolução de um ADC é dada por,

Re solução ADC =
onde

V
,
2nbits

(1)

V é a diferença entre o maior e o menor valor de tensão que se pretende converter, definidos

pela tensão de referência do ADC, e nbits é o número de bits de conversão do ADC.
A resolução de um ADC, (1), corresponde ao menor valor de tensão elétrica que o ADC consegue
codificar distintamente, que, para este sistema é determinada pelo valor mais baixo de tensão que se
pretende adquirir. O valor mais baixo de tensão que se pretende adquirir está directamente relacionado
com a resolução do luxímetro, então a expressão para a resolução pode ser posta em função da
resolução do luxímetro como,

Re soluçãoLUX =

lx
,
2nbits

(2)

Projecta-se o luxímetro para operar numa gama entre os 0 e os 4000 lx, ao se utilizar um a um
ADC de 12 Bits e recorrendo a (2) pode concluir-se que a resolução do sistema em lux será
aproximadamente 1 lx. É de realçar que os valores de saída de tensão do fotodetetor devem ser
ajustados à gama de conversão do ADC para que se obtenha máxima precisão nos valores convertidos.
O ADC escolhido foi aquele que cumprindo estes requisitos fosse a opção mais económica. O
ADC é um AD7091R-5 [20], conversor analógico-digital de aproximações sucessivas com 12 bits de
conversão e protocolo de comunicação I2C.
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3. Desenvolvimento
3.1.

Procedimento

O instrumento é desenvolvido através de uma unidade responsável pelo controlo, RPI, onde são
ligados uma câmara fotográfica e os sensores de luz e detecção de movimento. A unidade vai interagir
com a memória e com um modulo Wi-Fi por forma a comunicar com o exterior do sistema. A Figura 12
apresenta um esquema dos módulos necessários para a construção do Luxímetro com Data Logger
consoante os requisitos apresentados no Anexo I.

Figura 12 – Esquema com os módulos que constituem o Luxímetro com Data Logger.

O sensor de luz será concebido com dois fototransístores e o detector de movimento com um
PIR. É necessário um ADC para a interação destes 2 sensores com o RPI. A funcionalidade de Wi-Fi
já está introduzida no RPI.
Os dados serão gravados no cartão SD de onde corre o sistema operativo. A interface com o
utilizador é feita com uma ligação VNC que permite acesso ao sistema operativo do RPI.
O RPI é programado em linguagem C no seu sistema operativo Raspbian para produzir o
resultado desejado com todos os periféricos de que dispõe.
As especificações para o dispositivo encontram-se no Anexo I. Os requisitos para o hardware do
sistema a desenvolver, determinados pelas especificações da ETAP Lighting, são:
i.

Controlador: Raspberry PI 3,

ii.

Câmara fotográfica: Câmara V2 Raspberry PI

iii.

Sensor de luz: com fototransístor TEPT5700

iv.

Sensor de movimento: com PIR (IRA-S210ST01).
O Luxímetro com Data Logger é um dispositivo que recolhe fotografias e valores da iluminância

ao longo do tempo guardando os dados em memória. O valor da resolução do instrumento deve
conseguir acompanhar variações de 10 Lux. O instrumento deve conseguir dois modos de
monitorização:
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• Modo Normal – Tem uma frequência de amostragem, parametrizável pelo utilizador, para as
aquisições dos valores da iluminância.
• Modo Intensivo – A frequência de amostragem entre as aquisições aumenta, para outra
frequência também parametrizável pelo utilizador, e para além de adquirir valores de
iluminância, o dispositivo inicia um registo fotográfico.
O dispositivo deve operar no modo normal enquanto não detectar flutuações nos valores da
iluminância superiores a determinado valor definido pelo utilizador ou enquanto não detectar movimento
na zona de acção do sensor de movimento. O aparelho deve conter a câmara e os sensores colocados
no seu topo e direccionados para cima ou então permitir o seu posicionamento. O instrumento será
utilizado em espaços fechados, sobre superfícies planas (como mesas) medindo a luz que irradia da
luminária do tecto. Ao ligar conecta-se automaticamente à rede Wi-Fi e inicia automaticamente as
tarefas de monitorização. Os dados são acessíveis por internet.
Desenvolve-se o Luxímetro com Data Logger, começando por realizar o sensor de luz e o sensor
de movimento. Após obterem-se os dois sensores, implementa-se o ADC para possibilitar a aquisição
das tensões dos sensores pelo RPI. Conecta-se a câmara ao RPI e os sensores ao ADC. Programase o RPI para adquirir as tensões e proceder às instruções desejadas.

3.2.

Sensor de luz

Conclui-se do estado de arte que, para a realização de um sensor de luz que consiga medir luzes
de diferentes tipos de fontes luminosas, mais precisamente de classe A, C e F (CIE), pode recorrer-se
a dois fototransístores. A projecção do circuito para ambos os sensores é semelhante, e a
exemplificação é feita com os dados fornecidos pelo fabricante para fototransístor TEPT 5700 sendo
que os passos seguidos com o BPW 95 são idênticos.
Recorrendo à resposta ilustrada na Figura 6, para que o fototransístor TEPT 5700 possa ser
utilizado como fotodetetor, é polarizado para funcionar na sua zona activa, sendo por isso, alimentado
com uma tensão VCE  0.2V [10]. Quando irradiado por luz com iluminância entre os 1 e os 100000 Lx,
Figura 7, o fototransístor produz correntes elétricas proporcionais com valores entre 180 nA e 18 mA.
Ao emparelhar-se uma resistência de 100 Ω produz-se uma tensão entre os 0.018 mV e os 1.8 V. A
utilização de uma resistência, como apresenta a Figura 13, permite obter uma tensão elétrica que varia
em função da corrente do fototransístor [10].
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Figura 13 – Fototransístor em montagem de coletor comum [12].

Para que o RPI consiga obter o valor da tensão produzida pelo fotodetetor, é necessário
introduzir um conversor ADC. Para melhorar a precisão da conversão, o sinal à saída do conjunto
fototransístor e resistência é ajustado à gama de tensão de entrada do ADC com recurso a uma
montagem inversora.
No processo de escolha de ganhos para os amplificadores e dos valores de resistências para
emparelhar com os fototransístores, foi inicialmente tida em conta a resposta do sensor TEPT5700,
relativa à luz ambiente. Analisa-se a montagem apresentada na Figura 13 procurando pela resistência
que garanta maior sensibilidade,
relação

tensão
lux

Δtensão
Δlux

, e que ao mesmo tempo conseguisse manter linearidade na

entre os 0 e os 2000 lx.

A tensão de saída desse par, Figura 13, é amplificada e ajustada, com uma montagem inversora
como sugere a Figura 14, por forma a adaptar-se à gama tensão de entrada do ADC e permitir obter
como resolução de conversão, 1 lx. Tal é feito ajustando-se os valores das tensões produzidas por 0 e
4000 lx, à gama tensão de entrada do ADC, normalmente delimitada pela tensão de referência do ADC
e zero (deixando uma margem de segurança neste ajuste).
Consequentemente, o circuito do fototransístor BPW85, foi projectado para conseguir metade da
sensibilidade do primeiro, ou seja, a sua tensão de saída foi ajustada e adaptada à gama tensão de
entrada do ADC para os valores de tensão produzidos por iluminância entre 0-8000 lx.
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Figura 14 – Montagens utilizadas para amplificar os sinais provenientes da montagem sugerida na Figura 13.
Nesta Figura, o Fototransístor1 diz respeito ao sinal do TEPT 5700 e Fototransístor2 diz respeito ao sinal do
BPW 85.

Após a realização do circuito, os dois fototransístores são acondicionados numa caixa, com
janelas projectadas para igualar os ângulos de meia sensibilidade dos dois fotodetetores (ver projecção
em Anexo IX). O ângulo final de meia sensibilidade do conjunto é imposto pelo fototransístor com o
menor valor desta característica. Neste caso o ângulo de meia sensibilidade será 25º (BPW 85) [11].
A relação obtida entre a tensão e a iluminância para os circuitos com os fotosensores TEPT 5700
e BPW 85, podem ser consultadas na Figura 8 e Figura 15 respectivamente. A resposta do BPW85
apresenta cerca de metade da sensibilidade da resposta do TEPT5700.

Lux-Tensão BPW85
Iluminância Medida [lx]

Halogénio

Economizadora

2500
2000

1500
1000
500
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Tensão Fotosensor [V]

1

1,2

Figura 15 - Relação Tensão-Lux obtida a partir um fotodetetor com um BPW 85. A corrente foi transformada em
tensão com uma resistência de 220 kΩ e o sinal ajustado à gama de conversão do ADC.
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Para a realização do circuito ambos os fototransístores são montados como sugerido pela Figura
13. A alimentação é feita pelo colector com 3.3V regulados. No caso do fototransístor TEPT 5700 é
ligada ao seu emissor uma resistência de 220 Ohms e no emissor do BPW ligada uma resistência de
2.2kΩ. A Figura 14 apresenta o circuito utilizado para amplificar o sinal dos fototransístores. Na
projecção deste circuito o fototransístor que apresenta maior sensibilidade à luz ambiente, TEPT 5700,
tem a sua resposta de tensão de saída ajustada à gama de tensão de entrada do ADC, tentando que
0 lux equivalham a 3.1V e que 4000 lux equivalham a 0.1V. A resposta do segundo fototransístor foi
amplificada e adaptada para corresponder a metade da sensibilidade do primeiro. (nota: nas figuras 15
e 8 as relações apresentadas não correspondem às saídas das montagens inversoras, mas ao que se
obteve após conversão com o ADC e descodificação do sinal destas. Após convertido o sinal é
invertido.)

R1

R2

R3

R4

503 kΩ

10 kΩ

100 kΩ

2 kΩ

R5

R6

860 kΩ 10 kΩ

R7

R8

100 kΩ

1,2 kΩ

Tabela 1 – Valores das resistências para o circuito apresentado na Figura 14, a utilizar para amplificar o sinal
dos fototransístores.

A Tabela 1 apresenta os valores concluídos para as resistências do circuito apresentado na
Figura 14. O fotodetetor é concebido com os dois fototransístores configurados como sugere a Figura
13, o emissor do TEPT 5700 é ligado a uma resistência de 220 Ω e o emissor do BPW 85 a uma
resistência de 2.2 kΩ. A saída destes dois conjuntos é imposta nas entradas Fototransístor1 (TEPT
5700) e Fototransístor2 (BPW 85), tal como demonstra a Figura 14. A saída dos amplificadores pode
ser ligada directamente ao ADC.

3.3.

Sensor de Movimento

O circuito para utilizar um PIR como sensor de movimento tem duas finalidades, a primeira é
amplificar o sinal fraco que este apresenta na sua saída e a segunda é filtrar esse mesmo sinal para
evitar perturbações que possam levar a uma falsa deteção.
A Figura 16 apresenta o esquema elétrico para aplicações de detecção de movimento com o PIR
[16]. Este é polarizado de modo a produzir uma queda de tensão entre 0 e 3.3V entre os terminais S e
GND que é forçada pela resistência R2 e R1.
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Figura 16 – Esquema elétrico para Sensor de movimentos, PIR com 2 estágios de filtros ativos passa-banda [15]
[16].

Na figura 16, o primeiro estágio que o sinal proveniente do PIR encontra consiste num filtro com
ganho na banda de passagem, que tem como objectivo cortar a componente DC e as altas frequências
presentes no sinal, que possam levar a falsa detecção. O segundo estágio é semelhante ao primeiro e
destina-se a aumentar o ganho da banda de passagem e a referenciar o sinal de saída através das
resistências R7 e R6. A banda de passagem recomendada pelo fabricante [15] [16] para o filtro em
aplicações de detecção presença humana é [0.63; 6.9] Hz.
O valor dos componentes para os filtros ativos, representados na Figura 9, estão relacionados
nas equações (3) – (8) com as frequências de corte superior ( fhigh ) e inferior ( flow ) e ganho pretendidos.

f high1 =

1
2R 4 C5

f high2 =

1
2R 8 C7

,

(4)

f low1 =

1
2R 3 C4

,

(5)

f low2 =

1
2R 5 C6

,

(6)

,

(7)

Ganho1 = 1 +

Ganho2 = −

,

R4
R3

R8
R5
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.

(3)

(8)

O circuito, ilustrado na Figura 16, apresenta uma tensão de saída relacionável com a interferência
de um corpo humano na zona de deteção do PIR. Enquanto a zona permanecer ausente de pessoas
a tensão de saída do sensor mantém-se num valor constante. No momento em que um corpo interfere
com a zona do PIR introduz uma diferença na radiação térmica que irradia o PIR provocando o aumento
ou diminuição da tensão de saída. A variação da tensão provocada depende do lado do sensor por
onde o corpo entra e da intensidade da radiação térmica, detectável pelo sensor [15]. É então possível
definir-se dois limites (superior e inferior), para o valor da tensão de saída do sensor que quando
trespassados, identificam a presença de uma pessoa no espaço.
É vulgar à saída deste circuito, representado na Figura 16, utilizar-se um estágio de comparação
que permite obter um sinal de valor lógico em função da detecção de movimento [16]. Contudo, neste
projecto, como é necessária a utilização de um ADC, a comparação do sinal de saída do detetor de
movimento será feita sobre o sinal digital em software. Desta forma é possível uma maior liberdade
para manipulação e extração de informação do sinal. O sinal de saída deste estágio terá de ser
convertido de analógico para digital, com recurso ao ADC, para permitir que o RPI obtenha o valor da
sua tensão.
O ângulo de abertura do PIR é condicionado com recurso a uma lente de focagem da radiação.
Uma lente de Fresnel aumenta o ângulo de detecção para mais de 90º e o raio para mais de 5 metros
[16]. Os valores para as resistências e condensadores não identificados na Figura 16 foram obtidos
empiricamente. Tentando que o ganho dado pelos amplificadores presentes na Figura 16 permitam
uma sensibilidade razoável para a detecção de movimento e que os filtros utilizados reduzam falsas
detecções. A tensão de referência produzida pelo divisor de resistências do segundo estágio foi
ajustada tal como a resistência utilizada para a polarização do PIR. Os valores desconhecidos ou
alterados, na Figura 18, para as resistências e condensadores estão apresentados na Tabela 2.

R1

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R8

C4

C5

C6

C7

33 kΩ

10 kΩ

2 MΩ

30 kΩ

33 kΩ

22 kΩ

1 MΩ

1 MΩ

22 uF

10 uF

10 uF

20 nF

Tabela 2 - Valores das resistências e condensadores, que foram concluídos ou alterados para o circuito
apresentado na Figura 16, a utilizar para detetar movimento.

3.4.

ADC

O circuito desenvolvido para o ADC foi baseado na sugestão apresentada pelo fabricante [20],
ilustrada na Figura 17, alterando segundo as configurações pretendidas. Não existindo qualquer outro
elemento do sistema que comunique por I2C com o RPI o endereço escolhido para o ADC foi o
predefinido, Pins AS1 e AS0 ligados a ground. O pin CONVST é ligado ao RPI para possibilitar
temporizar as aquisições feitas. A tensão de referência utilizada são 3.3V regulados, disponibilizados
pelo RPI. Os Pins SDA e SCL são respectivamente ligados ao RPI para a comunicação I2C. O ADC é
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alimentado com 5V e na sua entrada são ligadas as saídas dos amplificadores dos dois fototransístores
e a saída do amplificador do detetor de movimento.

Figura 17 – Esquema sugerido pelo fabricante para a montagem do ADC AD7091R-5 [20].

Após ligar-se o circuito do ADC ao RPI, é desenvolvido um programa no RPI para configurar e
adquirir amostras dos vários canais. Inicialmente são impostas várias tensões conhecidas à entrada do
ADC para se analisar a qualidade da conversão. Uma aquisição resulta do cálculo da média dos valores
de n amostras obtidas. O número de amostras necessário por aquisição é determinado pela precisão
necessária na conversão do resultado. Na figura 18 são apresentados os resultados para 1000
conversões de dois valores conhecidos fazendo 512 aquisições e 2048 aquisições. É notória a
diferença da precisão do resultado.

ADC
512 Amostras

Resultado ADC [V]

0,167

2048 Amostras

0,166
0,165
0,164
0,163
0,162
0,161
0

200

400

600

Tempo [n]

800

1000

Figura 18 – Resultado de 1000 conversões de dois sinais analógicos DC utilizando um RPI e um AD7091R-5.
Foram convertidas duas tensões DC de valor conhecida com diferente numero de amostras por aquisição.
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A Figura 19 apresenta o resultado da conversão para duas tensões diferentes. Para o caso de
2048 amostras por aquisições, em diversas conversões feitas não foram detectados desvios padrões
superiores a 0.0001 o que atesta a qualidade da conversão.

Resultado conversão [V]

ADC - 2048 Amostras por aquisição
0,168
0,166
0,164
0,162
0,16
0,158
0,156
0,154
0,152
0,15
0,148
0

200

400

600

800

1000

Tempo [n]
Figura 19 - Resultado de 1000 conversões de dois sinais analógicos DC utilizando um RPI e um AD7091R-5.
Foram convertidas duas tensões DC com 2048 amostras por aquisição.

O número de amostras adquiridas por canal é determinado pela precisão necessária na
conversão de cada um [21]. O sensor de luz, sendo utilizado para quantificar uma grandeza física
apresenta maior vulnerabilidade na precisão do resultado. Para obter o número de amostras necessário
por aquisição, o detetor de luz foi ligado ao ADC e foi-lhe imposta uma luminosidade conhecida e
constante. Analisando-se a estabilidade do resultado entre conversões com um diferente número de
amostras por aquisição, concluiu-se que o a conversão da luz necessitaria de 2048 amostras. Foi feito
o mesmo procedimento para o detetor de movimento, sendo que para este não é necessária tanta
precisão, realizaram-se várias conversões diminuindo o número de amostras por aquisição, procurando
pelo ponto em que o resultado deixava se ser preciso para distinguir os limites de amplitude que indicam
a presença humana. Concluiu-se que para o detetor de movimento o melhor número de amostras por
aquisição é 256 amostras.
Recorrendo ao programa desenvolvido para comunicar com o ADC são produzidas três funções
a utilizar no programa final. Uma é relativa à configuração do ADC, outra para adquirir os valores do
detector de luz e a última para adquirir os valores do detetor de movimento.
Na função de configuração, é feito o reset do dispositivo e seguidamente o ADC é configurado
para que faça leituras individuais dos canais pedidos, que indique se já terminou a conversão e permita
um impulso externo para activar a conversão.
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Na função de leitura dos valores dos sensores de luz, começa-se por limpar o registo do ADC de
onde se lêem os valores convertidos e são adquiridas simultaneamente 2048 amostras de cada um
dos canais, sendo que é dado um impulso para o ADC iniciar a conversão, e é esperada a sinalização
do ADC de fim de conversão. A função de leitura do sensor de movimento é idêntica sendo que só são
adquiridas 512 amostras de um canal. Um esquema representativo do princípio de funcionamento de
cada uma das funções, pode ser consultado no Anexo III.

3.5.

Software: RPI

O sistema operativo do RPI é programado em Linguagem C consoante o desempenho e as
funcionalidades pretendidas para o instrumento. O RPI é instruído para atingir os seguintes objetivos:
Adquirir valores dos dois sensores pelo ADC; Fotografar; Definir ritmo e aquisição de dados; Guardar
valores em memória; Calcular valores da variação de iluminância; Atualizar configurações de
funcionamento (ritmos de amostragem, data/hora, calendarização).
O RPI através do seu sistema operativo é ligado a uma rede com acesso à internet onde
disponibiliza uma ligação VNC que permite a interação entre o utilizador e o datalogger. Os
procedimentos de utilização estão descritos em Anexo XI.
Sendo desenvolvido a partir de um RPI, O Data Logger disponibiliza um sistema operativo
desenvolvido no Raspbian (baseado em Linux), a área que permite a sua utilização e manipulação é
idêntica à de um computador. O Luxímetro com Data Logger disponibiliza o acesso ao seu ambiente
de trabalho a partir da ligação VNC. No ambiente de trabalho encontra-se uma pasta, luxímetro, que
contém o programa principal, luxímetro.c, e um ficheiro config.txt onde é feita a configuração para a
operação. Dentro dessa pasta, encontra-se ainda uma outra pasta chamada Log, onde são guardados
os vários registos atividade diária do sistema de luz acompanhados por uma pasta com as fotografias
organizadas em pastas de acordo com o dia e identificadas pela hora a que ocorreu a captura.
O resultado do instrumento foi obtido a partir de funções criadas para a interação do RPI com o
ADC que permitem obter os dados dos sensores de movimento e iluminância. Implementa-se no RPI
um código com recurso a semáforos e threads para garantir sincronicidade com o tempo, possibilidade
de paralelismo e temporização na realização das diferentes tarefas e resolver problemas de
concorrência entre funções que interajam com o ADC.
O programa consiste em seis rotinas principais cada uma para: gestão de tempo, deteção de
movimento, medição de luz, fotografar, atualizar parâmetros e autogerir memória.
• Gestão de tempo: obtém data e hora, sinaliza quando são feitas as medidas de luz e tiradas
fotografias, tem em conta o modo de operação normal ou intensivo, define hora e data do
sistema.
• Deteção de movimento: está sempre a analisar se o valor da tensão do sensor de movimento
ultrapassa os limites. Caso aconteça, sinaliza o sistema para o modo de operação intensivo.
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• Medição de luz: aguarda pela autorização para medir a luz, e quando é dada, calcula a
iluminância a partir da tensão dos fototransístores, escreve a hora e iluminância num ficheiro
.txt denominado pelo dia do acontecimento. Caso o modo intensivo esteja activado a linha
escrita é antecedida por um caracter que a identifica.
• Fotografia: Aguarda autorização para fotografar, quando tem autorização, configura a câmara
e tira fotografia, dá-lhe como nome a hora e guarda numa pasta relacionada com o dia.
• Atualiza os parâmetros do sistema: procura por alterações no ficheiro config.txt, e quando
detecta atualiza parâmetros do sistema.
• Autogestão de memória: calcula o espaço disponível em memória e garante que a
percentagem de ocupação da memória nunca é superior a 95%. Quando for, apaga o ficheiro
log com a iluminância mais antiga e respectiva pasta com fotografias.
O programa permite ao RPI adquirir amostras ao longo do tempo e ao detetar o movimento
aumentar o ritmo de aquisição e tirar fotografias, guardando toda a informação ordenadamente. Sobre
este princípio de funcionamento básico o programa permite ao utilizador definir as seguintes
configurações:
• Definição de limites para o detetor de movimento;
• Tempo entre amostras para o modo normal e intensivo;
• Calendarização, só ativa o sistema num período horário definido;
• Definição da qualidade da fotografia;
• Valor mínimo de iluminância para se tirar uma fotografia;
• Ativar deteção de variação de luz, se a variação de luz for superior a um limite transita para o
modo intensivo;
• Ativar deteção de limite de luz, se a luz descer um limite transita para modo intensivo;
• Reset, repõe configurações originais;
• Desligar.
No Anexo IV são apresentados esquemas representativos sobre o funcionamento de cada uma
das threads principais bem como uma explicação mais detalhada sobre o funcionamento do programa.

3.6.

Calibração: Cálculo da iluminância

A calibração do sensor de luz desenvolvido é feita em função dos valores gerados por um UNIT UT838 (ver anexo II). Procura-se obter um comportamento aproximado ao deste luxímetro para que
permita avaliar o sensor Dali-MSensor, utilizado pela empresa.
Por forma a produzir um luxímetro que meça a iluminância produzida por perfis de luz do tipo
illuminant A, C e F, o luxímetro é calibrado com recurso a lâmpadas de halogénio, economizadoras e
luz ambiente. Destina-se a medir a luz proveniente das lâmpadas mais vulgares, de filamento e
fluorescentes, e a luz solar indirecta.
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Para calibrar o sensor de luz desenvolvido, o luxímetro UNI-T UT 383 é colocado junto ao sensor
de luz desenvolvido. Um candeeiro é colocado perpendicularmente à posição do luxímetro e sensor de
luz desenvolvido, e registam-se as tensões dos fototransístores para diferentes valores de iluminância,
aproximando e afastando o candeeiro e trocando o tipo de lâmpada. A partir dos dados recolhidos,
calcula-se a recta de calibração que permite obter o valor da iluminância em lx, para vários tipos de
lâmpadas, a partir da tensão dos fototransístores. Os resultados para as medidas de iluminância e
tensão obtidos com o circuito desenvolvido com os dois fototransístores estão apresentadas na Figuras
20 e 21.

Lux-Tensão TEPT5700

Iluminância Medida [lx]

Halogénio
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Tensão Fotosensor [V]
Figura 20 – Característica Lux-Tensão, Valores adquiridos com o ADC para a tensão do TEPT 5700 sujeito a
diferentes intensidades e luz de classe A, C e F (CIE).

Lux-Tensão BPW85

Iluminância Medida [lx]

Halogénio

Economizadora

halogénio + economizadora

2500
2000
1500
1000
500
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Tensão Fotosensor [V]
Figura 21 - Característica Lux-Tensão, Valores adquiridos com o ADC para a tensão do BPW 85 sujeito a
diferentes intensidades e luz de classe A, C e F (CIE).
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Com os dados recolhidos para os valores das tensões dos dois fotosensores em função da
iluminância, e recorrendo à informação disponibilizada no datasheet dos fabricantes [10] [11], pode
concluir-se que a relação entre as tensões e a iluminância de 0-2000 lux é aproximadamente linear,

lux estimado = a + b  Vfototransistor1 + c  Vfototransistor 2

(7)

Sendo a resposta do detector de luz aproximadamente linear, é expectável que (7) corresponda
à expressão da recta de calibração, onde Vfototransistor1 e Vfototransistor 2 correspondem às tensões adquiridas
dos fototransístores. Os coeficientes de (7) são aqueles que permitem obter a iluminância a partir das
tensões dos fototransístores com o menor erro possível. O erro absoluto máximo ( erro AbsMáx ) de um
instrumento deste tipo é caracterizado por,

erroAbsMáx = dgts + %(rdg)  lux estimado

(8)

A Figura 22 mostra uma representação gráfica de um erro tipo (8). A Partir desta Figura é possível
entender que quanto menor for o erro do instrumento menor será a área delimitada pela expressão do
seu erro AbsMáx numa representação gráfica como a da Figura 22.

Erro Absoluto

Erro Absoluto [lux]

Área do Erro Absoluto
250
200
150
100
50
0
0

500

1000

1500

2000

Iluminância Estimada [lux]
Figura 22 – Representação gráfica do erro absoluto obtido com o luxímetro produzido.

A recta de calibração do luxímetro obtém-se pela minimização da área delimitada pela expressão
(8) através da manipulação dos coeficientes de (7), O Anexo VII detalha o método utilizado. Para se
calibrar o luxímetro entre 0 e 2000 lx, a área ( Áreaerro[0 − 2000lx] ) é determinada por

Áreaerro[0 − 2000lx] = dgts  2000 + %(rdg)  1000  lux estimado (9).
A recta de calibração estimada para o sensor de luz tem um erro máximo absoluto caracterizado
por,
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Dgts = 38

%(rdg) = 8%

Para obter-se o erro do Luxímetro com Data Logger em relação ao valor de iluminância real, tem
de ser considerar o erro do luxímetro utilizado nas medidas que permitiram a calibração, adicionando
(8dgts+4%rdg) ao erro obtido.

3.7.

Montagem do Luxímetro com Data Logger

Para montar o instrumento são feitas PCBs com os circuitos do ADC, sensor de luz e sensor de
movimento, os layouts projectados encontram-se no Anexo X. Os circuitos utilizados para os sensores
e ADC são os apresentados ao longo do capítulo desenvolvimento.
Após produzida placa do ADC é encaixada no RPI e recebe as ligações dos sensores de luz e
movimento. O detetor de luz é acondicionado numa caixa com janelas projectadas para aproximar os
ângulos de meia sensibilidade dos dois transístores segundo o método explicado no Anexo VIII, o
ângulo de abertura total projectado é de 50º o que resultou em janelas com 3 mm de raio. A estrutura
desenvolvida para acondicionar o dispositivo está apresentada nas figuras 23 e 24.

Figura 23 – Desenho da caixa que acondiciona o detetor de luz, duas janelas com 3 mm de raio.

O RPI é colocado com o ADC, o sensor de movimento e a câmara fotográfica dentro da caixa
com o desenho apresentado na Figura 23. A estrutura com o detetor de luz é encaixada por cima da
caixa da Figura 24. As ligações à placa estão identificadas no Anexo X. O resultado do desenho para
a caixa que acolhe o Luxímetro com Data Logger está presente no Anexo IX.

Figura 24 – Desenho da caixa que acondiciona todo o Luxímetro com Data Logger.
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4. Resultados
Para a avaliação do sistema produzido, este é submetido a testes num ambiente-tipo indicado
pela ETAP Lighting. Inicialmente são testados e analisados os resultados das medidas do luxímetro
produzido e depois é testado o funcionamento do sistema como data logger.
As características técnicas finais do Luxímetro com Data Logger são apresentadas nas tabelas
3, 4 e 5. Agrupadas consoante estejam relacionadas com a capacidade de medir iluminância, detetar
movimento ou comportamento genérico do data logger.

Resolução máxima
Erro máximo (em relação ut 383)
Ângulo de abertura (total)
Gama Dinâmica

1 lx
37+8%*valor lido
50º
0-2000 lx

Tabela 3 – Características como medidor de luz.

Alcance
Ângulo de abertura
(total)

>2 m
>90º

Tabela 4 – Características como detetor de movimento.

Tempo mínimo entre amostras (modo
normal ou intensivo)
Tempo máximo entre amostras
Memória
Formato fotografia
Tamanho máximo fotografia (qualidade
100)
Até 100 fotos
Tamanho fotografia (qualidade 10)
Até 10000 fotos
Resolução fotografia

7s
48 h
>15 GiB
.jpeg
10 MB
800 kB
8 MPx

Tabela 5 – Características como Data Logger.

4.1.

Teste Luxímetro

Por forma a aferir a qualidade da calibração obtida, o resultado do luxímetro produzido é
comparado com os valores medidos pelo sensor utilizado nas aplicações da ETAP Lighting, DALI
MSensor (ver anexo VI), e com um luxímetro com maior exatidão, UNI-T UT 383 (ver anexo II).
O sensor DALI MSensor é posicionado numa sala de acordo com as recomendações dadas pelo
fabricante (ver anexos V e VI). Os luxímetros UNI-T UT 383 e produzido são colocados sobre uma
mesa a medir a mesma iluminância do MDali.
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Os valores da iluminância são registados em diversos instantes para os três instrumentos. Os
resultados são apresentados na Figura 25, na aquisição provocam-se variações na iluminação do
espaço e tenta-se sempre cumprir as recomendações para a medição da iluminância apresentadas no
Anexo V, igualando o máximo possível o ângulo de aberturas dos três luxímetros.

Lux Medidos
UNI-T UT 383

DALI MSensor

Luximetro Desenvolvido

Iluminância [lx]

1200
1000
800
600
400
200
0
0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

Tempo [n]
Figura 25 – Resultados para medidas efetuadas nos mesmos instantes com os luxímetros UNI-T UT 838 e
desenvolvido e com o sensor DALI MSensor.

Na Figura 25 os valores apresentados pelo UNI-T 383 são os mais exactos. Dos três luxímetros
é o que tem o menor erro, dado por 4%+5dgts. O sensor Dali MSensor tem um erro significativo e pouca
precisão. O luxímetro produzido obtém com mais precisão e exatidão do que o sensor Dali Msensor, o
valor indicado pelo UNI-T UT 383, mais próximo do valor real de iluminância. O que permite constatar
que o luxímetro pode ser utilizado para corrigir ou certificar o comportamento do sensor de luz Dali
MSensor.

4.2.

Teste Luxímetro com Data Logger

Os testes ao Data Logger foram realizados do dia 7/05/2018 para o dia 8/05/2018. O Luxímetro
com Data Logger foi colocado em funcionamento desde as 16:33 (dia 7) até às 12:36 (dia 8) e voltou a
ser activado das 13:42 (dia 8) até às 15:08. Registando o movimento e iluminância com um tempo entre
amostras de 30 segundos em modo normal e 10 segundos em modo intensivo. Obtiveram-se
igualmente amostras para os valores da iluminância do local, com o DALI-Msensor, desde as 16:33 até
às 17:35 (dia 7), das 10:36 até às 12:26 (dia 8) e das 13:42 até às 15:08 (dia 8).
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Período entre as 16:33 até às 17:35
Analisando os resultados obtidos para a iluminância registada pelos dois instrumentos, ilustrados
na Figura 26, é de realçar a semelhança no comportamento das medidas obtidas com o luxímetro com
o comportamento medidas obtidas Dali-Msensor ao longo do tempo. Sendo a diferença entre as duas
respostas praticamente constante, o luxímetro produzido permite avaliar e corrigir a medida do Dali
perante os valores apresentados pelo UNI-T UT 383.

Registo de Illuminância
07-05-2018

Iluminância [lux]

Dali MSensor
700
600
500
400
300
200
100
0
16:33:36

16:44:24

Luxímetro com Data Logger

16:55:12

17:06:00

17:16:48

17:27:36

17:38:24

Tempo [hh:mm:ss]
Figura 26 – Registo de luz do Luxímetro com Data Logger em paralelo com o Dali MSensor, período tarde (0705-2018).

A figura 27 corresponde ao registo de deteção de movimento do Luxímetro com data logger
relativo ao mesmo período do registo da figura 26. Comprova-se a detecção de movimento em alguns
instantes, comprova-se também que foram recolhidas fotografias nesses momentos.

Registo de detecção de Movimento
07-05-2018

Deteção [0/1]

Luxímetro com Data Logger
1,5
1
0,5
0
16:33:36

16:44:24

16:55:12

17:06:00

17:16:48

17:27:36

17:38:24

Tempo [hh:mm:ss]
Figura 27 - Registo de detecção de movimento do Luxímetro com Data Logger, período da tarde (07-05-2018).
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Período entre as 17:35 e as 10:19
As Figuras 28, 29 e 30 correspondem ao grupo de figuras, que ilustram os resultados, em que
só o luxímetro com datalogger se encontra a registar. Para o período da Figura 28 apresentam-se
exclusivamente os resultados do registo de luz por não terem sido detectadas presenças com exceção
de três casos entre as 17:45 e as 20:15.
Foi confirmado que a última pessoa a abandonar as instalações fê-lo por volta das 21:30, o que
pode ser notado pelo registo de iluminância da Figura 28. Tirando essa situação, o comportamento do
sistema de luz foi estável e não se notaram accionamentos indevidos.

Registo de Iluminância luxímetro
07-05-2018

Iluminância [lux]

Luxímetro com Data Logger
400
300
200
100
0
17:45:36

19:00:29

20:15:22

21:30:14

22:45:07

00:00:00

Tempo [hh:mm:ss]
Figura 28 – Registo de Iluminância Luxímetro com Data Logger, período Tarde-Noite (07-05-2018).

As figuras 29 e 30 dizem respeito ao período entre as 02:24 da manhã e as 10:19. É possível ver
que houve um acionamento das luzes por volta das 6:30, deu-se deteção de movimento, e as
fotografias mostram que a perturbação é de origem humana, o local estava a ser ocupado pelos
serviços de limpeza.
É possível ainda ver pelas imagens que a empresa, ETAP Lighting, entrou em funcionamento
por volta das 8:30, momento em que os seus sistemas de luzes se começaram a ligar. Com a evolução
da manhã o valor da iluminância aumenta naturalmente.
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Registo Iluminância 08-05-2018

Iluminância [lux]

Luximetro com Data Logger
600
400
200
0
02:24:00 03:43:12 05:02:24 06:21:36 07:40:48 09:00:00 10:19:12

Tempo [hh:mm:ss]
Figura 29 - Registo de iluminância, Luxímetro com Data Logger, período madrugada-manhã (08-05-2018).

Luximetro com Data Logger

Deteção [0/1]

Luximetro com Data Logger
1,5
1
0,5
0
02:24:00

03:43:12

05:02:24

06:21:36

07:40:48

09:00:00

10:19:12

Tempo [hh:mm:ss]
Figura 30- Registo de deteção de movimento, Luxímetro com Data Logger, período madrugada-manhã (08-052018).

Período entre as 10:19 e as 15:21
Dia 08-05-2018 voltou a colocar-se o DALI MSensor em funcionamento paralelo com o Luxímetro
com Data Logger, ambos a registar os valores de iluminância.
O registo relativo ao período matinal é apresentado nas Figuras 31 e 32. No período da manhã
deram-se deteções devido à presença de pessoas no local de trabalho, perto das 11:40:00 deu-se o
acionamento da luminária mais próxima e direcionada da zona de análise.
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Registo de Iluminância 08-05-2018

Iluminância [lux]

Dami MSensor
900
750
600
450
300
150
0
10:26:24

10:48:00

Luxímetro com Data Logger

11:09:36

11:31:12

11:52:48

12:14:24

12:36:00

Tempo [hh:mm:ss]
Figura 31 – Registo de iluminância Luxímetro com Data Logger em paralelo com Dali Msensor, período da
manhã (08-05-2018).

Registo de deteção de movimento 08-05-2018

Deteção [0/1]

Luximetro com Data Logger
1,5
1
0,5
0
10:26:24

10:48:00

11:09:36

11:31:12

11:52:48

12:14:24

Tempo [hh:mm:ss]
Figura 32 - Registo de Deteção de movimento Luxímetro com Data Logger, período da manhã (08-05-2018).

As Figuras 33 e 34 apresentam os resultados do período da tarde.

Registo de Iluminância 08-05-2018
Dali MSensor

Luximetro com Data Logger

Iluminância [lux]

800
600
400
200
0
13:42:14

14:02:07

14:21:59

14:41:51

Tempo [hh:mm:ss]

15:01:44

15:21:36

Figura 33 - Registo de Deteção de Ilumninância Luxímetro com Data Logger em paralelo com Dali Msensor,
período da tarde (08-05-2018).
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Registo de detecção de movimento 08-05-2018

Deteção [0/1]

Luximetro com Data Logger
1,5
1
0,5
0
13:42:14

14:02:07

14:21:59

14:41:51

15:01:44

15:21:36

Tempo [hh:mm:ss]
Figura 34 - Registo de Deteção de movimento Luxímetro com Data Logger, período da tarde (08-05-2018).

Nos testes feitos, sempre que houve deteção de movimento foram tiradas fotografias e o
dispositivo aumentou o ritmo de amostragem da iluminância. O período de actividade da iluminação na
empresa é adaptado à presença dos seus trabalhadores, como se pode comprovar. Interpretando pela
tabela presente no anexo XIII, os níveis de iluminância apresentados são adequados ao espaço. O
registo obtido com Luxímetro com Data Logger comprova que que sistema de iluminação se desligou
correctamente quando o espaço esteve desocupado. Nos dois dias registados, durante o horário
laboral, a intensidade de luz andou entre os 300 e os 800 lx. O que pode comprovar a boa configuração
do espaço.

4.3.

Teste à deteção de variação de luz

A última análise feita ao comportamento do sistema, serve para testar a funcionalidade que
permite ao sistema aumentar o seu ritmo de amostras quando deteta uma variação da luz superior a
um limite parametrizável. A configuração que permite definir um limite para a variação entre amostras
de iluminância funciona. Neste caso estava configurada para detetar variações superiores a 40%. Notese nas Figuras 35 e 36, que o registo permite comprovar a entrada do aparelho no modo intensivo após
uma variação de luz superior a 40%, entre as 19:59:51 e as 20:04:47.
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Luximetro com Data Logger

Iluminância [lux]

Luximetro com Data Logger
250
200
150
100
50
0
19:59:31

20:04:47

20:10:02

20:15:17

Tempo [hh:mm:ss]
Figura 35 – Luxímetro com Data Logger, resisto de iluminância com deteção de variação de iluminância ativo.

Luximetro com Data Logger
Modo
Intensivo [0/1]

Luximetro com Data Logger
1,5
1
0,5
0
19:59:31

20:04:47

20:10:02

20:15:17

Tempo [hh:mm:ss]
Figura 36 – Luxímetro com Data Logger, registo de entrada no modo intensivo com deteção de variação de
iluminância ativo.

4.4.

Conclusões

Fotosensor:
Para produzir um fotosensor capaz de medir a luz proveniente de vários tipos de lâmpadas são
necessários dois elementos fotodetetores com sensibilidade diferente ao comprimento de onda da luz.
O circuito de condicionamento destes serve para definir a sensibilidade e resolução. Na utilização de
dois fotodetetores tem de se ter em conta os seus ângulos de meia sensibilidade. Se forem distintos
devem ser igualados com recurso a uma janela ou lente. A utilização de um array de fotodetetores
poderia ter produzido melhores resultados face aos erros introduzidos pelas distâncias e diferenças de
ângulos de abertura dos dois fototransístores com encapsulamento individual.
Detetor de movimento:
O PIR é sensível à radiação térmica emitida pelo corpo humano. O seu sinal de saída sofre uma
variação positiva ou negativa quando é sujeito à presença de um corpo humano. A comparação
constante do sinal de saída do PIR possibilita a deteção da presença de uma pessoa no espaço.
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O circuito de condicionamento do PIR serve para amplificar o seu sinal fraco e filtrar perturbações
que possam levar a falsos accionamentos do sistema.
ADC:
A utilização de um ADC pode levar à necessidade de ajuste das tensões sinais à gama de
conversão. A necessidade do ajuste é determinada pela resolução necessária na conversão.
Calibração:
A calibração do luxímetro tem de ser feita com recurso a várias lâmpadas. A depuração de um
instrumento de medida é conseguida com técnicas de correção que atuam sobre o erro.
Constatação final:
O Luxímetro com Data Logger teve um comportamento de acordo com o expectável e
requisitado. Ultrapassou os testes propostos e permite avaliar o sistema de medição de luz e deteção
de movimento utilizado pela ETAP Lighting. Os testes realizados produziram os resultados desejados
e esperados.
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ANEXOS

Anexo I: Especificações Luxímetro com Data Logger
Neste primeiro anexo é apresentado o documento acordado com a ETAP Lighting onde se
definem as principais características e requisitos para o Luxímetro com Data Logger.

ii

iii

Anexo II: Características UNIT-UT 383
Neste anexo é são apresentadas as características e recomendações do fabricante do UNI-T
UT 383.
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Anexo III: Rotinas de Interação com ADC
As rotinas utilizadas para se obter amostras do ADC a partir do Raspberry, atuam de acordo com
os esquemas representativos apresentados em seguida. A concorrência gerada pelas leituras de dados
do ADC, relacionados com o detetor de movimentos e o detetor de luz, é resolvida através de um
semáforo. São feitas n amostras por canal e é devolvido o valor da média. Na comunicação entre o
Raspberry Pi e o ADC começa-se por configurar o ADC para adquirir o canal desejado de seguiga
adquirem-se n amostras.
Esquema representativo da rotina para leitura de valores do detetor de movimentos:
INICIO

1
ADC está
ocupado?
(semáforo)

0
Sinaliza ocupação
do ADC (Semáforo)
Reset ADC

Configura para
canal 3

1

Amostras
suficientes?
(n=512)

Calcula média das
amostras
Calcula tensão

0
sinaliza conversão
ADC

0
Já converteu?

1
Converte e guarda
valores

vi

FIM

Esquema representativo da rotina para leitura de valores do detetor de luz:

INICIO

1
ADC está
ocupado?
(semáforo)

0
Sinaliza ocupação
do ADC (Semáforo)
Reset ADC

Configura para
canal 1 e canal 2
sequencialmente

Calcula média das
amostras
Cálcula valor da
iluminância a partir
do resultado
Devolde LUX

1

Amostras
suficientes?
(n=2048)

0
sinaliza conversão
ADC

0
Já converteu?

1
Guarda valores do
fototransistor 1
Sinaliza conversão

0
Já converteu?

1
Converte e guarda
valores

vii

FIM

Anexo IV: Software
O programa é desenvolvido com 6 threads. A primeira a mencionar é aquela que temporiza o
sistema. Esta decide quando são tiradas fotografias e feitas leituras do luxímetro em função do tempo
atual, do modo de funcionamento e configurações relacionadas com tempo. A sua rotina de
funcionamento está ilustrada na seguinte figura:
INICIO

Obtem hora e data

Cria nova pasta para
guardar fotografias
do dia e novo .txt
para registar a
iluminância

Dentro do
agendamento?

1
Dia mudou?

1

0

0
Modo intensivo?

Tempo de
amostras?
(intensivo)

0
0

1

Mede Luz e
fotografa
guardando num .txt
e no ficheiro do dia
respetivo
Calcula data e hora
da próxima
aquisição

Tempo de
amostras?

1
Mede Luz e guarda
num .txt
Calcula data e hora
da proxima
aquisição

A segunda thread a mencionar, é a que deteta movimento. Esta está recorrentemente a verificar
se o valo lido do ADC ultrapassa o valor estabelecido. Se sim, significa deteção, ativa modo intensivo.
Existe um delay criado para suavizar a saída do modo intensivo. O funcionamento da thread é ilustrado
por:
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INICIO

Dorme 0.2
segundos

Dentro do
agendamento?

Decrementa
contador

Desativa modo
intensivo

Lê valores do sensor
de movimento

Modo intensivo
ativo?

Contador==0

Superior a
limites?

Ativa modo
intensivo
Incrementa
contador (para
delay)

A terceira é a thread de leitura dos valores do sensor de luz. Esta aguarda por autorizações da
thread que temporiza o sistema para proceder a leituras de luz. Após autorização lê a luz e escreve
num ficheiro .txt, identificando se estava em modo intensivo ou não, e as horas a que foi recolhida a
amostra. O comportamento da thread é ilustrado por:
INICIO

Autorização
para medir luz?
(semáforo)

1
Modo intensivo=1
Lê luz dos dois
sensores
Abre Log respectivo
(.txt)

1
Modo intensivo=1

0

Iluminância
variou mais do
que suposto?

1
0

Lux inferiores ao
limite

Calcula variação,
guarda ultimo valor
de lux obtido

Escreve no log ! ,
hora e valor LUX

1

0

Deteção de
valor mínimo de
luz?

0

Deteção de
monitorização
da variação?

1
Modo intensivo?

0
Escreve no log hora
e valor LUX

ix

0

A quarta thread, gere a fotografia aguarda por autorização, dada pela thread que temporiza.
Quando a autorização é concedida adquire imagem e guarda em pasta do dia com a hora a que foi
tirada. O esquema que ilustra o seu funcionamento é:
INICIO

0

Autorização
para fotografar?
(Semaforo)

1
Nível
iluminância
suficiente para
fotografar?

0

1
Tira fotografia em
.jpeg com
configurações
pretendidas
Guarda fotografia
na pasta do dia com
hora a que foi tirada

A quinta thread gere a memória. Está sucessivamente a calcular a percentagem de utilização de
memória. Se for superior a 95% apaga registos mais antigos de iluminância e respectivas pastas de
fotografias, de acordo com o esquema da seguinte Figura:
INICIO

Dorme 5 segundos

Calcula espaço livre
no dispositivo

0

Espaço
ocupado>95%
do espaço total

1
lê a data do ficheiro
mais antigo
Apaga log de luz
mais antigo e pasta
de fotografias
relacionada.
Atualiza ficheiro
mais antigo

x

A última thread a mencionar, procede à verificação das configurações escritas no ficheiro
config.txt. quando deteta alterações, atualiza as variáveis do programa. Comporta-se como identifica o
seguinte esquema:
INICIO

1
Reset==1

0
Lê ficheiro
Atualiza parametros
de configuração

Dorme

0

Algum
parametro
mudou?

1
Sinaliza mudança

xi

Repõe
configurações
originais

Anexo V: Posicionamento de um sensor de luz para medir a luz
Este anexo identifica o posicionamento correcto de um sensor de iluminância quando utilizado
para medir a luz de um espaço.

xii

Anexo VI: Características DALI-Msensor
Neste anexo apresenta-se a folha de especificações e características do sensor DALI-Msensor
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Anexo VII: Método para minimizar o erro (Matlab)
Neste anexo explica-se o método utilizado para calcular a recta de calibração do sensor de luz
desenvolvido com recurso a dois fototransístores.
Para se aplicar esta metodologia da minimização da área do erro máximo:
procuram-se os coeficientes de a, b e c, de

lux estimado = a + b  Vfototransistor1 + c  Vfototransistor 2 ,
que minimizam a área delimitada pelo erro do instrumento,

erroAbsMáx = dgts + %(rdg)  lux estimado .
Dada por,

Áreaerro[0 − 2000lx] = dgts  2000 + %(rdg)  1000  lux estimado .

Com o Matlab, procura-se minimizar o valor da Áreaerro[0 − 2000lx] pela da manipulação dos
coeficientes a, b e c. Começando-se por obter coeficientes a, b e c da expressão de lux estimado que
minimizam o máximo dos erros absolutos das diversas medidas obtidas da seguinte forma:
Relacionam-se os coeficientes a,b e c e com o erro do instrumento por,

erroabsoluto = lux estimado − luxmedido  erroabsoluto = a + b  Vfototransistor1 + c  Vfototransistor 2 − luxmedido ,
Procuram-se os coeficientes que consigam aproximar o erroabsoluto a zero, para as tensões e lux
medidos.
Depois, obtém-se o valor dos coeficientes dgts e %(rdg) do erro AbsMáx que permitem calcular a

Áreaerro[0 − 2000lx] . Repete-se sucessivamente o procedimento em busca dos valores que minimizam a
área.
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Anexo VIII: Método de Desenho de janelas para fotojunções
Apresenta-se o método indicado pela VSHAY Semiconducters para o desenho de janelas de
condicionamento de luz.
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Anexo IX: Desenho da Caixa
Neste anexo expõe-se o resultado do design desenvolvido para a caixa do Luxímetro com Data
Logger.
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Anexo X: Esquemas e Layouts Utilizados
Seguidamente apresentam-se as máscaras e seus esquemas, utilizados para a produção das
PCBs.
Sensor de Luz:

Componentes não identificados na imagem:
A – TEPT 5700; B - BPW 85; C – 220Ω; D – 33kΩ; E – 10 kΩ; F – 470 kΩ; G – 1 kΩ; H - 1kΩ; I – 20uF;
J – 100 kΩ; K – 2kΩ; L – 430 kΩ; M – 430 kΩ; N – 10 kΩ; O – 100 kΩ; P - 20uF; Q – 1 kΩ; R – 220 Ω;
S - 20uF; T – AD8617
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Detetor de Movimento:

Componentes não identificados na imagem: IRA-S210ST01
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Circuito ADC para o Raspberry:

Componentes não identificados:
AD7091R-5
R3 – 4.7 kΩ; R4 – 4.7kΩ
C2 – 10uF; C3 – 1 uF; C4 – 100 nF; C5 – 20 uF

xx

xxi

Anexo XI: Instruções de utilização
Neste anexo apresentam-se as instruções de instalação e configuração do Luxímetro com Data
Logger. O Luxímetro com Data Logger, para ser utilizado, começa por ser posicionado numa sala por
debaixo da iluminaria a ser analisada, respeitando o ângulo de abertura do sensor.

Ligação à rede
Na primeira vez que se configura o Luxímetro com Data Logger a uma rede nova, é necessário
entrar directamente no seu sistema operativo e configurar a ligação à rede WiFi pretendida. Para isso
é ligado ao Luxímetro com Data Logger um ecrã, por HDMI, um teclado e rato, por USB. A palavra
passe do sistema é “ETAPLighting”. Na barra de tarefas do ambiente de trabalho encontra-se o ícone
característico do WiFi. Pressiona-se e configura-se a rede. Caso a configuração da rede não seja
possível deste método as configurações da rede pretendidas terão de ser escritas no
wpa_supplicant.config, em etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.config

Configuração e acesso aos dados
Após o Luxímetro com Data Logger estar ligado à rede Wi-Fi. É estabelecida uma ligação VNC
com dados de log in divulgados exclusivamente à ETAPLighting. A partir dessa ligação é possível ter
acesso ao ambiente de trabalho do instrumento.
No ambiente de Trabalho encontra-se uma pasta chamada “luxímetro”. Dentro dessa pasta
encontra-se o programa “luxímetro.c”. O sistema está configurado para correr este programa
automaticamente ao ligar. Caso não aconteça, o programa pode ser corrido diretamente a partir deste
ícone.
Na pasta luxímetro encontra-se ainda um ficheiro config.txt que serve para configurar o luxímetro
e uma outra pasta chamada log onde constam os dados recolhidos. A seguinte figura exemplifica o
conteúdo da pasta luxímetro.
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Dentro da pasta Log encontram-se vários ficheiros .txt rotulados com a data a que dizem respeito.
Dentro de cada ficheiro .txt está a informação diária com os valores da iluminância ao registados longo
do dia. Sempre que numa linha do registo de iluminância, estiver presente o caracter “!”, significa que
aquela hora o dispositivo estava em modo intensivo e que foi registada uma fotografia. A seguinte figura
exemplifica o conteúdo da pasta Log.

Na pasta log encontra-se ainda outra pasta onde estão guardadas as fotografias obtidas,
organizadas em pastas pelos dias e identificadas pela hora a que foram tiradas. O conteúdo da pasta
das fotografias é exemplificado na seguinte imagem.

Configuração Luxímetro com Data Logger
A configuração do luxímetro com data logger é feita pela manipulação do ficheiro config.txt
presente na pasta luxímetro. O conteúdo do ficheiro config.txt está apresentado na seguinte imagem:

Os parâmetros que constam no ficheiro config.txt dizem respeito a:
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•

PirMaxVal, PirMinVal – limites para a tensão do PIR que identificam a presença de uma pessoa
– alteram sensibilidade do sensor. Podem adquirir um valor entre 0 e 3.3 .

•

Hours Between Samples, Mins Between Samples, Secs Between Samples / Ext Hours Between
Samples, Ext Mins Between Samples, Ext Secs Between Samples – definem tempo em
hh:mm:ss entre amostras para o modo intensivo (quando identificados por Ext) e no modo
normal

•

Schedule, Min Hours, Min Mins, Max Hours, Max Mins – activa ou desativa calendarização
(Schedule=0/1). Quando activa Luxímetro só funciona no período ente min hours:min mins e
max hours:max mins

•

Quality- Define qualidade da foto, valor entre 0 e 100.

•

minlightphoto – Define iluminância minima para tirar foto fotografia.

•

Lightblocktype- 0, 1 e 2. Se 0 não há transição para o modo intensivo por motivos relacionados
com luz de luz. Se 1, o Luxímetro com Data Logger, passa a transitar do modo normal para
intensivo quando se dá uma variação de iluminância, entre amostras sucessivas, superior ao
limite percentual definido em lightvar (valor entre 0 e 100). Se 2 o Luxímetro com Data Logger
transita do modo normal para intensivo quando detecta que a iluminância desce um limite
absoluto definido em minlight.
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Anexo XII: Características dos fototransístores
Neste anexo apresentam-se as características enunciadas pelo fabricante para os
fototransístores BPW 85 e TEPT 5700.
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Anexo XII: Características PIR
Neste anexo é exposta a caracterização do fabricante para o PIR IRA-S0210ST01.
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Anexo XIII: Valores típicos de iluminância
Neste anexo expõe-se uma tabela com os valores médios da iluminância em diversos locais.

xxviii

