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RESUMO 
 
Experimentos de física podem envolver um considerável número de grandezas a 
serem medidas e parâmetros que devem ser controlados durante sua realização. A 
manipulação de uma grande quantidade de informações, a complexidade no 
controle e no monitoramento de um experimento constituem, via de regra, problemas 
que devem ser contornados. Em outras palavras, o número de subtarefas a serem 
realizadas justifica plenamente a automatização do controle, aquisição e 
armazenamento de informações. Além disso, o crescente desenvolvimento da rede 
internacional de computadores (Internet) cria a possibilidade de efetuarmos tanto o 
controle de experimentos quanto a aquisição de dados de maneira remota. Neste 
contexto, a popularização dos microcontroladores simplifica consideravelmente o 
desenvolvimento de interfaces que podem auxiliar nessas tarefas. A presente 
contribuição descreve o desenvolvimento de uma interface de 28 canais composta 
de 8 entradas e 4 saídas analógicas além de 8 entradas e 8 saídas digitais, que 
podem ser facilmente acessadas através de uma das portas seriais de um 
microcomputador (PC). Além disso, uma ênfase especial é dada ao desenvolvimento 
de softwares aplicativos para o PC que proporcionem uma comunicação via a Web. 
Isto permite efetuarmos tanto a aquisição de dados como o controle de um 
experimento de maneira remota, via protocolo TCP/IP. Esta interface foi 
desenvolvida com base na família de microcontroladores HC908Q, contando com o 
apoio do programa “Embedded Software" da empresa Motorola. 
 
Palavras-chave: Aquisição de dados, Experimentos remotos, Controle via Web. 

 

 



 

ABSTRACT 
 
Physics experiments may involve a considerable number of quantities to be 
measured and parameters that must be controlled. The large amount of information, 
the complexity of control and monitoring parameters, often creates a strong problem 
that must be solved. In other words, the number of subtasks to be done justify the 
control automation, acquisition and storage of information. On the other hand, the 
development of the international network of computers (Internet) creates the 
possibility of data acquisition and process control in physics experiments remotely. In 
this context, the popularization of microcontrollers has a strong impact, simplifying 
the development of computer interfaces for these tasks. The present contribuition 
describes the development of an interface with 28 channels composed of 8 analog 
inputs, 4 analog outputs, 8 digital outputs and 8 digital inputs, that are easily 
accessed through a microcomputer (PC) serial port. An special enfasis has been 
given to application software development to enable a communication through Web. 
It allows data acquisition and control of experiments remotely, using TCP/IP protocol. 
This interface was developed based in the microcontroller family HC908Q, with 
support of the “Embedded Software" program of Motorola. 
 
Key-words: Data Acquisition, Web control, Remote Experiments. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Na realização de um experimento de física, devemos contar com um 

aparato técnico e metodológico para a completa e correta execução dos 

procedimentos e obtenção dos dados, que servirão de material base para as 

conclusões, após os devidos tratamentos. Em geral, a quantidade de dados que 

devem ser adquiridos na medida das grandezas físicas envolvidas no experimento 

pode variar bastante, dependendo de diversos fatores. 

Um destes fatores pode, por exemplo, ser a quantidade de medidas que 

se deve realizar para que haja uma amostragem estatística satisfatória. Outro fator 

seria o tempo necessário para realização de determinados experimentos, que 

mesmo apresentando um pequeno número de medidas a serem coletadas pode 

necessitar de um tempo relativamente grande de espera entre medidas 

consecutivas. A complexidade que pode ocorrer na realização de experimentos em 

física, advindo da quantidade de parâmetros que devem ser ajustados ou 

procedimentos repetitivos em ordem específica para realizar uma única medida, 

podem desencorajar ou mesmo impossibilitar sua realização. 

Por conta destas adversidades, cada vez mais freqüentes, é necessária a 

evolução dos equipamentos e métodos adotados nos laboratórios de física. Estes 

problemas podem atualmente ser contornados através da utilização de 

computadores digitais no controle e aquisição de dados automatizados.  

Existem grandes vantagens na adoção do computador como meio de 

controle, aquisição de dados e monitoramento de experimentos de física. Contudo, é 

importante lembrar que um computador trabalha com instruções bastante simples, 

utilizando apenas dados binários armazenados em sua memória. Em contraste com 

esta realidade, o mundo em que vivemos é muito mais complexo e rico que o 

“mundo digital”. Para resolver este problema, devemos utilizar elementos de 

conversão, ou seja, uma interface entre o mundo analógico e digital, para que o 

computador possa se comunicar com o mundo real. 

No mundo atual, as redes de computadores já não são nenhuma 

novidade. Elas estão presentes em escolas, industrias, escritórios, centros de 

pesquisa, etc, apresentando um meio bastante flexível e interessante de disseminar 

conhecimento, efetuar negócios e promover o aprendizado nos mais variados 
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campos do saber. Isto se tornou real graças ao estabelecimento da comunicação 

entre os mais remotos pontos do planeta através da rede mundial de computadores, 

a Internet. 

A Web, um dos serviços mais populares da Internet, pode ser utilizado 

para estender o controle e aquisição de dados de forma a criar páginas Web 

capazes de controlar um experimento de física, ou seja, é possível realizar esta 

tarefa mesmo remotamente, apresentando inúmeras possibilidades. 

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma interface de 

controle e aquisição de dados, aplicada à realização de experimentos de física, 

utilizando a Web como opção de acesso. Isto possibilita o gerenciamento remoto de 

experimentos que estejam diretamente conectados à interface. 

Tendo em vista este modo de operação, é possível, ao executor do 

experimento, realizá-lo a partir de qualquer local repetidas vezes, mesmo que os 

procedimentos experimentais sejam complexos. Estas vantagens no controle a 

distância de processos tem-se mostrado bastante produtivo em diversas áreas. 

Então, espera-se que não seja diferente na utilização deste paradigma para o campo 

do ensino e pesquisa da física experimental. 
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2 AQUISIÇÃO DE DADOS E CONTROLE 
 
 
2.1 Introdução 
 

A aquisição de dados é o processo pelo qual um computador obtém 

dados digitalizados a partir de um sinal analógico. Este sinal digitalizado pode ser 

utilizado pelo computador de maneira bastante flexível, desde o simples 

armazenamento, até a construção de gráficos, cálculos complexos e controle de 

dispositivos e processos em uma industria, em um laboratório ou até mesmo em 

casa pelos eletrodomésticos presentes no dia-a-dia. 

A automatização de processos através do uso de computadores é cada 

dia mais importante, não sendo exceção os processos relacionados às ciências 

experimentais. Neste cenário, a aquisição de dados e o controle automático têm um 

papel imprescindível, sendo necessário que o software ou hardware de controle 

tenha de alguma maneira acesso às grandezas do mundo real. Porém o mundo real 

é repleto de grandezas analógicas ou contínuas. Contudo o computador tem acesso 

apenas a dados em formato digital ou discreto. Portanto, uma interface entre o 

mundo analógico e o digital faz-se altamente necessária. Esta interface é, sem 

dúvida, uma das chaves de todo o processo de controle automático utilizando um 

computador. 

Uma interface entre o computador digital e o mundo analógico “real” é 

provida através de basicamente dois dispositivos: os conversores D/A (digital para 

analógico) e conversores A/D (analógico para digital). Contudo, apenas estes 

elementos não são suficientes para que a interação ocorra, tais conversores 

trabalham apenas com tensões ou correntes. Então também é necessária a 

utilização de sensores e atuadores, elementos estes que fornecem o elo entre as 

grandezas físicas e tensões ou correntes elétricas correspondentes. Assim, a 

interação pode se dar de maneira completa, controlando ou adquirindo informação 

sobre qualquer grandeza física de interesse, podendo ser utilizado, por exemplo, no 

controle computadorizado de uma máquina ou na aquisição de dados de um 

experimento de física. 
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2.2 Conversores D/A 
 

Um conversor D/A, ou conversor digital para analógico, é um dispositivo 

eletrônico que converte uma entrada digital numa saída analógica, sendo esta saída 

uma tensão ou corrente que é função da entrada (Figura 1). Conversores D/A são 

utilizados como interface entre um sistema digital e um sistema analógico, 

permitindo que o sistema digital, por exemplo, um computador, possa atuar sobre o 

mundo real. Por exemplo, tais conversores podem ser utilizados no controle da 

velocidade de um motor ou na produção de som num alto-falante, caso este que 

ocorre tipicamente em placas de som dos computadores. Os conversores D/A são 

também bloco base de alguns conversores A/D. 

Considerando a Figura 1 pode-se observar algumas características 

presentes em todos os conversores D/A. A entrada digital é composta de N bits de 

B1 a BN  sendo B1 chamado de LSB (Least Significant Bit ou Bit Menos Significante) 

e o BN chamado de MSB (Most Significant Bit ou Bit Mais Significante), indicando o 

peso dos bits para formação da palavra digital. Também todo conversor D/A deve 

possuir uma tensão de referência (VREF), a qual serve de base para a derivação da 

tensão ou corrente de fundo de escala (VFS ou IFS), sendo esta a saída analógica 

correspondente ao maior valor da palavra digital de N bits, que é 2N - 1. Um 

conversor D/A não pode produzir uma faixa contínua de valores de saída, portanto 

sua saída não é verdadeiramente analógica. Um conversor D/A produz um conjunto 

finito de valores de saída [1]. 

 

 

Figura 1 - Esquema de um conversor D/A 

 

Pode-se expressar a saída analógica em função da entrada digital pela 

seguinte expressão: 
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(saída analógica) = K ⋅ (entrada digital) (1) 
 

Então a saída analógica é proporcional à entrada digital, dada esta 

proporcionalidade pela constante K. Podemos encontrar o valor da constante K 

observando a seguinte relação entre as escalas digital e analógica, tal como 

ilustrado na Figura 2.  

 

Figura 2 - Conversão entre escalas digital e analógica 

 

Na Figura 2, foi considerado que o valor máximo que pode-se obter com 

N bits, ou seja, 2N – 1, está associado a uma tensão de fundo de escala, VFS, sendo 

esta a própria definição de VFS. Evidentemente, valor digital 0 está associado a 0 V. 

Com isso, pode-se achar qual a relação entre um número digital X e uma tensão de 

saída VOUT, dada por: 

 
(2) 

,ou seja, 

 
(3) 

Pode-se então identificar K na expressão acima como sendo o fator que 

multiplica X, a entrada digital. Repare que K tem unidade de volts, porém se 

tivéssemos considerado um caso de um conversor D/A de corrente, K teria como 

unidade o ampère, uma vez que VFS deve ser substituído por IFS. 
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Uma importante característica de conversores D/A que deve ser levada 

em conta é sua resolução. A resolução de um conversor D/A é definida como a 

menor alteração que pode ocorrer na saída analógica como resultado de uma 

mudança na entrada digital [1]. Quanto maior a quantidade de bits da entrada digital 

maior será o número de combinações possíveis, conseqüentemente, melhor será a 

resolução. Portanto, dentro de uma faixa fixa de tensão ou corrente, pode-se 

distinguir entre um maior número de estados intermediários ou passos 

intermediários. A resolução é o valor em volts ou ampère de 1 LSB. 

Podemos citar algumas aplicações típicas de conversores D/A, são elas: 
 

• Controle – O sinal analógico que se obtêm na saída, como resposta à palavra 

digital de entrada, pode ser utilizada para controlar alguma variável física de 

um sistema. 
 

• Teste Automático – Um conversor D/A pode ser utilizado para testar circuitos 

analógicos ou outros equipamentos, utilizando também conversores A/D para 

que haja uma realimentação (feedback) das informações. 
 

• Reconstrução de Sinais – Pode-se utilizar um conversor D/A para reconstruir 

um sinal digitalizado que estava armazenado em um computador, caso este 

que ocorre em arquivos digitais de música. 
 

• Conversão A/D - Muitos conversores A/D utilizam conversores D/A, 

comparando o sinal gerado com o sinal de entrada durante o processo de 

conversão analógico-digital. 

 

2.2.1 Conversor D/A de resistores com pesos ponderados 
 

É o tipo mais simples entre os conversores D/A, utilizando para a 

conversão um conjunto de resistores de valores diferentes (pesos diferentes), 

associados em paralelo, tendo um ponto em comum onde as correntes são 

somadas. Este ponto é ligado à entrada inversora de um amplificador operacional 

em configuração de somador. Considere o esquema da Figura 3. 
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Figura 3 - Conversor D/A de resistores com pesos ponderados 

 

Escolhendo os valores dos resistores tais que RN = RN-1/2, ou seja, cada 

resistor a partir de R1 diminui pela metade do valor em relação a seu antecessor, 

teremos que a corrente que flui por cada resistor será o dobro em relação ao 

anterior, ou seja, IN = 2 x IN-1. Então, pode-se identificar que a entrada que tem o 

resistor R1 é o LSB enquanto que a que tem o RN é o MSB, pois contribuem com 

valores distintos de corrente. A saída analógica deste tipo de conversor é dada por: 

 

 

(4) 

ou seja, 

 

(5) 

 
Onde os valores dos BN são os valores dos bits (níveis lógicos 0 ou 1) e 

VREF é a tensão correspondente ao nível lógico 1. Em outras palavras, os bits 

(chaves) BN dizem se existe a presença (nível lógico 1) ou não (nível lógico 0) de 

uma fonte de tensão em cada uma das entradas de B1 a BN. A exigência para que 

haja valores distintos de resistência em cada entrada garante que os bits tenham 
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pesos ponderados de acordo com a conversão do sistema numérico binário para o 

decimal. 

 

2.2.2 Conversor D/A tipo escada R-2R 

 

Este tipo de conversor D/A consiste em uma associação de vários 

resistores tais que o peso depende da posição do bit. Em relação ao conversor de 

pesos ponderados, apresenta a vantagem de utilizar apenas dois valores de 

resistência R e 2R o que facilita sua fabricação, enquanto que o anterior necessita 

de resistores de valores cada vez maiores. Considere a Figura 4, que apresenta um 

conversor D/A de 4 bits que utiliza este esquema, a tensão VOUT depende da posição 

das 4 chaves de B1 a B4. Tendo em mente este circuito, podemos claramente 

escrever a tensão de saída VOUT como: 

 

 
(6) 

 

onde X é a entrada digital representada pelos 4 bits, ou seja, um numero binário X. 

 

 

Figura 4 - Conversor D/A do tipo escada R-2R 
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2.3 Conversores A/D 
 

Um conversor A/D, ou conversor analógico para digital, é um dispositivo 

eletrônico que converte uma tensão ou corrente em um número digital 

correspondente (ver Figura 5), sendo tipicamente empregado para a leitura por um 

sistema digital de grandezas analógicas do mundo real. 

 

 

Figura 5 - Esquema do Conversor A/D 

 

Assim como os conversores D/A, podemos expressar a saída do 

conversor A/D como uma função linear da entrada, ou seja, 

 

(saída digital) = K ⋅ (entrada analógica) (7) 
 

Realizando o procedimento anterior adotado de conversão entre as 

escalas digital e analógica, obtemos 

 

 

(8) 

 

sendo X a saída digital, expressa aqui por um numero decimal inteiro. Aqui temos 

novamente VFS como sendo a tensão de fundo de escala derivada a partir de VREF. 

A resolução do conversor A/D determina sua menor divisão. Em outras 

palavras, determina qual o valor do LSB. Considerando o processo de conversão 

A/D ideal pode-se garantir que o sinal de entrada VIN está dentro de uma faixa de 1 

LSB, ou seja, existe um erro de ½ LSB na determinação do valor da tensão. Este 
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erro é intrínseco do processo de conversão e pode ser reduzido apenas com o 

aumento do número de bits do conversor, para uma mesma escala de tensões de 

referência. 
Um parâmetro importante para conversores A/D é o tempo de conversão, 

tendo em vista que o processo de conversão A/D é, em geral, mais complicado do 

que o de conversão D/A. Inclusive alguns conversores A/D utilizam-se de 

conversores D/A como bloco funcional básico para realizar a conversão desejada. O 

tempo de conversão informa qual a duração de uma simples conversão expressando 

uma discretização do tempo, ou seja, a limitação na conversão de sinais que variem 

muito rapidamente dentro do intervalo de tempo de uma conversão. 

Conversores A/D têm uma ampla aplicação, por exemplo, em construção 

de voltímetros digitais, osciloscópios digitais, aquisição de dados, controle de 

processos em conjunto com conversores D/A, etc. 

 

2.3.1 Conversor A/D com Comparadores em Paralelo 
 

É o mais rápido dos conversores A/D, porém é um dos mais caros, 

necessitando de 2N – 1 comparadores para um conversor de N bits de resolução. O 

esquema de um conversor deste tipo é apresentado na Figura 6.  Observe que VREF 

é aplicado em uma associação de resistores em série, enquanto que o sinal 

analógico a ser convertido é aplicado simultaneamente a todos os comparadores. 

Porém, para cada comparador, há um limiar diferente dado pela posição do resistor 

ao qual estão associados. 

Outro bloco funcional deste tipo de conversor é um conversor de código, 

cuja função é converter o código gerado pela saída dos comparadores em código 

binário de N bits. A saída dos comparadores é dada pela posição em que estão 

conectados na associação de resistores. 
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Figura 6 - Conversor A/D com comparadores em paralelos 

 

2.3.2 Conversor A/D de rampa digital 
 

É com certeza um dos mais simples conversores A/D existentes, sendo 

seu funcionamento igualmente simples. Conforme mostrado na Figura 7, este 

conversor consta basicamente de um comparador, um contador e um conversor D/A 

que diz qual a resolução do conversor A/D. Adicionalmente é necessária a inclusão 

de uma porta AND e um sinal de clock externo que tem a função de incrementar o 

conteúdo do contador. O conversor D/A converte o conteúdo do contador em uma 

tensão progressivamente maior a cada ciclo de clock. Esta tensão é comparada com 

a entrada analógica VIN pelo comparador. Quando há uma coincidência entre as 

duas tensões o comparador faz com que a contagem seja interrompida. 
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Figura 7 - Conversor A/D de rampa digital 

 

A Figura 8 ilustra o processo de conversão utilizando este método. Vê-se 

claramente porque este processo de conversão é chamado de rampa digital, pois a 

cada ciclo de clock a saída VDA do conversor D/A é incrementado de 1 LSB, até que 

VDA intercepte VIN em algum momento, fazendo com que o comparador interrompa a 

contagem. 

 

 

Figura 8 - Processo de conversão de rampa digital 
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O tempo de conversão de um sinal utilizando este método é bastante 

suscetível ao valor da tensão a ser convertida, pois neste método a saída do 

conversor D/A se aproxima do valor da entrada analógica a uma taxa constante. 

Portanto, dependendo do valor da entrada analógica o final da conversão pode 

acontecer rapidamente, após alguns poucos ciclos de clock, se a tensão for próxima 

de 0 ou após vários ciclos de clock se esta tensão estiver próxima do fundo de 

escala. 

 

2.3.3 Conversor A/D de Aproximações sucessivas 

 

O conversor de aproximações sucessivas é um dos mais utilizados por 

apresentar um tempo de conversão bastante inferior ao conversor de rampa digital, 

porém apresenta circuitos relativamente mais complexos. Outra vantagem em 

relação ao conversor de rampa digital é a independência do tempo de conversão 

com o valor da entrada analógica. 

A Figura 9 apresenta o esquema do conversor de aproximações 

sucessivas, onde temos basicamente os mesmos blocos funcionais que o de rampa 

digital, porém ao invés de um contador digital temos um Registrador de 

Aproximações Sucessivas ou SAR (Sucessive Approximation Register), responsável 

por executar um algoritmo de aproximação do valor da entrada. 

 

Figura 9 - Conversor A/D de aproximações sucessivas 
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O algoritmo acima mencionado é o responsável pela independência do 

tempo de conversão desta técnica, consistindo em primeiro ativar o MSB do 

resultado digital passando-o para o conversor D/A que converte numa tensão 

correspondente VDA. Se VIN for maior que VDA então o bit é mantido caso contrário 

o bit é limpo. Este processo se repete sucessivamente com os bits menos 

significativos, até chegar ao LSB com a determinação de todos os bits do resultado 

digital. 

 

2.4 Sensores e Atuadores 

2.4.1 Sensores 
 

Sensores são dispositivos que transformam uma grandeza física em uma 

tensão ou corrente elétrica para que esta possa ser utilizada num circuito eletrônico. 

Por exemplo, um termopar responde a uma mudança de temperatura (energia 

térmica) e tem como saída uma mudança proporcional da força eletromotriz (energia 

elétrica) [3]. Existem diversos tipos de sensores, sendo em geral estes classificados 

em relação ao seu objetivo de medida. Por exemplo, sensores de aceleração, fluxo, 

velocidade, nível, etc. Pode-se também citar inúmeros fatores para a escolha de 

determinado sensor, tais como, faixa, resolução, precisão, sensibilidade, tempo de 

resposta, etc. 

 

2.4.2 Atuadores 
 

Atuadores são dispositivos que transformam uma tensão ou corrente em 

outra grandeza física qualquer. Motores, por exemplo, são atuadores, pois 

transformam uma tensão ou corrente em movimento. Os atuadores alteram algum 

parâmetro do sistema físico produzindo força, movimento, fluxo, aquecimento, 

resfriamento, etc. Assim como os sensores, há uma diversidade imensa de tipos e 

modelos de atuadores. Os critérios de seleção são também bastante amplos como, 

por exemplo, faixa, linearidade, resolução, tempo de resposta, etc. 
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2.4.3 Condicionamento de Sinal e Calibragem 
 

Alguns sensores necessitam de algum pré-processamento do sinal que 

produzem, antes que este seja medido ou coletado automaticamente por um sistema 

digital. Como por exemplo, o sinal pode necessitar de uma filtragem para eliminar 

algum ruído, pode necessitar uma amplificação ou atenuação por estar fora da faixa 

de operação de um conversor A/D ou de outro equipamento utilizado para medida. 

Este pré-processamento, feito no sinal produzido por um sensor, é chamado de 

condicionamento de sinal. 

Estendendo este conceito para o caso dos atuadores, podemos pensar no 

condicionamento de sinal como um pré-processamento antes que um sinal de 

controle seja aplicado ao atuador. Por exemplo, no caso do controle da velocidade 

de um motor sendo feito por um computador utilizando um conversor D/A. Tendo em 

mente a diferença de potência entre as partes, o sinal produzido na saída do 

conversor necessita de uma amplificação adequada para tornar possível o controle 

da velocidade do motor. 

A calibragem de sensores e atuadores é sem dúvida importantíssima, 

principalmente após utilizar o condicionamento de sinais, pois a escala de valores é 

via de regra alterada neste processo. Em geral o procedimento envolve uma 

comparação com um sinal conhecido (padrão) e a utilização de instrumentos de 

medida adequadamente calibrados. Os detalhes do procedimento dependem 

intimamente do tipo de sensor ou atuador em questão, não sendo raro a 

necessidade de ajustes nos circuitos. 

 

2.5 Controle Automático 
 

O controle automático visa a utilização de conversores A/D e D/A, bem 

como outros elementos eletrônicos associados a sensores e atuadores, para que 

haja um controle eficiente, sem a necessidade de interferência humana, ou que ao 

menos minimize este fator. Isto, via de regra, tende a evitar erros e redundâncias, 

aumentando a produtividade de um dado processo. 
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Figura 10 - Sistema Digital (computador) interagindo com um sistema analógico 

 

Considere a Figura 10, que apresenta um esquema geral de um 

computador interagindo com um sistema analógico qualquer. Os sensores 

transformam as grandezas físicas do sistema analógico em corrente ou tensão que 

serve de entrada para o conversor A/D, possibilitando que o computador, através de 

uma de suas interfaces serial, paralela, USB, etc, possa ter acesso aos dados 

realizando o tratamento, armazenamento ou exibição dos dados coletados de 

maneira conveniente. No sentido contrário, o computador pode enviar dados em 

formato digital para o conversor D/A, produzindo uma saída analógica que é 

fornecida ao atuador modificando alguma variável física do sistema analógico. 

O programa de aquisição e controle presente no computador se ocupa de 

toda a manipulação dos dados provenientes do sistema analógico e destinados a 

este. Ele pode assumir basicamente duas posturas: a investigação e/ou o controle. 

Na investigação o programa atua sobre o sistema e realiza medidas para verificar 

qual a reação do sistema àquela alteração, por exemplo, em um teste de um 

equipamento. No controle o programa recebe os dados de uma ou diversas 

variáveis, e realiza alguma ação sobre o sistema baseado nos dados recebidos e 

novamente torna a realizar novas medidas e a atuar sobre o sistema até que algum 

estado de interesse seja alcançado, por exemplo, no controle de posicionamento de 

algum elemento mecânico de um determinado equipamento. 

Alguns atuadores ou sensores podem, a depender da aplicação, não 

necessitar de uma interface tão elaborada quanto conversores D/A ou A/D para que 

haja interação com o computador, pois quando a interação é bastante simples 

havendo apenas dois estados possíveis (On ou Off), a interface é quase imediata. 

Por exemplo, ligar ou desligar uma lâmpada ou um motor, ou a informação se foi 
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atingida uma temperatura limite, ou se ocorreu qualquer outro evento, são 

informações lógicas (0 ou 1), que os computadores são bastante adequados para 

manipular. Neste caso, não são necessários muitos circuitos adicionais, por 

exemplo, no caso de ligar ou desligar uma lâmpada. Dependendo da potência e 

tensão requerida, um simples transistor pode ser suficiente. 
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3 MICROCONTROLADORES 
 
 
3.1 Conceitos básicos 
 

Em termos gerais, um microcontrolador (MC) é um computador em um 

único chip, possuindo processador, memória e periféricos integrados em um único 

dispositivo, sendo largamente empregados para controlar os mais diversos tipos de 

equipamentos. A popularização dos microcontroladores, nas últimas décadas, 

propiciou uma interessante possibilidade para a disseminação dos sistemas 

embarcados em quase todos os equipamentos eletro-eletrônicos. 

A diferença básica entre um microcontrolador e um microprocessador 

(MP) reside basicamente na autonomia do dispositivo. Enquanto o MC constitui um 

sistema computacional completo, quase autônomo, o MP necessita de vários outros 

elementos para que possa funcionar adequadamente, como por exemplo, memória e 

circuitos intermediários de entrada e saída (I/O). 

Algumas características geralmente encontradas em microcontroladores 

são: 

 

(i) O baixo custo, pois um MC é em geral muito mais barato que um MP; 

(ii) Pequeno tamanho oferecendo vantagem na adoção deste para fabricação 

de sistemas embarcados; 

(iii) A baixa potência de consumo elétrico possibilitando o uso de baterias para 

seu funcionamento. 

 

Uma das grandes vantagens dos microcontroladores é a flexibilidade 

oferecida na substituição de circuitos eletrônicos dedicados, geralmente complexos, 

por poucos chips executando um programa pré-estabelecido. Então, circuitos que 

implementam complicados mecanismos de controle podem ser implementados via 

software, oferecendo assim uma maior facilidade de implementação e manutenção. 

O programa residente na memória do MC é o responsável por quase todo 

o comportamento deste no circuito no qual ele está inserido. O programa controla a 

movimentação de dados na memória, realização de operações lógico-aritméticas e 

controle do fluxo de execução do próprio programa com instruções de desvio. 
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3.1.1 Unidade Central de Processamento (CPU) 
 

A CPU (Central Processing Unit ou Unidade Central de Processamento) é 

a responsável por carregar, decodificar e executar as instruções dos programas. 

Cada CPU tem seu próprio conjunto de instruções. Pode-se fazer uma distinção 

baseada na complexidade do conjunto de instruções de uma determinada CPU, em 

RISC (Reduced Instruction Set Computer ou Computador com Conjunto de 

Instruções Reduzido) e CISC (Complex Instruction Set Computer ou Computador 

com Conjunto de Instruções Complexo). Existe uma certa polêmica ao redor de qual 

seria a melhor filosofia para o conjunto de instruções de processadores. Contudo, 

algo parece ser consenso, em alguns casos específicos é mais interessante o uso 

de uma em detrimento da outra. 

As CPU’s possuem espaços de memória internos, chamados de 

registradores, para auxiliar na realização das funções de processamento. Os 

registradores podem ser de uso geral ou ter funções bastante específicas, tais como 

guardar o resultado de operações lógico-aritméticas ou servir de indexador de 

vetores em memória. 

Entre as funções básicas de processamento, tipicamente disponíveis em 

MC’s e MP’s, podemos destacar as operações aritméticas e lógicas básicas, 

instruções de comparação, desvio condicional/incondicional e operações de entrada 

e saída. Isto possibilita a execução da grande maioria das tarefas que podemos 

imaginar, através de um programa concebido adequadamente. 

Podemos imaginar, de maneira bastante simplificada e genérica, a Figura 

11 como representando o diagrama de blocos de uma CPU e sua interface com 

outros elementos de um computador. As linhas de controle da figura têm a função de 

controlar, por exemplo, se os dados devem ser lidos ou gravados numa dada 

unidade de memória. 
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Figura 11 - Unidade Central de Processamento 

 

A CPU deve, portanto, informar o endereço para a unidade de memória e 

também qual a operação (leitura ou escrita) deve ser realizada. Dependendo do 

endereço escolhido, os dados estarão disponíveis à CPU ou serão enviados 

diretamente à unidade de memória escolhida. 

 

3.1.2 Unidade de memória 
 

A unidade de memória tem a função de guardar blocos de dados de 

tamanho fixo, de forma tal que cada bloco tenha um endereço único. Podemos fazer 

a analogia da unidade de memória com uma grande prateleira, onde cada espaço 

disponível é unicamente identificado.  

Novamente podemos pensar, de forma bastante simplificada, a unidade 

de memória como sendo representada pelo diagrama em blocos da Figura 12. 

Temos então, dados que entram e saem, a seleção de endereço e uma informação 

extra sobre qual a operação deve ser executada, ou seja, a leitura ou escrita no 

endereço selecionado. 
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Figura 12 - Unidade de memória 

 

Microcontroladores típicos possuem em geral três tipos de memória: 

Flash, EEPROM e RAM. A memória Flash é utilizada tipicamente para armazenar o 

programa a ser executado, muitas vezes chamado memória de programa. A 

memória EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) é 

utilizada para armazenar dados de maneira persistente ou não volátil. Finalmente a 

RAM (Random Access Memory) é responsável pelo armazenamento dos dados 

correspondentes às variáveis manipuladas pelo programa, constituindo assim uma 

memória volátil. 

 

3.1.3 Barramento 
 

Até o momento a CPU e a unidade de memória estão como elementos 

isolados, porém é necessário algum meio para que os dados e endereços fluam 

entre os dois, enfim para que ambos se comuniquem. Este elemento de 

interconexão é o barramento ou BUS, cuja função é conectar os elementos 

constituintes do computador. 
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Figura 13 - Barramento de dados e endereço 

 

O BUS nada mais é que um conjunto de linhas de transmissão de dados 

(fios, trilhas condutoras, etc). Tem-se basicamente três tipos de barramento: (a) 

barramento de dados, (b) de endereço e (c) de controle. Os barramentos realizam a 

interação entre CPU e unidades de memória, além das linhas de controle, conforme 

encontra-se ilustrado na Figura 13. 

 

3.1.4 Portas de entrada/saída 
 

O barramento provê a comunicação entre memória e CPU. Contudo, um 

computador composto por apenas esses dois elementos, é completamente inútil, 

pois não há interação com o mundo exterior. As portas de entrada/saída (E/S ou 

Input/Output - I/O) provêem a interface que falta, ou seja, permitem que o programa 

que está sendo executado pela CPU possa comunicar-se com o mundo exterior. 

A unidade de E/S, ilustrada na Figura 14, mostra os elementos básicos 

funcionais das portas. Observa-se que existem internamente dois registradores. 

Cada bit do registrador de entrada/saída está em geral associado a um pino do chip, 

enquanto que o registrador de direção configura se tal pino será utilizado como 

saída ou como entrada. Portanto, se um determinado bit do registrador de E/S 

estiver configurado como saída, qualquer alteração neste bit provocará a mudança 
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de estado lógico do pino. Caso esteja configurado como entrada qualquer alteração 

no estado lógico do pino provocará uma mudança no bit correspondente. 

 

 

Figura 14 - Unidade de entrada/saída 

 

Um fato interessante é que na maioria dos microcontroladores atuais os 

registradores de E/S e de direção têm um endereço “virtual” mapeado em memória 

no espaço de endereçamento disponível, podendo ser lido e/ou escrito por uma 

instrução de acesso à memória. Este tipo de mecanismo reduz bastante o número 

de instruções necessárias e flexibiliza a adição de novos módulos funcionais em 

torno da CPU. 

 

3.1.5 Unidade de temporização 
 

Esta unidade tem a função de contar o tempo. Ela é constituída 

basicamente por um contador digital e registradores de controle para configuração 

do comportamento do contador. Por exemplo, podemos escolher se a contagem vai 

ocorrer na subida (transição lógica 0 para 1) ou descida (transição lógica 1 para 0) 

do sinal de clock. 

 

Figura 15 - Unidade de temporização 
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A Figura 15 mostra um diagrama de blocos da unidade de temporização. 

O sinal a que se refere essa figura é um sinal indicando o transbordo do contador, 

ou seja, que ele chegou ao seu limite e retornou a zero. Tal sinal de transbordo pode 

ser utilizado para que ocorra uma interrupção periódica do processamento e que 

alguma rotina particular seja executada. Novamente, como acontece com as 

unidades de E/S, os registradores são mapeados para endereços de memória 

facilitando o acesso às funções e dados da unidade. 

 

3.1.6 Interrupções 
 

Um mecanismo de grande utilidade é o de interromper o fluxo de 

execução de um programa em execução, quando algum evento de grande interesse 

ocorra. Via de regra, devido a sua importância, tal evento usualmente deve ser 

tratado de imediato. A este mecanismo damos o nome de interrupção. As 

interrupções têm um papel importante nos sistemas microcontrolados, pois permitem 

que alguma tarefa seja realizada imediatamente após alguma condição ser atingida. 

Por exemplo, em uma comunicação serial, para que não haja perda de dados, pode 

haver uma interrupção que faça com que o processamento seja interrompido e uma 

rotina apropriada de recepção e leitura de dados seja executada. Após o término da 

execução da rotina, o controle do processador é devolvido para o programa 

principal. 

A rotina de tratamento de interrupção deve realizar um processo de 

“armazenamento de contexto” todas as vezes que ela é executada. Este 

procedimento garante que, quando a rotina terminar, o processador e todos os seus 

registradores sejam colocados no estado anterior ao acontecimento da interrupção. 

Isto faz com que o programa retome normalmente o fluxo de execução exatamente 

do ponto onde foi interrompido. 

 

3.1.7 Conversor A/D 
 

A presença de conversores A/D é um recurso bastante freqüente em 

microcontroladores. Isto tem como objetivo o interfaceamento direto com sensores. 
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Em geral, os canais de conversão A/D compartilham os pinos do MC com uma ou 

mais portas de entrada/saída, sendo a seleção feita através de registradores 

especiais. 

Estes módulos de conversão A/D permitem, em sua maioria, a geração de 

uma interrupção de fim de conversão, para que não haja perda de dados e também 

para não ocupar desnecessariamente o processador com a atividade de monitorar o 

processo de conversão. 

 

3.1.8 Watch Dog 
 

O watch dog (cão de guarda) é um módulo que tem a função de reiniciar o 

microcontrolador em caso de funcionamento impróprio causado por algum agente 

externo, como por exemplo, interferência eletromagnética. 

Basicamente o watch dog consiste de um contador digital que, ao 

“transbordar”, faz com que o microcontrolador seja reiniciado. Para indicar que o MC 

está funcionando apropriadamente, o programador deve em seu programa zerar 

periodicamente o contador do watch dog. Caso isso não ocorra por causa de algum 

ruído ou outro fator, o processo de “reset” será executado levando o 

microcontrolador a um estado de consistência, ou seja, um estado conhecido e 

previsível de todos os blocos funcionais constituintes do microcontrolador. 

 

 

3.2 Famílias de microcontroladores 
 

Famílias de microcontroladores são conjuntos de microcontroladores 

fabricados por uma mesma empresa, que apresentam características semelhantes, 

com a mesma CPU, o mesmo tamanho de palavra, etc. Em outras palavras, 

compartilham a mesma arquitetura. Porém os membros de uma dada família podem 

possuir recursos diferenciados, permitindo o seu uso em aplicações específicas. 

Atualmente existem diversos fabricantes de microcontroladores em todo mundo, 

cada um fabricando uma ou mais famílias de microcontroladores. 

 

 



33 

3.2.1 A família de microcontroladores HC08 da Motorola 
 

A família M68HC08 tem uma CPU de 8 bits CISC que segue a arquitetura 

de Von Neumann1, também conhecida como Princeton. A CPU  dos integrantes 

desta família também chamada CPU08 contém apenas 5 registradores internos, 

como mostra o digrama de blocos da Figura 16. 

A ALU (Unidade Lógica/Aritmética) é utilizada para realizar operações 

lógicas e aritméticas do conjunto de instruções da CPU08, enquanto que o Controle 

da CPU tem a função de ler e decodificar as instruções e realizar o sequenciamento 

dos circuitos lógicos necessários para as operações correspondentes. 

A CPU, como foi mencionado anteriormente, ainda conta com 5 

registradores, são eles:  

 

(i) Um registrador acumulador (A), freqüentemente utilizado para armazenar 

operandos e resultados de operações lógicas e aritméticas; 

(ii) O registrador de índice que permite o endereçamento indireto de até 

64Kbytes de memória; 

(iii) O registrador Stack Pointer (Apontador de Pilha) que aponta para o topo 

da pilha do sistema; 

(iv) O registrador Program Counter (Contador de Programa) que indica qual o 

endereço da próxima instrução a ser executada pela CPU; 

(v) O CCR (Condition Code Register ou Registrador de Código de Condição) 

que contém os flags ou bits de status da CPU após alguma operação.  

 

O processador possui um barramento de endereços de 16 bits permitindo 

o endereçamento de 64Kbytes de memória de programa e um barramento de 8 bits 

para dados.  

 

                                                 
1 A arquitetura de Von Neumann implica num espaço de endereçamento comum para programa e 
dados. [5] 
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Figura 16 - Diagrama de blocos da CPU 08 

 

3.2.2 A família HC908Q 
 

Esta família de microcontroladores tem como características principais 

seu baixo custo e alta performance, e utilizam a mesma CPU que a família HC08. Os 

microcontroladores da família HC908Q possuem diversos módulos internos: 

 

• CPU – Como foi dito anteriormente, é a CPU08 encontrada na família HC08. 

• Memória interna – memória Flash (ou Memória de Programa), RAM e ROM 

disponíveis no microcontrolador. 

• Integração do Sistema – Responsável pela integração da CPU com os 

diversos dispositivos internos. 

• Portas de E/S – Interação do microcontrolador com o mundo externo. 

• Timer de 16 bits – Contador digital de 16 bits utilizado para medir intervalos 

de tempo e geração de sinais PWM. 

• Conversor A/D de 8 bits – Leitura de informações analógicas. 

• Watchdog – Contador digital que reseta a CPU caso haja algum problema. 

• Módulo de Parada – Utilizado para depuração de programas em execução no 

microcontrolador 
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• Monitor interno – Firmware disponível na memória do microcontrolador que 

permite a programação serial do chip. 

• Módulos KBI e LVI – Interrupção no pressionamento de teclas e Inibição por 

baixa tensão, respectivamente. 

• Oscilador interno – Gera clock interno caso não haja clock externo disponível. 

 

Esta família apresenta baixo número de pinos (8 e 16 pinos), contudo suporta até 

8MHz de clock de barramento (clock externo dividido por 4). O clock determina o 

quão rápido serão executadas as instruções pelo processador, contudo não é uma 

medida de quantas instruções são executadas em um período de tempo, pois são 

poucas as instruções que levam apenas um ciclo de clock para serem executadas.   
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4 WEB – GENERALIDADES 
 
 
4.1 Introdução 
 

A World Wide Web (www) ou simplesmente Web é uma vasta coleção de 

documentos (Páginas Web) espalhados em máquinas servidoras ao redor do 

mundo, conectadas através da Internet, e que podem conter referências cruzadas, 

umas para as outras, através dos chamados hyperlinks (hiper-referências).  

A popularização da Web se deve principalmente à facilidade de uso dos 

navegadores Web, programas especialmente desenvolvidos para visualização de 

páginas Web, cada vez mais sofisticados e dinâmicos. Em geral esses navegadores 

possuem uma interface gráfica que torna seu uso ainda mais atrativo, intuitivo e fácil. 

Contudo existem também navegadores de interface texto, sendo, porém muito 

menos comum. 

A Web revolucionou a forma como as pessoas ensinam, aprendem, fazem 

negócios e se divertem. Esta revolução apresenta um novo desafio para todas as 

atividades humanas: o desafio de tentar adaptar-se, acompanhando a rápida 

evolução imposta pela forma dinâmica e rápida que as informações são transmitidas. 

 

4.2 Histórico 
 

A Web nasceu em 1989, no CERN, a partir da necessidade de 

pesquisadores compartilharem informações de maneira rápida e eficiente. A 

proposição inicial, que consistia de uma teia de documentos “linkados”, veio do físico 

Tim Berners-Lee em março de 1989. Nesta oportunidade, foi construído um protótipo 

em interface texto e, em 1991, feita uma demonstração para o público. Esta 

demonstração chamou a atenção de outros pesquisadores, o que culminou no 

desenvolvimento do primeiro navegador gráfico, o Mosaic, em 1993. 

Devido ao seu grande sucesso, um ano depois do lançamento do Mosaic, 

seu criador funda a Netscape Communications Corp., que desenvolve 

principalmente servidores, clientes e outros softwares para Web, onde seu principal 

produto é o Netscape Navigator. Os anos seguintes foram anos de “guerra de 

navegadores”, principalmente a disputa entre o Netscape Navigator e o Internet 
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Explorer da Microsoft, onde cada um foi acrescentado mais e mais recursos na 

tentativa de superar o adversário. 

Em 1994, o CERN e o MIT firmam um acordo criando o World Wide Web 

Consortium, ou abreviadamente W3C, uma organização devotada para futuros 

desenvolvimentos da Web, padronização de protocolos e incentivo à compatibilidade 

entre sites. A Web continua a crescer, e novos protocolos e tecnologias surgem 

constantemente. A tutela do W3C é de suma importância para este crescimento, 

procurando garantir uma independência de interesses de apenas uma corporação. 

 

4.3 Protocolos 
 

Protocolos permitem que dois ou mais computadores “falem a mesma 

língua”, ou seja, os protocolos são necessários para que haja entendimento entre as 

partes envolvidas numa comunicação. Assim como acontece com as pessoas, que 

necessitam falar um mesmo idioma para que haja um entendimento, é muito difícil, 

ou mesmo impossível, o estabelecimento de comunicação clara sem que um idioma 

em particular seja escolhido para a realização de uma conversação (comunicação e 

troca de dados). 

 

4.3.1 TCP/IP 
 

O TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol) não é apenas um 

protocolo, mas sim uma família, ou suíte, de protocolos, que, em geral, são 

nomeados apenas TCP/IP, que constituem seus dois protocolos mais importantes. 

O TCP/IP possui uma estrutura em camadas, ou níveis, onde cada 

camada disponibiliza uma série de serviços para as camadas superiores e utiliza 

serviços das camadas abaixo.  As camadas provêm uma abstração sobre cada 

nível, indo de níveis físicos, menos abstratos, até chegar a níveis próximos do 

usuário, cada vez mais abstrato. Esta estrutura em camadas confere ao TCP/IP uma 

imensa flexibilidade. 

A estrutura em camadas pode ser muito bem representada pela pilha de 

protocolos TCP/IP ilustrada na Figura 17. As camadas superiores representam um 

nível de abstração progressivamente maior que as inferiores. 
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Figura 17 - Pilha de protocolos TCP/IP 

 
A camada de aplicação inclui protocolos que são diretamente utilizados 

pelas aplicações e estão mais próximos dos usuários. A camada logo abaixo é a de 

transporte, que por sua vez provê um meio para que a comunicação seja 

estabelecida, e para que os dados sejam entregues corretamente em seu destino.  

A camada de internet permite que pacotes enviados alcancem seu 

destino, mesmo que tenham que passar por outras redes. Abaixo da camada de 

internet está a camada física que deve conectar o computador a uma rede usando 

algum protocolo que permita o envio de pacotes IP. 

 

4.3.2 HTTP 

 

O HyperText Transfer Protocol (HTTP), ou Protocolo de Transferência de 

HiperTexto, é o protocolo utilizado na Web para transferência de páginas Web, 

imagens e arquivos em geral. O HTTP permite a comunicação cliente-servidor 

baseada em um modelo de requisição (request) e resposta (response), ou seja, o 

cliente faz uma requisição e obtém uma resposta apropriada à requisição. 

Hipertexto é um documento que contêm links (referências) para outros 

documentos. Na Web o hypertexto mais utilizado é o HTML (HyperText Markup 

Language ou Linguagem de Marcação de HiperTexto). O HTML é uma linguagem 

que permite a criação de links, inserção de imagens, delimitação de parágrafos, 

criação de tabelas e formulários, etc. 
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O HTTP não possui qualquer conhecimento sobre o que está sendo 

transferido, sendo toda a interpretação do documento feita pelo navegador, que 

inicialmente requisita a página escrita em HTML, interpreta e requisita os arquivos 

(imagens, animações, etc) necessários à exibição correta da página na tela. 

 

4.4 Tecnologias 
 

Atualmente estão disponíveis diversas tecnologias voltadas para 

utilização na Web. Os servidores Web, que são os programas de computador 

voltados para o provimento de páginas Web, têm cada vez mais recursos. 

Os Web Services são uma nova utilização da Web, principalmente para o 

comercio eletrônico. Eles permitem a execução de procedimentos remotos utilizando 

o HTTP para transferir dados, o que representa uma ótima solução, pois a grande 

popularidade deste protocolo tende a diminuir o esforço de adaptação da estrutura 

preexistente. 

As páginas Web podem basicamente ser escritas de duas maneiras 

básicas: a estática e a dinâmica. As páginas estáticas apresentam-se da mesma 

maneira sempre. Em contrapartida, as páginas dinâmicas modificam seu conteúdo a 

depender de algum dado ou ação. Atualmente é muito difícil encontrar na Web uma 

página que seja puramente estática. Em geral elas sempre apresentam uma parte 

que permanece constante no tempo e outra que é alterada constantemente. Esta 

alteração, via de regra, é automática e depende apenas de alguns parâmetros 

externos. 

A dinamicidade das páginas Web é adquirida através do uso de alguma 

linguagem de programação. As linguagens de programação voltadas ao 

desenvolvimento Web podem ser de dois tipos, “client side” e “server side”, ou seja, 

pode ser executada do lado do cliente ou do lado do servidor. 

As linguagens “client side” alteram a página Web conferindo-lhe uma 

dinamicidade rápida, pois está será executada na própria máquina do usuário. Como 

exemplo de linguagens do tipo “client side” podemos citar o JavaScript. Por outro 

lado, com este tipo de linguagem, não é possível acessar diretamente recursos do 

servidor, tais como acesso dinâmico à banco de dados ou recursos do hardware. Tal 

lacuna é preenchida pelas linguagens do tipo “server side”. 
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As linguagens “server side” alteram a página Web no momento da 

resposta dependendo da requisição executada. Em outras palavras, a página Web 

não está “totalmente” pronta até que seja feita a requisição. Tal requisição é 

passada para uma página contendo um programa, ou parte de um programa (script), 

que é executado no servidor e que “escreve” ou “cria” a página Web que será 

passada ao cliente como resposta, sendo conseqüentemente exibida na tela pelo 

navegador. Como exemplos de linguagens do tipo “server side” podemos citar o 

PHP e o ASP.  
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5 DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE/SOFTWARE 
 
 
5.1 Introdução 
 

O presente trabalho é dedicado ao desenvolvimento de uma interface de 

hardware microcontrolada dedicada à aquisição de dados e controle, possuindo 

conversores A/D, conversores D/A, entradas e saídas digitais, que possa ser 

conectada à porta serial de um PC. Paralelamente, foi efetuado o desenvolvimento 

de software que possibilite o acesso remoto a esta interface através de uma rede de 

computadores. Um particular esforço foi despendido para que o software 

desenvolvido fosse compatível com linguagens voltadas ao desenvolvimento Web. 

Isto vem a facilitar o acesso a esta interface, possibilitando a execução de 

procedimentos remotos pelo cliente, utilizando apenas um navegador. 

O hardware necessário é proposto de maneira a atender uma ampla 

gama de experimentos de física. Desenvolvemos assim uma interface de aquisição 

de dados e controle com múltiplos canais analógicos e digitais, que permite tanto 

escrita quanto leitura de grandezas. Para o desenvolvimento da interface foram 

necessários conversores A/D e D/A, assim como registradores de deslocamento 

serial/paralelo e paralelo/serial. Esta interface conta ainda com a presença de um 

microcontrolador que tem a função de integrar e coordenar os diversos elementos, 

permitindo uma única interface através da porta serial do computador. Todo o 

desenvolvimento do hardware foi baseado em kits de desenvolvimento HC908Q, 

versão M68DEV908Q-LA, doados pela empresa Motorola como parte do Programa 

“Embedded Software”. 

O software para controle desta interface é capaz de proporcionar uma 

interação entre o hardware e as linguagens voltadas para o desenvolvimento de 

páginas Web. Porém este software não se prende somente a linguagens projetadas 

para Web. O software é bastante flexível, para aceitar qualquer tipo de cliente que 

implemente uma comunicação particular, permitindo assim a escolha do modo de 

acesso. 
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5.2 Arquitetura do sistema 
 

A arquitetura do sistema é bastante flexível, podendo conter todas as 

suas partes em um mesmo computador, ou distribuída em vários computadores em 

uma rede. A interface de aquisição de dados e controle se comunica com o 

experimento através de seus múltiplos canais analógicos e digitais. Enquanto, uma 

interface serial é utilizada para comunicação com o servidor de controle. Este por 

sua vez disponibiliza o acesso aos recursos da interface através de uma rede 

utilizando um protocolo bastante simples, denominado protocolo de controle.  

A Figura 18 esquematiza a forma de acesso via web, utilizando um 

servidor Web como cliente do servidor de controle. O servidor Web contém páginas 

Web dinâmicas que transformam as requisições HTTP em requisições para o 

servidor de controle, coletando e processando as respostas para que sejam exibidas 

na tela do cliente de forma apropriada. 

 

 

Figura 18 - Arquitetura do sistema de aquisição de dados e controle via Web 

 

Na Figura 19 temos uma arquitetura mais geral onde podemos observar 

um modo alternativo de acesso ao sistema através de um cliente de controle. O 
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cliente de controle é um programa que envia requisições seguindo o protocolo de 

controle que permite acesso a todas as funcionalidades da interface de aquisição e 

controle. 

 

 

Figura 19 - Arquitetura geral do sistema 

 

 

5.3 Interface de aquisição de dados e controle 
 

A interface desenvolvida contém 4 canais de saída analógica, 8 canais de 

entrada analógica, 8 canais de saída digital e 8 canais de entrada digital. O acesso à 

interface é realizado através da porta serial de um computador PC. A interface 

recebe comandos seriais, os processa, executa e retorna os dados. 

As saídas analógicas foram implementadas utilizando 4 conversores D/A 

paralelos de 8 bits do tipo escada R-2R, DAC0800, associados a registradores de 

deslocamento serial/paralelo de 8 bits 4094 e amplificadores operacionais TL071. Os 

registradores de deslocamento têm a função de transformar a entrada serial em 

paralela para simplificar a interface de acesso aos conversores D/A. Cada canal é 

composto de um registrador de deslocamento, um conversor D/A e um amplificador 

operacional. Os registradores de deslocamento são cascateados de maneira que os 

dados devem ser escritos com 32 bits de cada vez, mesmo que se queira acessar 

apenas um canal de saída analógica. Contudo este cascateamento é interessante, 
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pois oferece um mecanismo para manter a fase entre os sinais gerados pelos 

canais, uma vez que a liberação dos bits dos registradores de deslocamento é feita 

de maneira simultânea. 

As entradas analógicas foram implementadas utilizando o conversor A/D 

de aproximações sucessivas MAX186 que disponibiliza 8 canais de 12 bits cada e 

uma interface serial de acesso aos dados coletados e às configurações particulares 

do chip. Neste projeto optamos por utilizar tanto a referência interna 4,096 V como o 

modo de clock interno. 

As saídas digitais foram implementadas utilizando um registrador de 

deslocamento serial/paralelo de 8 bits 4094, enquanto que as entradas digitais foram 

implementadas utilizando o registrador de deslocamento paralelo/serial de 8 bits 

4021. 

O microcontrolador HC908QY4 da Motorola foi utilizado para integrar todo 

o sistema numa interface única. A função do microcontrolador é a de receber 

comandos e dados, e realizar os procedimentos apropriados para cada parte do 

circuito, facilitando a programação e acesso aos recursos da interface. 

O microcontrolador foi conectado aos outros elementos através de um 

barramento serial de três fios, dois de dados e um de clock. A seleção do elemento 

atual, para o qual a comunicação é direcionada, é feita a partir de quatro pinos do 

MC, um para cada elemento. 

O protocolo de comunicação serial da interface é bastante simples. Os 

comandos consistem basicamente de um único byte, cujo bit mais significativo é 

utilizado para indicar se será realizada uma operação analógica ou digital. O 

segundo bit mais significativo indica se a operação é de leitura ou escrita. Os três 

bits menos significativos são utilizados para indicar um canal seja para leitura ou 

escrita analógica. Os parâmetros necessários à correta execução da operação 

devem ser enviados após o byte de comando. Se houverem dados provenientes da 

execução do comando estes são então enviados.  
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Figura 20 - Protótipo da interface montado em protoboard 

 

A Figura 20 mostra o protótipo da interface de aquisição de dados e 

controle montado em protoboard, seguindo o esquema elétrico apresentado no  

Anexo 2. 

A listagem do programa, escrito em linguagem C, contido no 

microcontrolador HC908QY4, é exibida no Anexo 1. O desenvolvimento de tal 

software foi efetuado com o auxilio do programa Code-Warrior, fornecido pela 

empresa Motorola juntamente com os kits HC908Q. Este aplicativo possibilita, a 

partir de um código adequadamente escrito em linguagem C, gerar o programa 

binário próprio para o microcontrolador utilizado. 

 

5.4 Servidor de controle 
 

O servidor de controle é uma parte importante do sistema, pois possibilita 

a realização do gerenciamento remoto de toda a interface, transcrevendo os 

comandos e dados para o protocolo de comunicação serial. O protocolo é bastante 
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simples, consistindo basicamente das operações de escrita e leitura. Cada operação 

é seguida por um especificador que diz se será uma leitura/escrita analógica ou 

digital. E por último vêm os parâmetros necessários de cada operação e seu 

especificador.  As respostas também são dadas em um formato apropriado, de 

maneira a identificar se uma dada resposta é analógica ou digital. 

A especificação do protocolo de controle é apresentada nas tabelas 

abaixo. A Tabela 1 exibe os comandos possíveis de serem executados enquanto a 

Tabela 2 mostra as possíveis respostas. É importante fazer a ressalva que deve 

existir um caractere de espaço separando tanto os elementos de um comando feito 

em uma requisição ao servidor como as respostas. 

 

Tabela 1 - Comandos do protocolo de controle 

Comando Especificador Parâmetros Descrição 

ANALOG <CANAL> Leitura analógica. 

CANAL é um número 

inteiro referente ao 

canal, neste caso um 

número de 1 a 8. 

READ 

DIGITAL - Leitura digital. 

ANALOG <CANAL> <DADO> Escrita analógica. 

CANAL tem o mesmo 

significado que acima. 

DADO é um número 

digital de 8 bits que 

deve ser escrito no 

canal. 

WRITE 

DIGITAL <DADO> Escrita digital. 

DADO é um número 

digital de 8 bits. 

END - - Termina a conexão. 
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Tabela 2 - Respostas do protocolo de controle 

Resposta Dado Descrição 

OK Resposta à escrita analógica. ANALOG 

<CANAL> <DADO> Resposta à leitura analógica. 

CANAL é o especificador do 

canal lido e DADO é um 

número digital de 12 bits. 

OK Resposta à escrita digital. DIGITAL 

<DADO> Resposta à leitura digital. 

DADO é um número digital de 

8 bits. 

ERROR - Indica que ocorreu um erro na 

execução de algum comando. 

 

A listagem do servidor de controle encontra-se no Anexo 3. O código foi 

escrito na linguagem C utilizando a ferramenta Dev-C++ versão 4.9.9.2. Este 

programa utiliza a API do Microsoft Windows 98 para criar um socket que espera por 

conexões na porta TCP 1234 e para ter acesso aos recursos da porta serial. 

 
 
5.5 Interface Web – Instrumento Virtual 
 

A interface Web desenvolvida permite acesso a todos os recursos da 

interface de aquisição e controle. A interface Web foi nomeada Instrumento Virtual, 

pois assemelha-se a um instrumento capaz de ajustes de tensões, leituras de 

tensões, acionamento de chaves e leitura de indicadores (Figura 21). 

A interface Web foi desenvolvida utilizando apenas HTML e JavaScript.  

Um dos pontos-chave é a utilização da tecnologia AJAX (Assynchronous JavaScript 

and XML), que permite a realização de requisições HTTP em background sem a 

necessidade de atualizar toda a página a cada postagem, ou seja, de forma 

assíncrona. 

As requisições feitas pelo código JavaScript contido na página são 

processadas por um script feito em PHP. O script PHP recebe as requisições, 

proporciona a conexão com o servidor de controle, repassa as requisições, recebe 

as respostas e repassa tais respostas à página (dinâmica). 
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Figura 21 - Interface web - Instrumento Virtual 

 

Toda a listagem do código HTML, JavaScript e PHP utilizados para criar a 

interface Web estão contidos no Anexo 5. Este código foi testado utilizando o 

servidor Web Apache versão 2.0.54 juntamente com o PHP versão 5.0.4. O 

navegador utilizado para testes foi o Firefox  versão 1.5. 

Além da interface Web também foi desenvolvida uma interface texto 

bastante simples para testes. Esta interface, desenvolvida em C, não implementa o 

protocolo de controle, é utilizada apenas para efetuar a conexão com o servidor e 

prover uma maneira de envio de comandos manualmente através do console. A 

listagem deste programa pode ser observada no Anexo 4. 
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6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 
 

A interface de aquisição de dados e controle desenvolvida neste trabalho 

permite que sejam coletados dados de grandezas físicas a partir de sensores, e que 

sejam alterados parâmetros, através de atuadores de um determinado sistema 

físico. Da mesma forma, é possível verificar e alterar o estado lógico (ligado e 

desligado) de dispositivos, tais como led’s, motores, etc. 

O software de comunicação, denominado servidor de controle, permite o 

acesso aos recursos da interface de aquisição e controle através de um protocolo 

bastante simples, projetado especialmente para os recursos da interface. Este 

protocolo foi desenvolvido como um meio de interação entre linguagens voltadas ao 

desenvolvimento de sites Web e o hardware da interface. Uma das grandes 

vantagens na criação desta camada extra de software é a flexibilidade oferecida, 

pois podem existir diversos servidores de controle em máquinas espalhadas numa 

rede, sendo o acesso feito através do mesmo servidor Web. 

A interface Web desenvolvida permite acesso completo aos recursos da 

interface de aquisição e controle, mostrando que é totalmente viável a realização de 

experimentos de física remotamente utilizando a rede global (www).  

Futuros desenvolvimentos prevêem a criação de uma interface Web 

complementar visando a automatização de experimentos de física, ou seja, o usuário 

poderá determinar remotamente uma seqüência de tarefas a serem realizadas. 

Algumas melhorias podem ser futuramente implementadas, tais como a 

possibilidade de contagem de tempo, uma tarefa relativamente comum em 

experimentos de física. Pretende-se também estender a autonomia na coleta de 

dados da interface de aquisição e controle para a realização de experimentos cada 

vez mais complexos. Obviamente, com uma extensão das funções da interface, o 

protocolo de controle deverá ser revisto e cogita-se também a utilização de Web 

Services.  

Adicionalmente, é bastante atraente a idéia da substituição da atual 

interface de comunicação serial RS-232 por uma interface tipo USB. Além disso, 

pequenos refinamentos nos circuitos correspondentes as entradas e saídas 

analógicas deverão ser oportunamente efetuados, como, por exemplo, a calibração 

e ajustes de offset. 
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Finalmente, cabe ressaltar que a possibilidade de realização de 

experimentos de física via Web é, sem sombra de dúvida, bastante concreta. 

Contudo, sob o aspecto didático e gerencial, este é um assunto que merece estudos 

futuros mais apropriados. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 – Listagem do programa escrito para Microcontrolador HC908QY4 
 
main.c: 
 
#include <MC68HC908QY4.h> /* include peripheral declarations 
*/ 
 
#define DIGITAL  0x80 
#define ANALOG   0x00 
#define READ  0x40 
#define WRITE  0x00 
 
#define entrada 0 
#define saida  1 
 
#define ACK_CODE    0x23 
#define ACK_REPLY   0x32 
 
#define SER_DIR  DDRA_DDRA0 
#define SER      PTA_PTA0 
 
#define CLK    PTB_PTB0 
#define DIN    PTB_PTB1 
#define DOUT   PTB_PTB2 
#define ADCE   PTB_PTB3 
#define OUTE   PTB_PTB4 
#define INE    PTB_PTB5 
#define DACE   PTB_PTB6 
 
#define DIR_CLK   DDRB_DDRB0 
#define DIR_DIN   DDRB_DDRB1 
#define DIR_DOUT  DDRB_DDRB2  
#define DIR_ADCE  DDRB_DDRB3 
#define DIR_OUTE  DDRB_DDRB4 
#define DIR_INE   DDRB_DDRB5 
#define DIR_DACE  DDRB_DDRB6 
 
typedef struct data_adc{ 
  unsigned char MSB; 
  unsigned char LSB;  
} DATA_ADC; 
 
void setup(void); 
void send_serial(unsigned char byte); 
unsigned char rcv_serial(void); 
void atraso(void); 
void atraso2(void); 
void execute_command(unsigned char com); 
void read_adc(unsigned char ch, DATA_ADC *dadc); 
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void send_adc(unsigned char data); 
unsigned char rcv_adc(void); 
unsigned char read_register(); 
void write_register(unsigned char data); 
void write_dac(void); 
void write_dac_reg(unsigned char data); 
void atraso_clk(void); 
int okconexao(void); 
 
unsigned char data_dac[4] = {0,0,0,0}; 
 
void main(void) { 
  unsigned char rcv; 
  setup(); 
  write_dac(); 
  write_register(0); 
  while(!okconexao()); 
  while(1){ 
    rcv = rcv_serial(); 
    execute_command(rcv); 
  } 
} 
 
 
void setup(){ 
  CONFIG1 = 0x01;     // desliga o COP 
  CONFIG2 = 0x08;  // clock externo 
  //Configuração dos pinos RST e IRQ 
  CONFIG2_RSTEN = 0; //RST Enable = 0 
  CONFIG2_IRQEN = 0; //IRQ Enable = 0 
  OSCSTAT_ECGON = 1;  // ativa clock externo 
  CONFIG1_LVIRSTD = 1; //Desabilita reset por LVI 
  //Direção dos pinos da porta B 
  DIR_CLK  = saida; 
  DIR_DIN  = entrada; 
  DIR_DOUT = saida; 
  DIR_ADCE = saida; 
  DIR_DACE = saida; 
  DIR_OUTE = saida; 
  DIR_INE  = saida; 
 
  ADCE = 1; 
  INE = 1; 
  OUTE = 0; 
  DACE = 0; 
} 
 
void send_serial(unsigned char data){ 
  unsigned char i; 
  SER_DIR = saida; 
  //Envia o bit de start 
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  SER = 0; 
  atraso(); 
  for(i = 0; i < 8; i++){ 
    SER = (data >> i) & 0x01; 
    atraso(); 
  } 
  SER = 1; 
  atraso(); 
} 
 
unsigned char rcv_serial(void){ 
  unsigned char rcv = 0, i; 
  SER_DIR = entrada; 
  atraso(); 
  //espera pelo bit de start 
  while (SER); 
  atraso2(); 
  for (i = 0; i < 8; i++){ 
    rcv = rcv | (SER << i); 
    atraso(); 
  } 
  atraso(); 
  return rcv; 
} 
 
 
void atraso(){ 
  unsigned char i; 
  for(i = 0; i < 49; i++); //funciona de 44 a 49 
} 
 
void atraso2(){ 
  unsigned char i; 
  for(i = 0; i < 60; i++); 
} 
 
 
void atraso_clk(){ 
  unsigned char i = 10; 
  while(i) i--; 
} 
 
void execute_command(unsigned char com) 
{ 
  unsigned char r, ch, a = 0; 
  ch = com & 0x0F; 
  if(com & DIGITAL){ 
    if(com & READ){ 
   r = read_register(); 
   send_serial(r); 
 }else{ 
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   r = rcv_serial(); 
   write_register(r); 
 } 
  }else{ 
    if(com & READ){ 
      DATA_ADC adc; 
   read_adc(ch, &adc); 
      send_serial(adc.MSB); 
   send_serial(adc.LSB); 
    }else{ 
   r = rcv_serial(); 
   data_dac[ch - 1] = r; 
   write_dac(); 
 } 
  } 
} 
 
 
 
void read_adc(unsigned char ch, DATA_ADC *dadc){ 
  unsigned char comando = 0; 
  comando = 0x8E; 
  ch = ch << 4;  //canal 
  comando = comando | ch; 
  CLK = 0; 
  ADCE = 0; //Ativa o Chip 
  send_adc(comando); 
  atraso2(); 
  dadc->MSB = rcv_adc(); 
  dadc->LSB = rcv_adc(); 
  ADCE = 1; //Desativa o chip 
} 
 
void send_adc(unsigned char data){ 
  unsigned char i; 
  for(i = 0; i < 8; i++){ 
    if(data & 0x80) 
      DOUT = 1; 
    else 
      DOUT = 0; 
    CLK = 1; 
    atraso_clk(); 
    CLK = 0; 
    atraso_clk(); 
    data = data << 1; 
  } 
} 
 
 
unsigned char rcv_adc(){ 
  unsigned char i,data = 0; 
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  for(i = 0; i < 8; i++){ 
    data = data << 1; 
    CLK = 1; 
    atraso_clk(); 
    CLK = 0; 
    atraso_clk(); 
    if(DIN) 
      data = data | 0x01; 
  } 
  return data; 
} 
 
unsigned char read_register(){ 
  unsigned char i,data = 0; 
  INE = 0; 
  if(DIN) 
      data = data | 0x01; 
  for(i = 0; i < 7; i++){ 
    data = data << 1; 
    CLK = 1; 
    atraso_clk(); 
    CLK = 0; 
    atraso_clk(); 
    if(DIN) 
      data = data | 0x01; 
  } 
  INE = 1; 
  return data; 
 
} 
 
 
void write_register(unsigned char data){ 
  unsigned char i; 
  for(i = 0; i < 8; i++){ 
    if(data & 0x80) 
      DOUT = 1; 
    else 
      DOUT = 0; 
    CLK = 1; 
    atraso_clk(); 
    CLK = 0; 
    atraso_clk(); 
    data = data << 1; 
  } 
  OUTE = 1; 
  atraso_clk(); 
  OUTE = 0; 
} 
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void write_dac(){ 
  unsigned char i; 
  for(i = 0; i < 4; i++) 
    write_dac_reg(data_dac[i]); 
  DACE = 1; 
  atraso_clk(); 
  DACE = 0; 
} 
 
void write_dac_reg(unsigned char data){ 
  unsigned char i; 
  for(i = 0; i < 8; i++){ 
    if(data & 0x80) 
      DOUT = 1; 
    else 
      DOUT = 0; 
    CLK = 1; 
    atraso_clk(); 
    CLK = 0; 
    atraso_clk(); 
    data = data << 1; 
  } 
} 
 
int okconexao(){ 
  unsigned char rcv; 
  rcv = rcv_serial(); 
  if(rcv == ACK_CODE) 
  { 
    send_serial(ACK_REPLY); 
    return 1; 
  } 
  return 0; 
} 
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Anexo 2 – Esquema elétrico da Interface de aquisição de dados e controle 
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Anexo 3 – Listagem do servidor de controle 
 
main.c: 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include "net.h" 
#include "interface.h" 
 
 
int main(){ 
  char buffer[MAX_BUF + 1], resp[MAX_BUF + 1];; 
  int flag, status; 
  init_server(); 
  if(!init_serial("COM1")){ 
    printf("Erro inicializando a porta serial\n"); 
    system("pause"); 
    exit(1); 
  } 
  if(!verify_con()){ 
    printf("Problemas na comunicacao com a interface\n"); 
    system("pause"); 
    exit(1); 
  } 
  printf("Conexao estabelecida com a interface...\n"); 
  while(1){ 
    flag = 0; 
    wait_connection(); 
    while(!flag){ 
      rcv_request(buffer); 
      printf("Request: %s\n", buffer); 
      flag = execute_cmd(buffer, resp); 
      printf("Response: %s\n", resp); 
      send_response(resp); 
    } 
    end_connection(); 
  } 
} 
 
net.h: 
 
#define MAX_BUF 2048 
 
#define SERVER_PORT  1234 
 
void init_server(); 
void wait_connection(); 
void rcv_request(char *buf); 
void send_response(char *buf); 
void end_connection(); 
void wsaup(); 
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void wsadown(); 
 
net.c: 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <winsock2.h> 
#include <string.h> 
#include "net.h" 
 
 
SOCKET sock1,sock2,sock; 
 
void init_server(){ 
  int optval = 10; 
  int optlen = sizeof(int); 
  struct sockaddr_in addr,remoto; 
  wsaup(); 
  addr.sin_family = AF_INET; 
  addr.sin_port = htons(SERVER_PORT); 
  addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; 
  memset(addr.sin_zero, '\0', 8); 
  sock1 = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_IP); 
  bind(sock1,(struct sockaddr *)&addr,sizeof(struct 
sockaddr)); 
  listen(sock1, 1); 
  if(setsockopt(sock1, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, (char 
*)&optval, optlen) == SOCKET_ERROR){ 
    printf("Erro setando rcv timeout\n"); 
  } 
  if(setsockopt(sock1, SOL_SOCKET, SO_SNDTIMEO, (char 
*)&optval, optlen) == SOCKET_ERROR){ 
    printf("Erro setando snd timeout\n"); 
  } 
  printf("Servidor iniciado ...\n"); 
} 
 
void wait_connection(){ 
  struct sockaddr_in remoto; 
  int tamanho = sizeof (struct sockaddr_in); 
  printf("Esperando conexao...\n"); 
  sock2 = accept(sock1, (struct sockaddr *)&remoto, &tamanho); 
  printf("Conectado\n"); 
  sock = sock2;      
} 
 
void rcv_request(char *buf){ 
  int rec = recv(sock,buf,MAX_BUF,0); 
  buf[rec] = '\0'; 
} 
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void send_response(char *buf){ 
  send(sock, buf, strlen(buf), 0); 
} 
 
void end_connection(){ 
  closesocket(sock); 
} 
 
void wsaup(){ 
    WSADATA wsa; 
    wsa.wVersion = MAKEWORD(2,0); 
    if  (WSAStartup(wsa.wVersion,&wsa)==-1){ 
      printf("Erro iniciando WSA\n"); 
      getchar(); 
      exit(0); 
    } 
} 
 
void wsadown(){ 
    WSACleanup(); 
} 
 
interface.h: 
 
#define DIGITAL  0x80 
#define ANALOG   0x00 
#define READ  0x40 
#define WRITE  0x00 
 
#define ACK_CODE    0x23 
#define ACK_REPLY   0x32 
 
int execute_cmd(char *cmd, char *resp); 
void write_analog(int pin, int value); 
void write_digital(int value); 
int read_analog(int pin); 
int read_digital(); 
char **split_cmd(char *cmd); 
int arraynum(char **array); 
int verify_con(void); 
 
interface.c: 
 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include "interface.h" 
#include "serial.h" 
 
int execute_cmd(char *cmd, char *resp){ 
  char **tokens = split_cmd(cmd); 
  int i = 0; 
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  int tam = arraynum(tokens); 
  char *analogok = "ANALOG OK", *digitalok = "DIGITAL OK", 
*endok = "END OK", *erro = "ERROR"; 
  unsigned char sercom = 0; 
  if(!strcmp(tokens[0], "WRITE") && tam >= 3){ 
    if(!strcmp(tokens[1], "ANALOG") && tam == 4){ 
      int pin = atoi(tokens[2]); 
      float value = atof(tokens[3]); 
      write_analog(pin, value); 
      strcpy(resp,analogok); 
      resp[strlen(analogok)] = '\0'; 
    }else if(!strcmp(tokens[1], "DIGITAL")){ 
      int value = atoi(tokens[2]); 
      write_digital(value); 
      strcpy(resp,digitalok); 
      resp[strlen(digitalok)] = '\0'; 
    }else  
    { 
      strcpy(resp, erro); 
      resp[strlen(erro)] = '\0'; 
    } 
  }else if(!strcmp(tokens[0], "READ") && tam >= 2){ 
    if(!strcmp(tokens[1], "ANALOG") && tam == 3){ 
      int pin = atoi(tokens[2]); 
      int entrada = read_analog(pin); 
      sprintf(resp, "ANALOG %d %d\0", pin, entrada); 
    }else if(!strcmp(tokens[1], "DIGITAL")){ 
      int entrada = read_digital(); 
      sprintf(resp, "DIGITAL %d\0", entrada); 
    }else  
    { 
      strcpy(resp, erro); 
      resp[strlen(erro)] = '\0'; 
    } 
  }else if(!strcmp(tokens[0], "END")){ 
    strcpy(resp, endok); 
    resp[strlen(endok)] = '\0';                     
    return 1; 
  } else { 
    strcpy(resp, erro); 
    resp[strlen(erro)] = '\0'; 
  } 
  while(tokens[i]){ 
    free(tokens[i]); 
    i++; 
  } 
  return 0; 
} 
 
void write_analog(int pin, int value){ 
  unsigned char com = 0, par = 0; 
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  com = WRITE | ANALOG | pin; 
  par = value; 
  send_serial(com); 
  rcv_serial(); 
  send_serial(par); 
  rcv_serial(); 
} 
 
void write_digital(int value){ 
  unsigned char com = 0, par = 0; 
  com = WRITE | DIGITAL; 
  par = value; 
  send_serial(com); 
  rcv_serial(); 
  send_serial(par); 
  rcv_serial(); 
} 
 
int read_analog(int pin){ 
  unsigned char com = 0, msb, lsb; 
  int data; 
  com = READ | ANALOG | pin; 
  send_serial(com); 
  rcv_serial(); 
  msb = rcv_serial(); 
  lsb = rcv_serial(); 
  data = msb; 
  data = data << 4; 
  lsb = lsb >> 4; 
  data = data | lsb; 
  return data; 
} 
 
int read_digital(){ 
  unsigned char com = 0; 
  com = READ | DIGITAL; 
  send_serial(com); 
  rcv_serial(); 
  return rcv_serial(); 
} 
 
char **split_cmd(char *cmd){ 
  int len = strlen(cmd); 
  char *cmd2 = malloc(len + 1); 
  strcpy(cmd2, cmd); 
  char **strs = malloc(sizeof(char *)*10); 
  int i, pos = 0, cont = 0; 
  char *buf; 
  for(i = 0; i <= len; i++){ 
    if((cmd2[i] == ' ')||(cmd2[i] == '\0')){ 
      cmd2[i] = '\0'; 
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      buf = malloc(strlen(cmd2 + pos) + 1); 
      strcpy(buf, cmd2 + pos); 
      buf[strlen(cmd2 + pos)] = '\0'; 
      strs[cont] = buf; 
      pos = i + 1; 
      cont++; 
    } 
  } 
  strs[cont] = NULL; 
  return strs; 
} 
 
int arraynum(char **array){ 
  int i = 0; 
  while(array[i]) 
    i++; 
  return i; 
} 
 
int verify_con(void){ 
  unsigned char reply; 
  send_serial(ACK_CODE); 
  rcv_serial(); 
  reply = rcv_serial(); 
  if (reply == ACK_REPLY) 
    return 1; 
  return 0; 
} 
 
 
serial.h: 
 
int init_serial(char *port); 
void close_serial(); 
void send_serial(unsigned char data); 
unsigned char rcv_serial(); 
 
serial.c: 
 
#include "serial.h" 
#include <windows.h> 
 
HANDLE hSerial; 
 
int init_serial(char *port){ 
     DCB dcb; //Device-Control Block 
     COMMTIMEOUTS timeouts; 
     hSerial = CreateFile( 
            port, 
            GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, //Desired Access 
            0, //Shared 
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            NULL, //Sec. Att 
            OPEN_EXISTING, //Disposition 
            0, //Flags & Att. 
            NULL //Template 
     ); 
     if (hSerial == INVALID_HANDLE_VALUE){ 
         printf("Erro abrindo a porta serial %s\n",port); 
         return 0; 
     } 
     if(GetCommState(hSerial, &dcb)){ 
         dcb.DCBlength = sizeof(dcb); 
         dcb.BaudRate = CBR_9600; 
         dcb.fParity = FALSE; 
         dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE; 
         dcb.Parity = NOPARITY; 
         dcb.StopBits = ONESTOPBIT; 
     }else{ 
         printf("Erro DCB\n"); 
         return 0; 
     } 
     if (!SetCommState(hSerial, &dcb)){ 
             printf("Erro setando configuracao\n"); 
             return 0; 
     } 
 
     timeouts.ReadIntervalTimeout = 0; 
     timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0; 
     timeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 1000; 
     timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0; 
     timeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 0; 
 
     if (!SetCommTimeouts(hSerial, &timeouts)){ 
        printf("Erro setando timeouts\n"); 
        return 0; 
     } 
     return 1; 
} 
 
void close_serial(){ 
     CloseHandle(hSerial); 
} 
 
void send_serial(unsigned char data){ 
    DWORD enviados; 
    WriteFile(hSerial, &data, 1, &enviados, NULL); 
} 
 
unsigned char rcv_serial(){ 
    unsigned char rcv; 
    DWORD lidos; 
    ReadFile(hSerial, &rcv, 1, &lidos, NULL); 
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    return rcv; 
} 
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Anexo 4 – Listagem do cliente de controle 
 
main.c: 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <winsock2.h> 
 
#define MAX_BUF 2048 
#define SERVER_PORT 1234 
 
void init_client(); 
void rcv_resp(char *buf); 
void send_cmd(char *buf); 
void end_connection(); 
void wsaup(); 
void wsadown(); 
 
SOCKET sock; 
 
int main(){ 
  char cmd[2048], resp[2048]; 
  init_client(); 
  while(1){ 
    printf("cmd > "); 
    gets(cmd); 
    send_cmd(cmd); 
    rcv_resp(resp); 
    printf("Resposta: %s\n", resp); 
  } 
} 
 
void init_client(){ 
  struct sockaddr_in addr; 
  int flag; 
  wsaup(); 
  addr.sin_family = AF_INET; 
  addr.sin_port = htons(SERVER_PORT); 
  addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); 
  memset(addr.sin_zero, '\0', 8); 
  sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP); 
  flag = connect(sock,(struct sockaddr *)&addr, sizeof(struct 
sockaddr)); 
  if(flag == SOCKET_ERROR){ 
    printf("Erro conectando\n"); 
    system("pause"); 
    exit(1); 
  } 
} 
 
void rcv_resp(char *buf){ 
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  int rec = recv(sock,buf,MAX_BUF,0); 
  buf[rec] = '\0'; 
} 
 
void send_cmd(char *buf){ 
  send(sock, buf, strlen(buf), 0); 
} 
 
void end_connection(){ 
  closesocket(sock); 
} 
 
void wsaup(){ 
    WSADATA wsa; 
    wsa.wVersion = MAKEWORD(2,0); 
    if  (WSAStartup(wsa.wVersion,&wsa)==-1){ 
      printf("Erro iniciando WSA\n"); 
      getchar(); 
      exit(0); 
    } 
} 
 
void wsadown(){ 
    WSACleanup(); 
} 
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Anexo 5 – Listagem da interface web 
 
instrumento.html: 
 
<html> 
 <head> 
  <title>Instrumento Virtual</title> 
  <script> 
   var bits = 0; 
   var ibits = 0; 
   var req; 
   if (window.XMLHttpRequest)     // Object of the current 
windows 
   { 
    req = new XMLHttpRequest();     // Firefox, Safari, ... 
   } 
   else if (window.ActiveXObject)   // ActiveX version 
   { 
    req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");    // 
Internet Explorer 
   } 
 
   function requi(strreq, id) 
   { 
    iddisp = id; 
    req.onreadystatechange = atualizar; 
    req.open("GET", "req.php?par=" + strreq, true); 
    req.send(null); 
   } 
    
   function atualizar(){ 
    if(req.readyState == 4) 
    { 
      if(req.status == 200) 
      { 
       temp = new Array(); 
       temp = req.responseText.split(' '); 
       if(temp[0] == "ANALOG") 
       { 
         if(temp[1] != "OK\r\n") 
         { 
           atualizar_analog(temp[1], temp[2]); 
         } 
       }else 
       { 
         if(temp[1] != "OK\r\n") 
         { 
           ibits = temp[1]; 
           atualizar_bits(); 
         } 
       } 
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      } 
      else 
       disp.value="Error code " + req.status; 
    } 
   } 
 
   function atualizar_bits() 
   { 
     b = 1; 
     for(i = 1; i <= 8; i ++) 
     { 
       ind = document.getElementById("ind"+i); 
       if(ibits & b) 
        ind.value = "On"; 
       else 
        ind.value = "Off"; 
       b = b << 1; 
     } 
   } 
    
   function setbit(bit, bt) 
   { 
     if(bt.value == "On") 
     { 
       bt.value = "Off"; 
       b = 1; 
       b = b << (bit - 1); 
       b = ~b; 
       bits = bits & b; 
     }else 
     { 
       bt.value = "On"; 
       b = 1; 
       b = b << (bit - 1); 
       bits = bits | b; 
     } 
     requi("WRITE DIGITAL " + bits, null); 
   } 
 
   function atualizar_analog(ch, v) 
   { 
     ch++; 
     an = document.getElementById("analog" + ch); 
     a = ""; 
     limite = (v/4095)*50; 
     for(i = 0; i < limite; i++) 
      a = a + "|"; 
     an.value = a; 
     van = document.getElementById("van" + ch); 
     van.value = v; 
   } 
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   function getbits() 
   { 
     requi("READ DIGITAL", null); 
   } 
 
   function adicionar(ch, q) 
   { 
    val = document.getElementById("valor" + ch); 
    v =  parseInt(val.value) + parseInt(q); 
    if(v <= 255) 
      val.value = v; 
    else 
      val.value = 255; 
    atualizar_disp(ch); 
   } 
 
   function subtrair(ch, q) 
   { 
    val = document.getElementById("valor" + ch); 
    v = parseInt(val.value) - parseInt(q); 
    if(v >= 0) 
      val.value = v; 
    else 
      val.value = 0; 
    atualizar_disp(ch); 
   } 
 
   function ler_tensao(ch) 
   { 
    requi("READ ANALOG " + ch); 
   } 
   
   function escrever_tensao(ch) 
   { 
    val = document.getElementById("valor" + ch); 
    requi("WRITE ANALOG " + ch + " " + val.value); 
   } 
 
   function atualizar_disp(ch) 
   { 
    disp = document.getElementById("disp" + ch); 
    val = document.getElementById("valor" + ch); 
    if(val.value > 255) 
      val.value = 255; 
    a = ""; 
    limite = (val.value/255)*50; 
    for(i = 0; i < limite; i++) 
      a = a + "|"; 
    disp.value = a; 
   } 
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  </script> 
 </head> 
 <body> 
  <table width="100%"> 
  <tr> 
  <td valign="top"> 
  <h2><center>Ajuste de tensão</center></h2> 
  <center> 
  <div> 
    Canal 1 : 
    <input type="button" value="<<" onclick="subtrair('1', 
'10')"> 
    <input type="button" value="<-" onclick="subtrair('1', 
'1')"> 
    <input type="text" id="disp1" size="21"> 
    <input type="button" value="->" onclick="adicionar('1', 
'1')"> 
    <input type="button" value=">>" onclick="adicionar('1', 
'10')"> 
    <input type="text" id="valor1" value="0" size="3" 
onblur="atualizar_disp('1')"> 
    <input type="button" value="ok" 
onclick="escrever_tensao('1')"> 
  </div> 
  <div> 
    Canal 2 : 
    <input type="button" value="<<" onclick="subtrair('2', 
'10')"> 
    <input type="button" value="<-" onclick="subtrair('2', 
'1')"> 
    <input type="text" id="disp2" size="21"> 
    <input type="button" value="->" onclick="adicionar('2', 
'1')"> 
    <input type="button" value=">>" onclick="adicionar('2', 
'10')"> 
    <input type="text" id="valor2" value="0" size="3" 
onblur="atualizar_disp('2')" > 
    <input type="button" value="ok" 
onclick="escrever_tensao('2')"> 
  </div> 
  <div> 
    Canal 3 : 
    <input type="button" value="<<" onclick="subtrair('3', 
'10')"> 
    <input type="button" value="<-" onclick="subtrair('3', 
'1')"> 
    <input type="text" id="disp3" size="21"> 
    <input type="button" value="->" onclick="adicionar('3', 
'1')"> 
    <input type="button" value=">>" onclick="adicionar('3', 
'10')"> 
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    <input type="text" id="valor3" value="0" size="3" 
onblur="atualizar_disp('3');"> 
    <input type="button" value="ok" 
onclick="escrever_tensao('3')"> 
  </div> 
  <div> 
    Canal 4 : 
    <input type="button" value="<<" onclick="subtrair('4', 
'10')"> 
    <input type="button" value="<-" onclick="subtrair('4', 
'1')"> 
    <input type="text" id="disp4" size="21"> 
    <input type="button" value="->" onclick="adicionar('4', 
'1')"> 
    <input type="button" value=">>" onclick="adicionar('4', 
'10')"> 
    <input type="text" id="valor4" value="0" size="3" 
onblur="atualizar_disp('4');"> 
    <input type="button" value="ok" 
onclick="escrever_tensao('4')"> 
  </div> 
  </center> 
  </td> 
  <td> 
  <h2><center>Leitura de Tensão</center></h2> 
  <center> 
  <div> 
    Canal 1 :  
    <input type="text" id="analog1" size="21"> 
    <input type="text" id="van1" value="0" size="3"> 
    <input type="button" value="ler" 
onclick="ler_tensao('0')"> 
  </div> 
  <div> 
    Canal 2 :  
    <input type="text" id="analog2" size="21"> 
    <input type="text" id="van2" value="0" size="3"> 
    <input type="button" value="ler" 
onclick="ler_tensao('1')"> 
  </div> 
  <div> 
    Canal 3 :  
    <input type="text" id="analog3" size="21"> 
    <input type="text" id="van3" value="0" size="3"> 
    <input type="button" value="ler" 
onclick="ler_tensao('2')"> 
  </div> 
  <div> 
    Canal 4 :  
    <input type="text" id="analog4" size="21"> 
    <input type="text" id="van4" value="0" size="3"> 
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    <input type="button" value="ler" 
onclick="ler_tensao('3')"> 
  </div> 
  <div> 
    Canal 5 :  
    <input type="text" id="analog5" size="21"> 
    <input type="text" id="van5" value="0" size="3"> 
    <input type="button" value="ler" 
onclick="ler_tensao('4')"> 
  </div> 
  <div> 
    Canal 6 :  
    <input type="text" id="analog6" size="21"> 
    <input type="text" id="van6" value="0" size="3"> 
    <input type="button" value="ler" 
onclick="ler_tensao('5')"> 
  </div> 
  <div> 
    Canal 7 :  
    <input type="text" id="analog7" size="21"> 
    <input type="text" id="van7" value="0" size="3"> 
    <input type="button" value="ler" 
onclick="ler_tensao('6')"> 
  </div> 
  <div> 
    Canal 8 :  
    <input type="text" id="analog8" size="21"> 
    <input type="text" id="van8" value="0" size="3"> 
    <input type="button" value="ler" 
onclick="ler_tensao('7')"> 
  </div> 
  </center> 
  </td> 
  </tr> 
  <tr> 
  <td> 
  <center><h2>Chaves</h2></center> 
  <center> 
  <div> 
  <table> 
   <tr> 
   <td width="40"><input type="button" value="Off" 
onclick="setbit(1, this)" id="b1"> 
   <td width="40"><input type="button" value="Off" 
onclick="setbit(2, this)" id="b2"> 
   <td width="40"><input type="button" value="Off" 
onclick="setbit(3, this)" id="b3"> 
   <td width="40"><input type="button" value="Off" 
onclick="setbit(4, this)" id="b4"> 
   <td width="40"><input type="button" value="Off" 
onclick="setbit(5, this)" id="b5"> 
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   <td width="40"><input type="button" value="Off" 
onclick="setbit(6, this)" id="b6"> 
   <td width="40"><input type="button" value="Off" 
onclick="setbit(7, this)" id="b7"> 
   <td width="40"><input type="button" value="Off" 
onclick="setbit(8, this)" id="b8"> 
   </tr> 
  </table> 
  </div> 
  </center> 
  </td> 
  <td> 
  <center><h2>Indicadores</h2></center> 
  <center> 
  <div> 
   <input type="text" value="Off" size="3" id="ind1"> 
   <input type="text" value="Off" size="3" id="ind2"> 
   <input type="text" value="Off" size="3" id="ind3"> 
   <input type="text" value="Off" size="3" id="ind4"> 
   <input type="text" value="Off" size="3" id="ind5"> 
   <input type="text" value="Off" size="3" id="ind6"> 
   <input type="text" value="Off" size="3" id="ind7"> 
   <input type="text" value="Off" size="3" id="ind8"> 
   <input type="button" value="Verificar" onclick="getbits()"> 
  </div> 
  <center> 
  </td> 
  </tr> 
  </table> 
 </body> 
</html> 
 
req.php: 
 
<? 
  if(isset($_GET["par"]) && $_GET["par"] != ""){ 
    $par = $_GET["par"]; 
    $fsock = fsockopen("localhost", 1234, $errno, $errstr, 10) 
or die($errstr); 
    fwrite($fsock, $par, strlen($par)); 
    $resposta = fread($fsock, 1024); 
    echo $resposta; 
    $fim = "END"; 
    fwrite($fsock, $fim, strlen($fim)); 
    fclose($fsock); 
  } 
  else{ 
    echo "PARAMETRO INVALIDO"; 
  } 
?> 
 

 


