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O presente trabalho apresenta algumas tecnicas especi cas, que
podem ser aplicadas, em conjunto com as tradicionais, para a
reduca~o de consumo de energia em equipamentos baseados em microprocessadores, que tenham como caracterstica de operaca~o ciclos de atividades separados por ciclos de espera sem que algum
trabalho util seja realizado. Estas tecnicas foram aplicadas no desenvolvimento de um sistema de aquisica~o de dados meteorologicos,
possibilitando o uso de baterias em experimentos de longa duraca~o
em locais remotos n~ao providos de energia eletrica.

1 Introduca~o
Um requisito frequente no projeto de equipamentos controlados por microprocessadores e a alimentac~ao por baterias, seja porque se tratam de
equipamentos portateis, seja porque devem operar em locais n~ao servidos por energia eletrica. Este tipo de projeto exige, por um lado a
minimizac~ao do consumo para aumentar a autonomia de operac~ao e por
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outro a introduca~o de tecnicas de \backup" de memoria que garantam a
n~ao volatilidade, mesmo quando do esgotamento da bateria principal, de
pelo menos uma parte crtica da memoria. Duas estrategias obvias s~ao
inicialmente adotadas para diminuir o consumo: reduca~o, ao maximo,
do numero de componentes e utilizac~ao quando, disponveis, de componentes de baixo consumo, especialmente os fabricados em tecnologia
CMOS. Os dois objetivos acima estabelecidos exigem tambem a adoc~ao
de algumas tecnicas especiais de projeto, especialmente no caso de equipamentos baseados em microprocessadores caracterizados por operaca~o
intermitente . Entende{se como operac~ao intermitente aquela em que
dois perodos de atividades s~ao separados por um perodo onde nenhum
trabalho util e realizado. Exemplo de equipamentos com este comportamento s~ao estac~oes de aquisic~ao de dados meteorologicos, que apos um
ciclo de coleta de dados podem permanecer um longo perodo de tempo
a espera de um novo ciclo.
Este trabalho descreve algumas destas tecnicas especiais de projeto,
adotadas na implememtac~ao do SADAM | Sistema de Aquisica~o de
DAdos Meteorologicos, projetado para possibilitar a realizaca~o de experimentos de longa durac~ao ( um m^es) em locais remotos, onde n~ao ha
energia eletrica disponvel. Acreditamos ser esta discuss~ao de intersse de
projetistas de hardware e arquitetos de sistemas, de vez que e bastante
difcil encontrar na literatura um tratamento detalhado de tais recursos.
Segue{se uma breve descric~ao da estac~ao de campo SADAM e a discuss~ao
das tecnicas adotadas para minimizar o consumo de energia e garantir a
n~ao volatilidade de parte da memoria . Uma descric~ao completa das caractersticas e implementac~ao do sistema SADAM, Hardware e Software
pode ser encontrada em Centoducatte[1] e Gimenes[3], respectivamente.

2 A Estaca~o de Campo SADAM
A gura 1 mostra em forma de diagrama de blocos a Estac~ao de Campo
do SADAM cujo hardware inclui recusos mnimos para permitir programaca~o e intervenc~ao do operador durante a realizac~ao de um experimento. O \coraca~o" da estac~ao e a placa principal, que contem a
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maioria dos principais elementos do sistema, incluindo o microprocessador 80C188, 8 KB (kilobytes) de memoria de acesso aleatorio (RAM),
16 KB de memoria de leitura apenas (EPROM), relogio de tempo real
MM58167A, circuito de controle da alimentac~ao, adaptador para teclado
(destinado a entrada de dados ou comandos), adaptador para \display"
de cristal lquido | LCD (que permite comunicaca~o com o experimentador) e \slots" destinados a conex~ao de um cartucho removvel de RAM,
conversor analogico/digital, sensores e expans~oes1 .
ALIMENTACAO

PLACA PRINCIPAL
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Figura 1: Diagrama de blocos da Estac~ao de Campo
Foi ainda adicionada, ao prototipo da Estac~ao de Campo, uma interface serial
como recurso de depurac~ao
1
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Alem das tecnicas habituais de reduc~ao do numero de componentes
e utilizaca~o, quando disponveis, de vers~oes CMOS dos integrados, os
principais recursos para minimizac~ao do consumo, utilizados no projeto
da estac~ao de campo, foram:

 a adoc~ao de dois modos de operac~ao, denominados de modo normal

ou ativo e \standby" ou inativo;
 utilizaca~o como meio de armazenamento de dados um cartucho de
RAM{CMOS com \backup" de bateria em substituic~ao a outros
meios de armazenamento de maior consumo, tais como ta casete,
disquetes, etc: : : e dotando a estac~ao de maior exibilidade quanto
ao local de instalac~ao, quando comparado com a utilizaca~o de linha
serial para transmis~ao dos dados coletados para a estaca~o base.

A primeira tecnica consiste no seguinte: quando a estac~ao esta ativa
ou no modo normal todos os seus componentes est~ao energizados; este
modo de operac~ao e utilizado durante a realizac~ao dos ciclos de aquisica~o
de dados ou durante uma interaca~o com o experimentador por ele solicitada via teclado. No modo \standby", apenas s~ao energizados uns
poucos componentes essenciais | os demais s~ao \desligados"; a estaca~o
entra automaticamente neste modo de operac~ao apos concludo um ciclo
de aquisic~ao ou a intervenc~ao do operador. A estac~ao retorna tambem
automaticamente ao modo ativo, toda vez que um novo ciclo de aquisica~o
deve ser executado ou uma intervenca~o e solicitada pelo operador. No
modo \standby" somente os componentes estritamente necessarios ao
retorno da estaca~o ao modo normal e aqueles destinados a preservar o
contexto do experimento s~ao mantidos alimentados | ate o microprocessador e desenergizado.
A implementaca~o desta estrategia esta baseada na fonte de alimentac~ao e no bloco \controle OnO " da gura 1. Na gura 2 e apresentado
um diagrama da fonte de alimentac~ao que e composta por uma bateria,
reguladores de tens~ao e chaves controladas pelo bloco \OnO ", dotando
a fonte de dois tipos de tens~ao de alimentac~ao: tens~ao \On", onde a alimentac~ao esta sempre presente, utilizada para alimentar os componentes
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Figura 2: Fonte de alimentaca~o
que devem permanecer sempre energizados e tens~ao \OnO " que pode
ser ligada ou desligada, utilizada para alimentar os componentes que s~ao
desenergizados quando a estac~ao entra no modo de operac~ao \standby".
Outra caracterstica essencial da estac~ao de campo do SADAM e a
utilizaca~o de \cartuchos" de RAM, que s~ao modulos removveis contendo
uma certa quantidade de memoria RAM (tipicamente, de 64 KB a 1
MBytes) alimentados por bateria local durante o transporte e pela bateria principal (VccOn) da estac~ao durante a realizac~ao do experimento
de coleta de dados. O aspecto de maior interesse no projeto dos cartuchos e a utilizaca~o de circuitos que garantam o chaveamento seguro
entre as duas fontes de alimentaca~o, garantindo a integridade da RAM e
protejendo{a contra escritas espurias.

3 Sistema de Alimentaca~o
Os requisitos de alimentaca~o do SADAM s~ao tens~oes de +5 Vcc, +12
Vcc e -12 Vcc. As tens~oes de 12 Vcc s~ao necessarias para o sistema de
Convers~ao Analogico/Digital e para as interfaces SADAM/sensores, pois
alguns sensores que podem vir a serem utilizados fazem uso destes nveis
de tens~ao.
O principal recurso usado foi manter somente o mnimo necessario
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de dispositivos alimentados, quando a estaca~o entra em um perodo
\longo"2 sem aquisic~ao de dados. Neste perodo a estaca~o esta em
\standby". Ao se manter o sistema em \standby", consegue{se minimizar bastante o consumo do SADAM, principalmente quando da realizaca~o
do experimento padr~ao em meteorologia, caracterizado por um perodo
de coleta de dados em torno de 30 dias. Contudo, os ciclos de aquisica~o
de dados s~ao separados por um \longo" perodo sem aquisic~ao. Isto possibilita que baterias de medio ou pequeno porte, similares as encontradas
em automoveis ou motos, sejam empregadas na alimentac~ao do SADAM.
Obviamente s~ao utilizadas vers~oes seladas de tais baterias, apropriadas
para uso em instrumentac~ao.
Para a implementaca~o do sistema de \standby" e necessario que o
sistema de alimentac~ao forneca uma tens~ao sempre presente, denominada de \Vccon" e outra controlada, por um processo digital, que hora
esta disponvel e hora n~ao, denominada \Vccono ". Assim quando o SADAM entra em \standby", alguns de seus componentes n~ao deixam de
ser alimentados, como e o caso da memoria RAM, do relogio e de alguns
componentes das interfaces SADAM/sensores que guardam valores intermediarios. Por outro lado, existem diversos componentes que podem ser
desenergizado, sem afetar o resultado nal do experimento como e o caso
da CPU, da memoria EPROM e da maioria dos perifericos do SADAM e
das interfaces.

4 Implementac~ao do Sistema de Alimentac~ao
OnO
Todo o controle do sistema de alimentaca~o \OnO " esta baseado no chip
de relogio de tempo real MM58167A, que possui dois sinais de interrupc~ao programaveis por Software. Quando o intervalo de tempo para
o proximo ciclo de aquisic~ao for \longo", o relogio e programado para
Longo aqui e caracterizado como sendo um perodo de tempo maior que o tempo
necessario para todos os componentes do sistema estarem prontos a realizarem suas
func~oes apos o sistema ser ligado. No SADAM 1 minuto e considerado \longo".
2
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gerar um pedido de interrupc~ao ao chegar a hora de um novo perodo
de aquisic~ao. O \status" da CPU e guardado na RAM e a alimentaca~o
\OnO " e desligada. Quando chega a hora do novo perodo de aquisica~o,
o MM58167A gera um pedido de interrupc~ao e este sinal e utilizado por
um circuito auxiliar permanentemente alimentado, a m de ligar a alimentac~ao \OnO ", tornando assim todo o sistema apto a executar mais
um ciclo de aquisica~o de dados.
Para desempenhar as func~oes acima mencionadas, o relogio MM58167A
possui um estado \PowerDown", no qual consome muito menos energia
que no estado normal de funcionamento e n~ao responde a nenhum comando externo enquanto perdurar o \power{down". Isto e muito importante, pois a utilizac~ao desta caracterstica permite evitar que comandos espurios sejam executados pelo relogio durante o processo de
estabilizaca~o do sistema, apos a alimentac~ao \On{O " ser ligada. Um
comando espurio no relogio poderia causar a perda da hora corrente, o
que arruinaria o experimento.
A gura 3 mostra o circuito de controle da alimentac~ao \OnO ".
Dois \ ip{ ops" tipo D s~ao utilizados para controle da alimentaca~o: o
\ ip{ op" A e controlado pela interrupca~o do relogio de tempo real e o
\ ip{ op" B permite que a alimentac~ao seja colocada no estado \On"
atraves do teclado. Ambos os \ ip{ ops" s~ao mapeados no espaco de
E/S, permitindo assim controle pelo programa. Segue{se uma descric~ao
detalhada da operaca~o do circuito.
Um dos problemas a ser evitado e a execuc~ao de um comando espurio
pelo MM58167A: durante a perman^encia da alimentaca~o \OnO " em
\O ", o MM58167A esta energizado e deve ser mantido no estado \PowerDown" por aca~o de um sinal externo. Se este sinal externo, quando
a alimentac~ao passa de \O " para \On", retirar o MM58167A do estado
de \PowerDown" antes que os sinais do barramento estejam estaveis,
o relogio poderia executar um comando espurio; no pior caso, este comando espurio poderia alterar os valores dos registradores internos do
relogio. A probabilidade de tal situac~ao ocorrer e muito pequena, porem
existe. Para solucionar este problema e necessario garantir que W R e CS
do MM58167A ja estejam estaveis quando o relogio sair de \PowerDown".
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Figura 3: Controle da alimentac~ao \On{O "
Para controlar o pino P owerDown do MM58167A foi utilizado um \ ip{
op" do tipo D mapeado no espaco de E=S e que pode ser ligado ou
desligado pelo programa. Durante o perodo de estabilizac~ao do sistema,
o sinal de \Reset" aplicado a este \ ip{ op" garante a perman^encia em
\baixo" do sinal que chega ao pino PowerDown, n~ao permitindo que o
MM58167A saia do estado de \PowerDown". O MM58167A so e retirado
do estado de \PowerDown" para ser reprogramado ou consultado e em
seguida volta a este estado. A gura 4 mostra o esquema utilizado.
Um outro problema esta associado ao fato da alimentac~ao da CPU
ser desligada durante o estado \standby": consiste em se distinguir um
reset \verdadeiro" de um reset \falso". O reset \verdadeiro" e aquele
que ocorre quando o sistema e ligado pela primeira vez e o \falso" e
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Figura 4: Controle de PowerDown do MM58167A e do pedido de interrupc~ao standby
devido a volta de um estado \standby". No reset \verdadeiro" devem
ser executados todos os procedimentos de iniciaca~o, tais como: veri car se a instalac~ao dos sensores corresponde a programada; acertar a
hora corrente; zerar os contadores dos sensores digitais; etc. e iniciar a
aquisic~ao dos dados propriamente dita. No reset \falso" somente deve
ser restaurado o contexto da CPU e dado prosseguimento a aquisic~ao dos
dados.
A identi caca~o de um reset pode ser feita tanto por software como
por hardware. A soluc~ao por software pode ser implementada da seguinte forma: durante a programac~ao do experimento, na Estaca~o Base
e gravado um padr~ao de bits no cartucho e em uma posica~o de memoria
conhecida. Quando um reset ocorre, esta posica~o e veri cada e se nela
estiver o padr~ao colocado na Estac~ao Base, ent~ao o reset e \verdadeiro" e
os procedimentos de iniciaca~o adequados ser~ao executados e este padr~ao
sera substitudo por um novo indicando para novas ocorr^encias um re-
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set \falso". Caso contrario sera um reset \falso" e os procedimentos
relacionados com este reset ser~ao executados.
A soluca~o por hardware pode ser implementada adicionando{se um
\ ip{ op"(U01B na gura 4) que faz com que, ao ocorrer um \reset
verdadeiro", o pedido de interrupca~o \standby" do MM58167A esteja
desativado e ao surgir um \reset falso", esteja ativo. Assim, se este
pedido de interrupca~o \standby" for usado para gerar um pedido de
interrupc~ao a CPU, e se entre as primeiras instruco~es executadas, estiver
a habilitaca~o do sistema de interrupc~ao da CPU, ao ocorrer um \reset
verdadeiro" n~ao havera pedido de interrupca~o e a rotina de iniciaca~o sera
executada. Se o `reset" for \falso", havera um pedido de interrupca~o, que
sera atendido por uma rotina que troca, na pilha, o endereco de retorno
pelo endereco da rotina que trata o \reset falso" e retorna.
E importante salientar que a soluc~ao por hardware n~ao implica na
utilizaca~o de componentes adicionais e tem a vantagem de permitir o
uso de um bot~ao de reset de forma similar aos existentes nos micros
pessoais de proposito geral, o que n~ao e possvel de forma t~ao simples na
soluc~ao por software. Desta forma, foi adotada no SADAM a soluca~o por
hardware. Esta soluca~o tambem e mostrada na gura 4.

5 Implementac~ao do Cartucho
O cartucho de RAM com \backup" de bateria foi implementado de forma
a garantir a integridade dos dados, isto e, aus^encia de perda ou adulterac~ao parcial ou total dos dados na introduca~o/remoca~o do cartucho
em uma das estaco~es ou durante o transporte do mesmo. Estas perdas podem ocorrer devido a falta de alimentac~ao da memoria durante o
processo de introduca~o/remoc~ao ou ainda pela presenca de um ou mais
comandos de escrita espurios gerados durante o mesmo processo.
Para se garantir alimentaca~o contnua as RAM's que comp~oem o cartucho, durante seu transporte entre estac~oes, incluiu{se a bordo uma
pequena bateria de ltio, conectada como mostrado na gura 5, onde:
Onde:
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Figura 5: Alimentac~ao contnua de memorias RAM

 Vcc e a tens~ao proveniente da estac~ao (+5V )
 B e a bateria de ltio, com tens~ao menor que Vcc e maior que a
mnima necessaria para a manutenc~ao dos dados pela RAM (tipicamente 3V )

 D1 evita que o circuito auxiliar seja alimentado quando Vcc n~ao
estiver presente, economizando energia da bateria

 D2 isola a bateria do sistema quando Vcc estiver presente no caso da
bateria n~ao ser recarregavel, caso contrario D2 deve ser substitudo
por um resistor de valor apropriado

Quando o cartucho e retirado de uma das estac~oes Vcc deixa de existir e o capacitor C descarrega{se ate o valor de VB VD2 . Este valor
e mantido como alimentac~ao da memoria ate que o cartucho seja novamente inserido em uma das estac~oes. O capacitor C carrega{se ate o
valor de Vcc VD1 e esta passa a ser a tens~ao de alimentaca~o da RAM
| supondo{se que D1 e um diodo com baixa queda de tens~ao direta
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(VD1 ), esta tens~ao deve se situar em um valor ainda admissvel para o
funcionamento normal dos \chips" envolvidos.
E importante salientar que a alimentac~ao do cartucho e feita pela
bateria quando ele n~ao esta conectado a uma das estac~oes. Assim e
desejavel que as memorias consumam o mnimo possvel para possibilitar
um maior tempo de \sobre{vida" dos dados. Por isto no cartucho s~ao
utilizadas RAM's CMOS especiais (LP) de baixssimo consumo.
Evitar a ocorr^encia de comandos de escritas espurios durante a introduca~o ou remoc~ao do cartucho nas estac~oes e mais complexo que
resolver o problema da continuidade da alimentac~ao. Durante estas
operaco~es, utuac~oes dos sinais nos barramentos de dados, dos enderecos
e de controle, poderiam gerar um comando de escrita que adultere o
conteudo de um ou mais bytes do cartucho. Assim, a memoria deve
estar desabilitada para a escrita ou qualquer outro comando durante a
ocorr^encia destas utuac~oes nos sinais dos barramentos.
A proposta apresentada por Woodhull[13] tem como desvantagem a
necessidade de intervenc~ao manual a m de garantir que a memoria somente esteja habilitada a receber comandos apos a inserca~o do cartucho,
quando o sistema estiver estavel.
A soluc~ao adotada neste trabalho utiliza a ideia contida na soluc~ao
apresentada por Woodhull, isto e, atraso na capacidade da memoria em
responder comandos ate que o sistema esteja estavel. Porem, eliminando
os \bu er's" nos barramentos de enderecos e dados, proporcionando
maior economia da energia consumida pelo cartucho e implementando
de forma automatica o sistema de atraso da habilitaca~o da memoria. A
gura 6 mostra de forma esquematica o circuito de controle automatico
da habilitac~ao da memoria.
Quando o cartucho esta fora de uma das estaco~es, somente a memoria
esta energizada por V m = V b VD1 e esta desabilitada por efeito dos
resistores de \pull{up" dos NAND's \Open{Collector" ligados a V m. Na
inserc~ao, V m passa a ser aproximadamente V cc antes que o circuito
permita que a memoria seja habilitada, pois T 1 e chaveado ON antes de
T 2. T 3 funciona como uma chave e D3 acende quando a tens~ao V cc esta
presente. Na remoca~o do cartucho os resistores de \pull{up" desabilitam
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Figura 6: Circuito de controle automatico da habilitaca~o da memoria
a memoria assim que V cc e removido.

6 Conclus~oes
A economia de energia proporcionada pela introduc~ao dos dois modos
de operaca~o (ativo e inativo) e dependente do tempo em que a estaca~o
permanece no estado inativo, mas mesmo que este tempo seja somente
uma fraca~o do tempo em que ela permanece ativa, ainda assim pode valer
apena utiliza{los, pois quando a estac~ao esta no estado inativo somente
cerca de 10% dos seus componentes est~ao alimentados. No SADAM, em
experimentos que envolvem aquisic~oes de dados meteorologicos algumas
vezes ao dia, esta estrategia permite que o equipamento opere meses a
o, sem manutenc~ao alguma em locais sem acesso a energia eletrica.
O uso do cartucho, como meio de armazenamento e transporte dos
dados coletados n~ao so propiciou maior economia como tambem mostrou{
se bastante con avel, uma vez que em todos os testes de volatilidade e
con abilidade[1] a que foi submetido n~ao houve perda ou adulteraca~o de
um unico byte.
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As tecnicas aqu apresentadas podem ser utilizadas em qualquer sistema baseado em microprocessador com a inclus~ao de um relogio de
tempo real capaz de gerar um pedido de interrupc~ao de forma programada e de mais uns poucos componentes CMOS (\ ip{ ops" e portas
basicas).
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