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RESUMO 

STEDILE, Eduardo. Módulo de Comunicação Via Rede Elétrica Utilizando o Protocolo X-
10. São José, 2008. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de 
Computação) – Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, Universidade do Vale do 
Itajaí, São José, 2008. 
 

Este trabalho apresenta o projeto e a construção de dois módulos de comunicação via rede 
elétrica, o modulo mestre e o modulo escravo, para poder fazer a comunicação foi utilizado um 
protocolo já existente o X-10, esse protocolo foi implementado através de um microcontrolador 
que permite gerar freqüências, essas freqüências que através de circuitos são injetados e 
recebidos na rede elétrica. O modulo mestre é o que envia um comando X-10 e o modulo escravo 
recebe esse comando, interpreta e aciona um dispositivo ligado a rede elétrica. São apresentadas 
ao longo dos capítulos a fundamentação teórica, a metodologia adotada e as fases deste projeto. 
Ao final são discutidos os resultados finais abordando os aspectos didáticos e de aplicação do 
sistema desenvolvido.  
 

Palavras - chave: Comunicação Via Rede Elétrica, Automação Residencial, X-10; 
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ABSTRACT 

This work presents the project and the construction of two communication modules via 

power line, using a master and a slave module. In order to establish the communication, the X-10 

protocol is adopted. The master module sends a X-10 command to the slave module, which 

receives the information, analyses and then triggers the command, for example, a device 

connected to the power line. The chapters content theoretical basis, the methodology and the 

project steps. The final results are debated covering the features of the developed system. 

 

Keywords: Power Line Carrier (PLC), Home automation, X-10



1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

A automação residencial apresenta-se alternativa capaz de melhorar o estilo de 

vida aumentando o conforto, segurança e eficiência de uma residência. Por exemplo, no 

conforto é possível controlar os equipamentos de um determinado cômodo da casa, na 

segurança os sensores podem estar interligados, e o acionamento de uma lâmpada ou 

TV pode ser feito à distância, podendo enganar um ladrão pensando que possui pessoas 

em casa; na eficiência, pode-se programar funções para desligar lâmpadas na ausência 

de pessoas no cômodo, controle mais preciso da temperatura ambiente etc. 

É bastante comum que equipamentos sejam instalados nas residências 

objetivando a automação de determinado setor, como por exemplo, o acionamento de 

cortinas, o controle de iluminação em um ambiente etc. Porém, estas soluções são 

localizadas, ou seja, não são integradas. Isto resulta em frustrações para os usuários 

deste tipo de automação, que acabam convivendo com sistemas autônomos e muitas 

vezes difíceis de operar. (HERNANDES, 2006).  

A tecnologia Power Line Communication (PLC) possibilita a integração de 

soluções usadas na Automação Residencial. Assim os equipamentos utilizados podem 

conversar entre si, sendo então possível, por exemplo, o controle centralizado através do 

computador, onde o usuário pode acionar uma lâmpada em qualquer cômodo da 

residência. A tecnologia PLC aproveita a rede elétrica utilizada em casas e edifícios 

como meio de transmissão de dados, não sendo portando necessária a passagem de 

cabos para a interligação dos equipamentos. Para poder fazer a comunicação, é utilizado 

um protocolo de comunicação chamado de X-10, o X-10 é um protocolo aberto e muito 

utilizado nos Estados Unidos e Europa. 

Os primeiros sistemas automatizados de controle foram concebidos para 

aplicações especificamente industriais, ainda na década de 70. Consolidada a automação 
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industrial, o comércio foi em seguida contemplado com sua automação que até hoje 

vem evoluindo, principalmente com o rápido avanço da informática. (HERNANDES, 

2006). 

 

1.2 PROBLEMA 

Considerando a necessidade de se integrar os dispositivos que realizam a 

automação de setores de uma residência, são três as possibilidades de realizar está 

integração: comunicação via rede elétrica, via cabeamento estruturado e rede sem fio 

(wireless). 

Este trabalho vai se concentrar na solução do problema da integração de 

módulos de automação residencial usando a tecnologia PLC. Para que os dispositivos 

conectados pela rede elétrica troquem informações (dados) é preciso o uso de um 

protocolo de comunicação. Existem no mercado diversos protocolos, tais como: 

CEBUS, LONWorks, X-10, etc. A Tabela 1 mostra a comparação entre os protocolos de 

comunicação via rede elétrica. O protocolo escolhido para o desenvolvimento do projeto 

foi o X-10 devido ao menor custo. 

 
                   Tabela 1: Comparação entre protocolos PLC. 

Protocolo X-10 CEBus LONworks 

Simplicidade Simples Complexo Complexo 

Custo Baixo Alto Alto 

Taxa Comunicação Baixa Alta Alta 

Difusão no Mercado Sim Sim Não 

       Fonte: Duque (2008) 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

O trabalho proposto tem como o principal objetivo a implementação de um 

módulo básico para a comunicação via rede elétrica usando o protocolo X-10. A 

proposta é que a partir deste módulo básico se possa com poucas modificações, adaptá-

lo a diversas aplicações na área de automação residencial. Para testar estas 

características, neste trabalho efetuou-se o acionamento remoto de dispositivos. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

• Implementação de um circuito de detecção do ponto de passagem por 

zero do sinal de rede elétrica. 

• Implementação de um gerador de sinal de portadora sobre a rede elétrica 

(120 kHz). 

• Implementação de um circuito amplificador sintonizado de freqüência de 

120 kHz. 

• Desenvolvimento/testes dos comandos/respostas do protocolo X-10. 

 

1.4 ESCOPO E DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho se limitará ao desenvolvimento de um módulo de comunicação via 

rede elétrica que utiliza o protocolo X-10. Para demonstrar a flexibilidade do módulo 

básico foram desenvolvidas algumas aplicações, como por exemplo, o monitoramento 

remoto de alguma grandeza e também o acionamento remoto de dispositivos. 

 

1.5 RESULTADOS ESPERADOS 

Como resultado do desenvolvimento do trabalho proposto, espera-se chegar a 

um módulo de comunicação de dados usando a rede elétrica. Também como resultado 

pretende-se fazer o teste de funcionamento com eletrodomésticos ligados a rede elétrica. 

Uma outra característica que será buscado no trabalho é que o equipamento tenha 

flexibilidade, ou seja, que possa facilmente ser adaptado a diferentes aplicações. 

  

1.6 JUSTIFICATIVA 

A evolução tecnológica dos diferentes sistemas domésticos, aliados ao 

crescimento explosivo da Internet e os resultados dos investimentos em infra-estrutura 

de comunicações, tem estimulado a indústria de construção civil a incorporar soluções 

inovadoras de automação residencial em seus novos empreendimentos. (HERNANDES, 

2006). 

As soluções tradicionais de automação residencial utilizam sistemas autônomos, 

que não se comunicam entre si. Desta forma, os benefícios da integração não estão 

sendo levados aos usuários: maior segurança e economia, conforto, conveniência e 

entretenimento, entre outros. Entre as tecnologias que possuem integração entre si são: a 
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de cabeamento estruturado, wireless e PLC. O cabeamento estruturado além da 

dificuldade de fazer a passagem de cabo pela casa, tem o custo dos próprios cabos e da 

instalação. Já no wireless, além dos custos dos repetidores de rádio freqüência, há casos 

de pontos cegos, regiões onde a cobertura da rede wireless torna-se ausente. No caso do 

PLC cada tomada da casa pode se tornar um ponto de comunicação, sendo que cerca de 

mais de 95% das casas brasileiras possuem rede elétrica, (UFRGS, 2006) bastando 

então que o dispositivo que se queira controlar esteja conectado a rede elétrica. As 

desvantagens do PLC com o protocolo X-10 se compararmos com as outras tecnologias, 

é que a comunicação é lenta (no máximo 60 bits por segundo) (X-10, 2007), e as 

distâncias para transmissão são pequenas (no máximo 185 metros). (X-10, 2007).  

 

1.7 METODOLOGIA 

O projeto serviu em sua primeira etapa, estudo do protocolo X-10, das 

ferramentas de desenvolvimento (MPLAB/CCS/PROTEUS) e o microcontrolador a ser 

utilizado.  

A segunda etapa está concentrada nas implementações de: um detector de 

passagem por zero, um gerador de onda portadora, um detector de onda portadora e o 

desenvolvimento do software com base no protocolo X-10 para o microcontrolador. 

Com as implementações definidas, foi iniciada a montagem dos módulos. Após 

a conclusão da montagem dos módulos de comunicação, serão realizados testes de 

distância e de funcionamento dos módulos com injeção de ruído na rede. 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na próxima seção serão apresentados os conceitos principais que irão dar suporte 

para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso tais como: Automação 

Residencial, Power Line Communication (PLC), Protocolo X-10. 

 

2.1 AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL 

Automação residencial é a utilização de um conjunto de tecnologias e sistemas 

independentes, mas que funcionam de forma integrada, onde são feitos o controle da 

iluminação, temperatura ambiente, irrigação, som, que pode ser controlada pela internet, 

computador ou um microcontrolador. Segundo Marcus Casaes (AURESIDE, 2007), 

integrador de sistemas e representante baiano da AURESIDE, integração é a palavra 

chave. “O objetivo da automação é não só conectar muitas funções em um único 

dispositivo de controle, que pode, inclusive, ser manejado a distância, mas também 

fazer com que os aparelhos ‘conversem’ entre si através de um protocolo”. 

A Figura 1, damos uma descrição dos subsistemas disponíveis para uso 

residencial, que podem atuar totalmente integrados. 
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Figura 1: Exemplo de casa automatizada. 

Fonte: Maxitech (2007) 

Atualmente podemos ter o controle dos dispositivos da casa pela internet ou 

celular, onde com apenas um clic ou uma mensagem pelo celular, podemos ligar 

qualquer dispositivo conectado a rede PLC. 

2.1.1 Integração 

Integrar e fazer com que os aparelhos comuniquem entre si, possibilita o usuário 

poder controlar seus equipamentos através de um computador, executando ações como 

ligar ou desligar qualquer aparelho que esteja conectada a rede PLC. Para que os 

equipamentos possam se comunicar é preciso utilizar um protocolo de comunicação. 

Um protocolo utiliza em automação residencial usando a rede elétrica é o X-10, que é 

apresentado com mais detalhes na Seção 2.4. 
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2.1.2 Histórico 

A automação teve seu surgimento ainda nos primórdios da Humanidade, ausente 

de uma data que se caracterize como marco. Considera-se automatização qualquer 

processo que auxilie o Ser Humano nas suas tarefas do dia-a-dia, sejam elas comerciais, 

industriais, domésticas ou no campo. Como exemplo, podemos citar o uso da Roda d 

água na automatização do processo de moagem, serrarias, ferrarias e trituração de grãos 

em geral. (TEZA, 2002) 

A Revolução Industrial alavancada no século XVIII propiciou ainda mais a 

Automação no mundo, surgida a partir da mecanização, ao qual utilizamos até hoje em 

muitos processos produtivos. (TEZA, 2002) 

A criação de automação em projetos de pequeno e médio porte com características 

comerciais ou residenciais começou a surgir na década de 80 quando as companhias 

como a Leviton e X-10 Corp. começaram a desenvolver sistemas de automação predial. 

Com o grande número de aplicações e oportunidades geradas pelo computador pessoal, 

pelo surgimento da Internet e pelo barateamento do hardware, criou-se uma nova 

cultura de acesso à informação digitalizada. Esses fatores permitiram elevar o projeto 

elétrico de seu nível convencional para um nível onde todas as suas funções 

desenvolvidas estejam integradas e trabalhando em conjunto. Por mais moderno que 

possa ser um sistema de iluminação, controle de cortina, climatização ou um 

eletrodoméstico, se ele trabalha sem se integrar com o restante, ele não passa de apenas 

mais um equipamento dentro de casa. (BOLZANI, 2007) 

As características fundamentais que devemos encontrar num sistema inteligente 

são: (BOLZANI, 2007) 

• Capacidade para integrar todos os sistemas – os sistemas devem estar 

interligados por meio de uma rede que devem oferecer o monitoramento e o 

controle externos, como atualização software e detecção de falhas,  

• Atuação em condições variadas – o sistema deve ser capaz de operar em 

condições adversas (clima, vibrações, falta de energia) e prover múltiplas 

interfaces para os diferentes usuários, segundo o entendimento tecnológico, 

idade, etc., bem como auxiliar portadores de deficiência. 

• Capacidade de Memória – o sistema deve ser capaz de memorizar suas funções 

principais mesmo em regime de falta de energia, deve possibilitar a criação de 
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um histórico das últimas funções realizadas e prover meios de checagem e 

auditoria destas funções. 

• Noção temporal – o sistema deve ter a noção de tempo, como exemplo se está de 

dia ou de noite e estações climáticas a fim de possibilitar a execução de 

processos e atividades baseadas nestes aspectos. 

• Fácil relação com o usuário – o sistema deve possuir interfaces de fácil acesso e 

usabilidade pois, os usuários detém diferentes níveis de instrução e entendimento 

sobre novas tecnologias. 

• Facilidade de reprogramação – o sistema deve ter uma fácil reprogramação dos 

equipamentos e deve possuir ajustes pré-gravados em casos de falha ou mau 

funcionamento. 

• Capacidade de autocorreção – o sistema deve possuir a capacidade de detectar e 

identificar uma seleção de problemas e sugerir soluções. 

As residências automatizadas proporcionam um melhor estilo de vida, como: 

controle de luzes, persianas, temperatura e evitando o desperdício.  

2.1.3 Tipos de Automação Residencial 

A automação residencial é dividida em (PÁDUA, 2007): 

• Sistemas Autônomos: São sistemas sem integração, são projetados somente para 

ligar e desligar um subsistema ou um dispositivo específico de acordo com um 

ajuste predefinido. Têm como característica: sistemas independentes, não há 

interação entre os dispositivos, Ação de Liga/Desliga. 

• Sistemas Integrados: Todos os sistemas estão interligados a um controlador 

central. A limitação deste sistema está em que cada subsistema deve ainda 

funcionar unicamente na forma a qual o seu fabricante pretendia. Têm como 

característica: Múltiplos sistemas projetados, todos integrados a um controlador 

(integrador), Equipamentos com controle remoto, Central de automação ou 

processamento distribuído na rede. 

• Sistemas Complexos: O sistema pode ser personalizado de acordo com a 

vontade do proprietário, o projetista em conjunto com o proprietário delineará 

instruções específicas para modificar o uso do produto. O sistema torna-se um 

Gerenciador, ao invés de ser apenas um controlador remoto. Têm como 

características: Personalizado de acordo com as necessidades do usuário, O 
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sistema é o gerenciador, Programar o ambiente, Necessária infra-estrutura, 

adequada, Integração através de software, Casa Inteligente 

2.1.4 Mercado da Automação Residencial 

Segundo o diretor-executivo da Associação Brasileira de Automação 

Residencial (HERNANDES, 2006), Thales Cavalcanti, em entrevista ao Portal 

Obra24horas, empresas do setor chegaram a crescer quase 200% em 2006. A 

expectativa é de que o crescimento seja ainda mais positivo no próximo ano. 

 

2.2 POWER LINE COMMUNICATION (PLC) 

A Rede elétrica é uma das redes mais utilizadas em todo mundo foi criada 

originalmente para o transporte e a distribuição de energia elétrica aos consumidores. 

Agora com uma nova função, como canal de comunicação de dados, o objetivo é fazer 

que dois dispositivos consigam se comunicar. Esta comunicação de dados usando como 

meio de comunicação a rede elétrica é denominada PLC.  

A tecnologia PLC transforma a rede de distribuição de energia elétrica em uma 

rede transmissões de sinais, com isso surge uma nova opção de transmissão de dados, 

além dos cabos coaxiais e dos sistemas wireless.  

2.2.1 Conceitos Básicos 

O princípio de funcionamento da tecnologia PLC é parecido com o que já ocorre 

com o ADSL que utiliza a linha telefônica para inserir dados modulados em alta 

freqüência em um meio físico de transmissão já existente. No caso do PLC é utilizada a 

rede física de energia elétrica para transmissão dos sinais. O cabeamento utilizado pela 

rede elétrica dentro dos lares possui uma topologia análoga à topologia da rede 

telefônica, como pode ser visto na Figura 2. A combinação das topologias estrela, 

árvore e multiponto, fazem com que o problema de reflexões de sinais devido ao 

descasamento de impedância também exista na rede elétrica. Além disso, as redes 

elétricas da casas utilizam geralmente dois fios (uma fase e um neutro) compartilhados 

entre todos os dispositivos conectados, o que significa que o modo full-duplex não pode 

ser utilizado (transmitir e receber dados ao mesmo tempo). Também deve ser 

considerada a questão da distribuição das fases dentro de uma residência. Normalmente, 

a distribuição não segue um padrão preestabelecido. No caso de uma residência bifásica, 
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os cômodos podem estar conectados a diferentes fases. Esse problema pode dificultar a 

transmissão dos sinais, visto que há uma grande atenuação entre as fases do 

transformador de média para baixa tensão. (CORRÊA, 2004). 

 
Figura 2: Visão Geral do Sistema PLC  

Fonte: Keri  (2007) 

2.2.2 Característica 

Os sistemas de linhas de transmissão em alta tensão permitem a comunicação de 

longa distância, quer pela utilização direta dos condutores (sistema carrier), quer dando 

suporte mecânico a cabos ópticos OPGW (optical ground wire). A distribuição de 

energia elétrica em baixa tensão, por sua vez, pode superpor sinais de telecomunicações, 

desde que se levante o bloqueio das bobinas dos transformadores de energia feitos para 

operar em 60 Hz. (FONSECA, 2006) 

Os fios de cobre da rede elétrica não são trançados, como na rede Ethernet, 

aumentando assim, a possibilidade de ruído na rede. Este ruído é provocado pela 

interferência que pode ocorrer entre os fios, prejudicando a transmissão em altas taxas. 

Além das questões relacionadas à topologia e a qualidade da fiação, deve-se considerar 

que, nestas redes, o meio físico é compartilhado com todos os aparelhos 

eletroeletrônicos da casa. Com isso, o canal apresenta variações imprevisíveis de ruído, 

impedância e interferência causadas por uma diversidade de aparelhos, tais como: 

aspiradores de pó, aparelhos de micro-ondas, máquinas de lavar roupa, liquidificadores, 

secadores de cabelo, entre outros. O ato de ligar ou desligar estes aparelhos ou ainda 

simplesmente conectá-los ou desconectá-los da tomada pode provocar mudanças 
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significativas nas características do meio físico. Por esses motivos, a comunicação neste 

tipo de rede torna-se muito difícil. (HERNANDES, 2006). 

O PLC possui ao todo cinco classes de ruído. São eles: ruído colorido de fundo, 

ruído de faixa estreita, ruído impulsivo periódico, ruído impulsivo periódico – síncrono 

com a freqüência da rede e ruído impulsivo assíncrono. (ZIMMERMANN, 2004). 

• Ruído colorido de fundo: Resultado da sobreposição de componentes de 

ruído de baixa potência provenientes de diversas fontes, a densidade espectral de 

potência (PSD) desta componente de ruído é relativamente plana, decrescendo com o 

aumento da freqüência. Embora apresente um comportamento estocrático, o estudo 

realizado mostra que a PSD do ruído colorido de fundo varia muito lentamente quando 

comparada a taxas de alguns Kbps, permanecendo muito próximo de um valor médio 

por intervalos de vários segundos e até mesmo alguns minutos durante o dia, podendo 

permanecer neste estado estacionário por até algumas horas durante a noite. 

• Ruído de faixa estreita: Duas são as fontes mais marcantes deste tipo de 

ruído: perturbações de serviços de rádio difusão em geral e a peculiar perturbação 

gerada pelas harmônicas de maior ordem na freqüência de deflexão horizontal dos 

aparelhos de TV (15,625 kHz PAL-Europa e 15,75 kHz NTSC-EUA). Embora 

concentrado em faixas estreitas, este tipo de ruído apresenta uma alta PSD tendo, 

porém, suas maiores contribuições na faixa inferior aos 500 kHz . 

• Ruído impulsivo periódico: Com freqüências variando entre 50 e 

200kHz, este ruído é gerado principalmente por fontes chaveadas. 

• Ruído impulsivo periódico – síncrono com a freqüência da rede: 

Apresentando freqüências de 50 ou 100 Hz (Europa) este componente de ruído 

impulsivo tem em geral uma curta duração (alguns microssegundos), sendo causado por 

fontes de alimentação devido à comutação de diodos retificadores operando de forma 

síncrona com a rede. 

• Ruído impulsivo assíncrono: Causado por transientes na rede, este tipo de 

ruído apresenta curtas durações (10-100us) podendo alcançar picos de até 2 kV, 

ocorrendo de forma aleatória. Devido a estes altos valores, a PSD deste tipo de ruído 

pode atingir níveis consideráveis acima da PSD do ruído de fundo.  

Outro fator importante é a atenuação. O valor da atenuação de um sinal é uma 

função da freqüência e da distância percorrida pelo sinal. Ou seja, quanto maiores a 

freqüência e a distância maior é a atenuação limitando consideravelmente o alcance das 
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transmissões em altas freqüências. Para o caso específico da rede elétrica, a carga da 

rede e os descasamentos de impedância também contribuem para a atenuação do sinal, e 

podem variar no tempo e com a localização. A impedância é causada por emendas nos 

fios, interruptores e tomadas. As tomadas causam problemas mesmo sem equipamentos 

conectados, pois, nesse caso, tornam-se pontos da rede sem terminação. A impedância 

provoca a reflexão do sinal transmitido. As reflexões resultam em uma maior atenuação 

do sinal, pois parte da potência do sinal é perdida. Essa atenuação é dependente da 

freqüência, pois os aparelhos eletro-eletrônicos possuem filtros capacitivos que limitam 

consideravelmente sinais de baixa freqüência. Assim, esse tipo de atenuação decai com 

o aumento da freqüência. No caso específico de residências alimentadas por mais de 

uma fase, há, ainda, a atenuação entre fases intrínseca aos transformadores de média 

para baixa tensão que pode chegar a 40 dB. (HERNANDES, 2006). 

Há também o caso da impedância da rede que exerce uma grande influência na 

qualidade da transmissão de sinais. O transmissor deve produzir uma tensão na rede 

elétrica que atinja a máxima amplitude permitida pela norma. Com isso, a potência de 

transmissão pode ser facilmente calculada quando a impedância da rede é conhecida. 

Neste caso, quanto menor for a impedância maior terá que ser a potência de 

transmissão. Porém, a impedância da rede pode variar com o tempo, com a freqüência e 

com a localização, assim, aumentando o custo do estágio de saída dos transmissores. A 

impedância da rede elétrica de uma casa resulta basicamente de três fatores. O primeiro 

deles é a impedância do transformador de distribuição, que aumenta com a freqüência. 

O segundo é a impedância característica do próprio cabo. Existe uma grande variedade 

de tipos de cabos, que podem ser modelados a partir de indutores e resistores em série. 

Por último, tem-se a impedância dos equipamentos que estão conectados à rede elétrica. 

Esse tipo de impedância pode variar entre 10 e 1000 ohms. O descasamento de 

impedância em uma linha de transmissão aumenta o índice de reflexão do sinal 

transmitido, acarretando uma diminuição da potência do sinal original e criando 

múltiplos caminhos. A topologia também exerce influência nos múltiplos caminhos, 

pois a junção de ramos de uma mesma rede também causa a reflexão do sinal devido 

aos descasamentos. Todas as adversidades do canal elétrico, todavia, não impedem a 

sua aplicação para a transmissão de dados em altas taxas. O uso das instalações elétricas 

domiciliares para a transmissão de dados é motivada principalmente pelas grandes 
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vantagens que oferece como infra-estrutura existente e ubiqüidade. (CAMPISTA, 

2005). 

 

2.3 PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO X-10 

Uma empresa de origem escocesa, a Pico Electronics Ltda., é reconhecida como 

a criadora do primeiro chip de calculadora do mundo (com todas as funções num único 

chip). Em 1976, a firma já havia desenvolvido uma série de chips cujos projetos tinham 

código de X-1 até X-9, e então tiveram uma idéia: “Não seria interessante se os 

consumidores pudessem controlar luzes e aparelhos remotamente sem ter que instalar 

cabos adicionais na casa?”. E com este objetivo deram início ao projeto denominado X-

10 (também conhecido como X10), firmando um acordo com uma companhia de áudio 

conhecida como BSR, para que os produtos saíssem com o nome desta. (SABER, 2007)  

Então, o projeto X-10 fez surgir os primeiros módulos que controlavam luz e 

aparelhos através da própria fiação elétrica da casa. Estes módulos BSR tiveram um 

rápido crescimento e companhias tais como Sears e Radio Shack rapidamente 

contribuíram com a disseminação entre os anos de 1978 e 79. A Sears os descontinuou, 

mas a Radio Shack continua a vendê-los sob o nome Plug N’Power. Nos anos 90 a BSR 

fechou e o grupo de desenvolvimento original adquiriu a tecnologia, retirou o nome 

BSR e colocou o nome que é conhecido até hoje, X-10. (SABER,2007). 

A patente foi posteriormente adquirida pela empresa X-10, Ltda. (que adotou o 

mesmo nome do protocolo) e mantida até ter expirado em 1997. O X-10 é atualmente 

um protocolo aberto, sendo muitas as empresas que comercializam os produtos 

baseados nesta tecnologia. A grande variedade de módulos e interfaces X-10, a 

utilização da rede elétrica existente como meio de transmissão, os preços baixos e a 

facilidade de instalação (a maior parte dos módulos são “Plug&Play”) contribuíram para 

o rápido sucesso do X-10 nos EUA e Europa. (HERNANDES, 2006). 

O X-10 é um protocolo de comunicação que controla remotamente os 

dispositivos elétricos, ela utiliza a rede elétrica como meio de comunicação, Fazendo a 

comunicação entre os módulos  transmissores e receptores X-10. Os módulos 

transmissores e receptores são usualmente colocados no lugar de tomadas e 

interruptores. 



 

14 

 

Os transmissores enviam comandos para acender ou desligar uma lâmpada e 

juntamente o código do receptor a ser controlado. Cada receptor possui sua 

identificação reagindo apenas se o comando estiver endereçado a ele.  

O X-10 possui 256 endereçamentos diferentes, sendo 16 códigos de aparelhos 

(1-16) para cada uma das 16 códigos de casa (A-P) como pode ser visto na Figura 3. 

Pode-se, ainda, ajustar para ambos aparelhos possuírem o mesmos código de casa e 

aparelho, assim ambos responderão ao mesmo comando.(HERNANDES, 2006) 

 
Figura 3: Sistema de endereçamento, onde a Figura (a) indica o código da casa e a  

Figura (b) indica o código do aparelho. 
Fonte: Central Casa (2007) 

 

A atribuição de endereços aos vários dispositivos X-10 é feita manualmente nos 

próprios dispositivos atuando sobre dois seletores rotativos. Num deles é escolhido o 

código da casa e no outro é escolhido o código do dispositivo. Cabe ao utilizador 

assegurar que não existam dispositivos com endereços repetidos, caso haja, ambos 

responderão ao comando recebido.  

Além do controle direto dos dispositivos X-10, é possível, também, construir 

sistemas mais complexos recorrendo a controladores X-10 específicos. Estes 

controladores se comunicam, através de uma interface serial (RS232), USB ou Ethernet 

(RJ45), com um computador de onde recebem, por exemplo, programações horárias 

para ligar ou desligar dispositivos, ou ações a serem feitas em determinadas 

circunstancias. Outra forma de atuação, seria através de um sistema de telas onde o 

usuário poderia desencadear ações com um simples clic do mouse.(HERNANDES, 

2006) 
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2.3.1 Descrição Funcional 

A instalação e uso desta tecnologia são bastante simples. Basta colocar um 

transmissor X-10 numa tomada, situada num qualquer local da casa, e enviar comandos 

próprios desta tecnologia para o receptor X-10. Este terá que estar também ligado a uma 

tomada situado num qualquer ponto da casa.  

A alimentação dos dispositivos deste sistema é feita através do próprio meio de 

comunicação. Cada dispositivo contém um transformador de 220 VAC num outro sinal 

de 12VAC, onde esse sinal passa por um retificador de onda completa, e com um 

auxilio de um regulador de tensão que mantém a tensão 5VDC para se conseguir 

alimentar o dispositivo. 

Este protocolo de comunicação tira partido do fato de serem utilizados circuitos 

integrados nos módulos transmissores e receptores, proporcionando-lhes alguma 

inteligência e de ser possível adicionar um novo módulo ao sistema, a qualquer 

momento e em qualquer tomada. 

As conexões podem ter uma configuração (topologia) linear, em estrela, em 

anel, ou em árvore que permitem maior flexibilidade à aplicação. A dimensão do 

sistema vai depender das condições específicas de cada casa. Normalmente a distância 

máxima que assegura uma comunicação sem grandes problemas, sem recorrer a pontes 

ou repetidores de sinal, é inferior a 185m devido a grandes ruídos existentes na própria 

rede de comunicação resultando daí as esperadas perdas de dados. (HERNANDES, 

2006). 

2.3.2 Teoria de Transmissão 

A sincronização da transmissão do X-10 é feita no ponto de cruzamento do zero 

da rede elétrica. A transmissão dever ser o mais próximo possível do ponto de 

cruzamento do zero da rede elétrica, devendo ocorrer no máximo em 200 

microssegundos após o ponto de cruzamento do zero. Injetando sinais de alta freqüência 

(120 KHz), num curto sinal de 1 ms, representando o nível lógico 1, conforme mostra a 

Figura 4. A ausência de sinal representa o nível lógico 0. (X-10, 2007) 



 

 

Figura 4

 

Para permitir o uso em instalações elétricas trifásicas, os sinais de 120 KHz são 

emitidos três vezes em cada ciclo, em instantes que coincidem com a passagem por zero 

da tensão de cada uma das fases, conforme 

acopladores entre fases, torna

independentemente da fase em que esteja instalado.

Figura 

Sabendo que a rede elétrica possui muito ruído, foi adotada uma técnica onde 

que toda vez que se envia um bit deve ser enviado o seu

que, sempre que enviar o bit 1, deve enviar em seguida o bit 0, no envio do bit 0 deve 

enviar em seguida o bit 1. Pode

é feito para minimizar a probabilidade do ruído da re

sinal válido.  Deste modo tem como aspecto negativo reduzir a velocidade de 

transmissão pela metade sendo estrito a uns meros 6

ciclo da rede). (X-10, 2007)
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4: Sinal da rede elétrica adicionado de sinais de 120 KHz

Fonte: Batista (2004). 

Para permitir o uso em instalações elétricas trifásicas, os sinais de 120 KHz são 

emitidos três vezes em cada ciclo, em instantes que coincidem com a passagem por zero 

uma das fases, conforme Figura 5. Deste modo, recorrendo a 

fases, torna-se possível comunicar com qualquer dispositivo, 

independentemente da fase em que esteja instalado. (X-10, 2007) 

Figura 5: Onda senoidal com injeção de um sinal X-10. 
Fonte: Central Casa (2007). 

Sabendo que a rede elétrica possui muito ruído, foi adotada uma técnica onde 

que toda vez que se envia um bit deve ser enviado o seu complemento

que, sempre que enviar o bit 1, deve enviar em seguida o bit 0, no envio do bit 0 deve 

Pode-se observar o funcionamento na Figura 7

é feito para minimizar a probabilidade do ruído da rede elétrica for confundido com um 

Deste modo tem como aspecto negativo reduzir a velocidade de 

transmissão pela metade sendo estrito a uns meros 60bps (é enviado um bit por cada 

10, 2007) 

sinais de 120 KHz 

Para permitir o uso em instalações elétricas trifásicas, os sinais de 120 KHz são 

emitidos três vezes em cada ciclo, em instantes que coincidem com a passagem por zero 

. Deste modo, recorrendo a 

se possível comunicar com qualquer dispositivo, 

 
10.  

Sabendo que a rede elétrica possui muito ruído, foi adotada uma técnica onde 

complemento. Isto quer dizer 

que, sempre que enviar o bit 1, deve enviar em seguida o bit 0, no envio do bit 0 deve 

Figura 7. Este cuidado 

de elétrica for confundido com um 

Deste modo tem como aspecto negativo reduzir a velocidade de 

(é enviado um bit por cada 
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Figura 6: Envio de sinais binários 1 e 0  
Fonte: Central Casa (2007). 

 

Uma transmissão completa engloba a transmissão de quatro campos que 

“ocupam” 11 ciclos da rede elétrica. Os dois primeiros ciclos representam o Código de 

Inicio (Start Code). Os quatro próximos ciclos representam o Código Local (House 

Code). De igual forma seguem-se mais quatro bits, que representam o código do 

aparelho ou o código da função. Para distinguir este último campo é enviado um último 

bit (respectivo complemento) que indica se o campo anterior se refere ao número de um 

dispositivo (bit = 0) ou o código de uma função (bit 1), como pode ser visto na Figura 7. 

(BATISTA e SILVA, 2004). 

 
Figura 7: Modo de enviar o comando (a) Quadro de endereçamento. (b) Quadro de função.  

Fonte: Central Casa (2007). 
 

 

 

 

A Tabela 1 descreve todos os comandos do protocolo X-10 
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Tabela 1: Listas de comandos X-10 

Código Função Descrição 
0000 all Lights Off Desligar todos os dispositivos 
0001 All Lights On Liga todos os dispositivos de iluminação 
0010 On Liga um dispositivo 
0011 Off Desliga um dispositivo 
0100 Dim Reduz a intensidade luminosa 
0101 Bright Aumenta a intensidade luminosa 
0111 Extended Code Código de extensão 
1000 Hail Request Solicita resposta do(s) dispositivo(s) 
1001 Hail Acknowledge Resposta ao comando anterior 
101x Pre-Set Dim Selecionar 2 níveis de intensidade 
1100 Extended Data Dados adicionais (seguem-se 8 bytes) 
1101 Status is On Resposta indicando que o dispositivo está ligado 

1110 Status is Off 
Resposta indicando que o dispositivo está 
desligado 

1111 Status Request Pedido solicitando o estado de um aparelho 
Fonte: X-10, 2007 

 

2.4 MICROCONTROLADOR 

Os microcontroladores em geral, possuem todos os periféricos necessários num 

único chip. Seu tamanho também é muito pequeno, mesmo contendo vários periféricos 

como: memórias, barramento, timer´s, portas de comunicação, conversores de sinal 

analógico para digital, etc. Eles possuem desempenho menor que os 

microprocessadores, mas são ideais em aplicações que necessitam de menores 

dimensões, tempo e custos. (ANDRADE E OLIVEIRE, 2006) 

Esse dispositivo é amplamente usado em automação industrial, residencial e 

predial, eletrodomésticos, brinquedos eletrônicos e em qualquer situação em que seja 

necessário o controle de um dispositivo de sinais eletrônicos. (ANDRADE E 

OLIVEIRE, 2006) 

O que diferencia os diversos tipos de microcontroladores são as quantidades de 

memória interna (programa e dados), quantidade de pinos de entrada/saída (I/O), 

velocidade de processamento, alimentação, periféricos, arquitetura e set de instruções. 
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Figura 8: Esquema de um microcontrolador com seus elementos básicos e ligações internas  

Fonte: Mikro (2007) 

2.4.1 Arquitetura genérica de microcontrolador 

Os microcontroladores possuem em sua arquitetura as partes descritas a seguir: 

(MALVINO, 1985)  

• E/S A três maneiras de se transferir dados para dentro ou para fora de uma 

memória: E/S programadas, E/S acionada por interrupção e por acesso direto a 

memória. É onde faz as ligações do microcontroladores com outros componetes. 

• Memória de dados: permite ao programador escrever ou ler um determinado dado 

sempre que necissário. 

• Memória de programa: é onde fica o programa do microcontrolador. 

• ULA (Unidade Lógica Aritmética), é onde são feitos os cálculos e a lógicas 

matemáticas. 
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• Periféricos - São circuitos que dão flexibilidade ao microcontrolador para realizar 

controle de dispositivos.  

• CPU - Unidade Central de Processamento esta parte do microcontrolador é 

responsável por todo processamento de dados da unidade. 

2.4.2 Familia PIC 

O PIC é um microcontrolador desenvolvido pela empresa Microchip, que utiliza 

como arquitetura o modelo Harvard, diferentemente da tradicional arquitetura Von-

Newman. A arquitetura de Harvard baseia na separação de barramentos de dados das 

memórias onde estão as instruções de programa e das memórias de dados, permitindo 

que um processador possa acessar as duas simultaneamente. A arquitetura de Von-

Newman caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus 

programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais 

programas. 

A grande vantagem da família PIC é que todos os modelos possuem um set de 

instruções bem parecido. Desta forma conhecendo e estudando a característica de um 

PIC é possível a familiarização com todos os microcontroladores, o que torna a 

migração para outros modelos muito mais simples. (RANGEL, 2005) 

O PIC internamente dispõe de todos os dispositivos típicos de um sistema 

microprocessado, ou seja: uma CPU (Central Processor Unit ou Unidade de 

Processamento Central) e sua finalidade é interpretar as instruções de programa; uma 

memória PROM (Programmable Read Only Memory ou Memória Programável 

Somente para Leitura) na qual irá memorizar de maneira permanente as instruções do 

programa; uma memória RAM (Random Access Memory ou Memória de Acesso 

Aleatório) utilizada para memorizar as variáveis utilizadas pelo programa; uma série de 

LINHAS de I/O (entrada e saída) para controlar dispositivos externos ou receber pulsos 

de sensores, chaves, etc. (MIKRO, 2007) 

Porta B possui oito pinos configuráveis como entrada ou saída, sendo seus 

nomes RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7. O RB0 pode ser utilizado para 

gerar uma interrupção externa, assim como os pinos RB4 a RB7 podem gerar uma 

interrupção por mudança de estado. (RANGEL, 2005) 
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Existe também o pino denominado MCLR que se refere ao máster clear externo. 

Sempre que este pino for colocado em nível lógico baixo (GND), o programa será 

resetado. Ao ser colocado em nível alto (+5Vcc) será retomado o programa do ponto 

inicial. (RANGEL, 2005). 

Para o desenvolvimento de programas usando PIC, o fabricante disponibiliza 

gratuitamente um ambiente de desenvolvimento integrado, denominado MPLAB, o 

MPLAB disponibiliza um ambiente de programação em Assembly, no projeto será 

utilizado um software chamado CCS, que permite a programação em C, esse software 

pode ser integrado ao MPLAB, também vai ser usado um software chamado 

PROTEUS, o PROTEUS é um software para desenvolvimento de Hardware, que 

permite visualizar em um ambiente animado o software em funcionamento, com isso 

pode-se realizar teste antes de montar o Hardware, este software também pode ser 

integrado ao MPLAB. Através do MPLAB que o projeto vai ser desenvolvido.  

 

2.5 CONCLUSÃO  

Este capítulo apresentou os pontos necessários para o desenvolvimento do 

projeto, foram vistos os principais aspectos que envolvem a comunicação via rede 

elétrico e o protocolo a ser utilizado. No Capítulo 3, será apresentado o 

desenvolvimento do projeto bem como as etapas que se sucederam para concretizá-lo. 



3 DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do projeto do módulo de comunicação via rede elétrica, foi 

dividido em blocos, conforme mostra a Figura 9.  

 
Figura 9: Diagrama de Blocos dos Módulos 

 

Com o projeto dividido em blocos, conseguiu-se organizá-lo em diversas tarefas, 

onde as mesmas serviram como orientação e indicadores no desenvolvimento do 

projeto. 

As tarefas foram definidas do seguinte modo: 

• Montagem do circuito detector de passagem por zero; 

• Montagem do circuito de alimentação; 

• Geração do sinal PWM; 

• Amplificador/Filtro Sintonizado para detectar a portadora; 

• Acoplador; 

 



 

 

3.1 MONTAGEM DO CIRCUITO

POR ZERO 

O instante de envio de dados pela rede elétrica é sincronizado com a passagem 

por zero do sinal senoidal da rede elétrica. Assim, é necessário um circuito que consig

efetuar a detecção desta passagem por zero. O circuito responsável pela detecção da 

passagem por zero implementado no projeto é mostrado na 

Figura 

 

Cálculos para fazer o transistor trabalhar como chave

Para saturar 

 Considerando que o HFE do transistor TIP122, no pior caso, é 200, temos então: 

Adotando um valor maior de IB, para garantir a situação de saturação:

IB=0,1mA e VB=0,8 para que após a região de corte fique na região de saturação.
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MONTAGEM DO CIRCUITO DETECTOR DE PASSAGEM

instante de envio de dados pela rede elétrica é sincronizado com a passagem 

por zero do sinal senoidal da rede elétrica. Assim, é necessário um circuito que consig

efetuar a detecção desta passagem por zero. O circuito responsável pela detecção da 

passagem por zero implementado no projeto é mostrado na Figura 10. 

Figura 10: Circuito Detector de Passagem por Zero 
Fonte: ESP (2008) 

Cálculos para fazer o transistor trabalhar como chave, sendo RC = 1

0* =−− VCEICRCVCC

 
00*15 =−− ICsatK  

mAICsat 5=  

β/ICsatIB =  

Considerando que o HFE do transistor TIP122, no pior caso, é 200, temos então: 

200/5mAIB =  

mAIB 025,0=  

um valor maior de IB, para garantir a situação de saturação:

e VB=0,8 para que após a região de corte fique na região de saturação.

IBVBEVBRB /−=  

mARB 1.0/1.0=  

kRB 1=  

DETECTOR DE PASSAGEM 

instante de envio de dados pela rede elétrica é sincronizado com a passagem 

por zero do sinal senoidal da rede elétrica. Assim, é necessário um circuito que consiga 

efetuar a detecção desta passagem por zero. O circuito responsável pela detecção da 

 

RC = 1K: 

Considerando que o HFE do transistor TIP122, no pior caso, é 200, temos então:  

um valor maior de IB, para garantir a situação de saturação: 

e VB=0,8 para que após a região de corte fique na região de saturação. 
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Nesse circuito, o sinal presente na base do transistor (ponto A da figura) é o 

resultante da retificação em onda completa (sem filtragem) da senóide no secundário de 

transformador. Quando a tensão na base do transistor for menor que 0,7V o transistor 

fica na região de corte, liberando a tensão de 5V na saída “OUT” (tensão no coletor), 

caso contrário o transistor fica saturado (VCE aproximadamente igual a  0,3V), neste 

caso a saída OUT equivale a um valor próximo de 0 V. A saída “OUT” é ligada 

diretamente à uma entrada do microcontrolador, gerando uma interrupção cada vez que 

ocorre uma passagem por zero (nível alto). Detalhes do funcionamento da 

implementação do software é apresentada em Código de Transmissão. 

  

3.2 MONTAGEM DO CÍRCUITO DE ALIMENTAÇÃO 

O circuito implementado foi alimentado com 5V e para gerar essa tensão foi 

usada uma retificação de onda completa, seguida de um filtro capacitivo e um regulador 

de tensão, que garante 5V estáveis na saída mesmo com a presença de variações na 

entrada. O circuito da fonte de alimentação pode ser visto na Figura 11. 

 
Figura 11: fonte de Alimentação 

 

3.3 GERAÇÃO DO SINAL PWM  

Para gerar a freqüência de 120kHz, foi utilizada uma função do 

microcontrolador, o PWM. A freqüência do PWM é definida pelo Timer 2, outra função 

do microcontrolador, para configurar o Timer 2 é feita os cálculos da Equação 1. 

 

postscaleperiode
Fosc

Fpwm
×+×××

=

)1(mod4
1

1
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Equação 1: Calculo da Freqüência do PWM 
Fonte: Saber (2007) 

 

onde,  

Fosc é a freqüência do oscilador. 

mode é o divisor de freqüência podendo receber os valores 1,4 e 16. 

Period é o contador deste temporizador carregado com o valor selecionado, que 

é decrementado até ocorrer overflow (255 - period). 

Postscale determina quantas vezes o contador entra em overflow. 

 

A Equação 3 apresenta o cálculo do timer 2 para gerar a freqüência de 120Khz. 

 

Khz120
1)124(14

12000

1
1

=

×+×××
 

Equação 2: Calculo gerado para obter a freqüência de 120kHz 
 

A função para configurar o PWM é o duty_cycle, o comando é 

set_pwm1_duty(valor), esse comando controla o tempo que a onda gerada pelo PWM 

fica na parte ativa. 

Este comando é calculado através da Equação 3. 

 

4mod
1

×××= e
Fosc

valorThigh  

Equação 3: Calculo do duty cycle 

 

Como deseja 50% do ciclo na região ativa, a freqüência terá que ser a metade do 

período, conforme mostra a equação 4. 

41
12

1

2
120

1

×××=
Mhz

valueKhz

= 12  

Equação 4: Calculo gerado para 50% na região ativa 
 

Com isso obteve-se a configuração do Timer 2 e do duty_cicle sendo:  

Setup_timer_2 (T2_DIV_BY_1, 24, 1); 

Set_pwm1_duty(12) 
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3.4 AMPLIFICADOR SINTONIZADO 

Para a recepção dos sinais X-10 foi efetuado um detector de envoltória 

“sintonizado” para a freqüência de 120kHz. O diagrama de blocos pode ser visto na  

Figura 12. 

 

 

 
 
 

Figura 12: Diagrama de blocos do circuito receptor. 
 

Apesar do acoplador já efetuar uma filtragem optou-se por incluir também um 

filtro passa - alta simples para eliminar eventual ruído. O filtro passa - alta, é calculado 

através da Equação 5.  

 

Para C = 150 pF e R = 33 K 

� �
�

��π�150pF�33 K
� 32kHz 

Equação 5: Cálculo do Filtro Passa-Alto 
 

A configuração do filtro passa - alta assegura que o sinal de 120kHz passe 

completamente para próxima etapa, em seguida o sinal é amplificado, utilizando uma 

série de inversores, configurados como amplificadores de alto ganho, as duas primeiras 

fases estão sintonizadas para amplificar a freqüência de 120 kHz, as próximas duas 

amplificam ainda mais o sinal, e por fim, é feita a detecção de envoltória com um diodo, 

capacitor e resistor, esse detector de evolvente mantém o sinal em nível 1, quando 

recebe freqüência de 120 kHz (MICROCHIP, 2008).  

 
 

  

Filtro  

Passa-Alto 

Amplificador 

Sintonizado 

Detector 

de 

Envoltória 
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Figura 13: Circuito Detector 
Fonte: Microchip (2008) 

 



 

 

3.5 ACOPLADOR 

 

O acoplador tem a função de injetar e receber da rede elétrica o sinal do pacote X

proveniente do PWM, outra função é bloquear o sinal de 60 Hz da rede elétrica para 

evitar que altas tensões possam chegar aos circuitos. O circuito acoplador pode ser visto 

na Figura 14. 

 

 

Foi utilizado um capacitor para filtrar o sinal de 60Hz da rede elétrica, foi 

adotado um capacitor de 0,1uF que possuí uma alta impedância para a freqüência de 

60Hz e uma baixa impedância para a freqüência de 120kHz.

A calculo da impedância do c

 

Para a freqüência de 120kHz a impedância é 13,26

Para a freqüência de 120kHz a impedância é 13,26
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O acoplador tem a função de injetar e receber da rede elétrica o sinal do pacote X

outra função é bloquear o sinal de 60 Hz da rede elétrica para 

evitar que altas tensões possam chegar aos circuitos. O circuito acoplador pode ser visto 

Figura 14: Circuito Acoplador 

Foi utilizado um capacitor para filtrar o sinal de 60Hz da rede elétrica, foi 

adotado um capacitor de 0,1uF que possuí uma alta impedância para a freqüência de 

60Hz e uma baixa impedância para a freqüência de 120kHz. 

A calculo da impedância do capacitor é dado pela equação 6: 

fCZc π2/1=  

Equação 6: Cálculo de impedância 
Fonte: Schilling e Taub (1982) 

Para a freqüência de 120kHz a impedância é 13,26Ω 

61,0*120**2/1 −= ekZc π  

Ω= 26,13Zc  

freqüência de 120kHz a impedância é 13,26Ω 

61,0*60**2/1 −= eZc π  

Ω= dKZc ,26  

 

O acoplador tem a função de injetar e receber da rede elétrica o sinal do pacote X-10 

outra função é bloquear o sinal de 60 Hz da rede elétrica para 

evitar que altas tensões possam chegar aos circuitos. O circuito acoplador pode ser visto 

 

Foi utilizado um capacitor para filtrar o sinal de 60Hz da rede elétrica, foi 

adotado um capacitor de 0,1uF que possuí uma alta impedância para a freqüência de 
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Neste circuito, o capacitor C23 e o resistor R20 formam um filtro passa alto. O 

transistor vai operar como chave, ou seja, trabalhando no corte e na saturação ele foi 

utilizado para proteger a porta de saída do microcontrolador, além de permitir que o 

sinal gerado tenha uma tensão superior a 5V, apesar de que no módulo implementado 

foi utilizado 5V. Os diodos zenner foram usados para garantir que a tensão entre o 

coletor e o emissor do transistor não seja superior a (6,8+0,7)V. Deve-se destacar que o 

filtro capacitivo (ponto A da figura 15) vai servir tanto para a entrada do sinal de 

120KHz (na recepção) como também para a injeção deste sinal (na transmissão). 

 

3.6 CONTRUÇÃO DO MÓDULO 

Após o desenvolvimento dos blocos, foi montado o circuito final, que pode ser 

vistos Anexo I. Com esse circuito foi utilizado um software de circuito impresso 

chamado EAGLE que permite desenvolver o desenho da placa. O circuito impresso 

desenvolvido pelo EAGLE pode ser visto na Figura 15. Com esse circuito impresso foi 

possível desenvolver a placa. 

 
Figura 15: Circuito Impresso. 

Feita a placo, foi colocado os componentes, que podem ser observado na Figura 16. 



 

 

 

3.7 SOFTWARE 

3.7.1 Programa Principal 

 

O programa principal inicializa as v

verifica se esta recebendo um comando, caso esteja o programa habilita a interrupção 

externa, e aguarda receber os 22 bytes

recebendo o comando ele o executara

esteja recebendo um comando ele verifica se recebeu o sinal para transmitir um 

comando, caso recebeu o programa habilita a interrupção externa e 

22 bytes e desabilita a interrupção externa voltando para o ciclo infinito

do programa principal pode ser visto na 
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Figura 16: Módulo Concluido 

 

O programa principal inicializa as variáveis e configurações do PWM. D

verifica se esta recebendo um comando, caso esteja o programa habilita a interrupção 

externa, e aguarda receber os 22 bytes (tamanho do código X-10) do comando X

recebendo o comando ele o executara-lo e desabilita a interrupção externa, caso não 

esteja recebendo um comando ele verifica se recebeu o sinal para transmitir um 

comando, caso recebeu o programa habilita a interrupção externa e aguarda o envio dos 

22 bytes e desabilita a interrupção externa voltando para o ciclo infinito

do programa principal pode ser visto na Figura 17.   

 

ariáveis e configurações do PWM. Depois 

verifica se esta recebendo um comando, caso esteja o programa habilita a interrupção 

do comando X-10, 

lo e desabilita a interrupção externa, caso não 

esteja recebendo um comando ele verifica se recebeu o sinal para transmitir um 

aguarda o envio dos 

22 bytes e desabilita a interrupção externa voltando para o ciclo infinito. O fluxograma 
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Figura 17: Fluxograma do Programa Principal 

3.7.2 Interrupção Externa 

 

A interrupção externa é acionada pelo circuito detector de passagem por zero, dentro 

da interrupção externa foi construído o código que verifica se é para enviar dados, caso 

seja o código de transmissão possui um vetor com o código X-10, onde em cada 

passagem por zero da rede esse vetor e incrementado e quando o valor de uma 

determinada posição do vetor for igual a 1 ele liga o PMW durante 1ms e aguarda a 

próxima interrupção externa ser acionada, caso seja 0 ele aguarda a próxima interrupção 

externa ser acionada, caso não é para enviar dados ele aguarda 500 us para verificar se o 

sinal do circuito detector está acionado, caso sim ele armazena em um vetor o valor 1 e 

incrementa o vetor caso o circuito detector não está acionado o vetor recebe o valor 0 e 
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o vetor é incrementado e aguarda a próxima interrupção. A Figura 18 mostra o 

fluxograma dentro da interrupção externa. 

 
Figura 18: Fluxograma da interrupção externa 

 

3.7.3 Código Recepção 

 

Para a recepção dos sinais de 120Khz foi utilizado um amplificador de freqüência 

como apresentado na Figura 13. O sinal recebido pelo receptor é armazenado em um 

vetor, e comparado com o vetor do código de envio. O armazenamento é feito com o 

código que pode ser visto na Figura 19 
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 #int_EXT 

EXT_isr() 

{ 

     … 

if (input(PIN_b7)==1) 

      { 

       codigo[i] = 1; 

       i++; 

      } 

      else 

      {  

       codigo[i] = 0; 

       i++; 

      } 

     ... 

} 

Figura 19: Código de Recepção 

3.7.4 Código de Transmissão. 

Para envia um comando X-10, usou-se um vetor com 22 bytes com valores 1 e 0. 

Este vetor possuí o código X-10, em seguida percorre-se o vetor inteiro e quando o byte 

for 1.  A freqüência deve ser gerada na exata passagem de zero da rede. Para gerar a 

freqüência no ponto exato, foi usada a interrupção externa. Quando o detector de 

passagem por zero é ativo ele habilita a interrupção e aciona o PWM durante 1ms. 

Desloca o vetor para próxima posição e aguarda a próxima interrupção externa. Caso o 

byte for 0 ele desloca o vetor e aguarda a próxima interrupção extena. O código pode 

ser visto na Figura 20. 
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#int_EXT        

EXT_isr() 

{ 

  ... 

setup_ccp1 (ccp_pwm);  // ativa o pino do PWM a ser gerado a frequencia. 

set_pwm1_duty(12);       // liga o PWM 

delay_ms (1);                  // delay para controlar o tempo do PWM ligado 

setup_ccp1 (ccp_off);     // desativa o PWM 

 … 

} 

Figura 20: Código de Transmissão 
 

3.8 CONCLUSÃO  

 

O Capítulo 3 apresentou os principais pontos do desenvolvimento do projeto, tais 

como o desenvolvimento do circuito detector de passagem por zero, do circuito de 

alimentação, do circuito acoplador, e do circuito amplificador sintonizado, também 

apresentou o desenvolvimento do software de transmissão e recepção de dados.   

No Capítulo 4 serão apresentados os resultados parciais e finais obtidos no 

projeto. 



4 RESULTADOS 

Esta secção apresenta os resultados obtidos no decorrer do projeto. 

 

4.1 DETECÇÃO DE PASSAGEM POR ZERO 

Primeiramente foram efetuados testes simulando o circuito no PROTEUS. Com 

os testes concluídos, foi montado o circuito no protoboard. Os resultados puderam ser 

observados utilizando um osciloscópio, onde a ponteira 1 do osciloscópio foi colocada 

logo após os diodos. Pode-se observar as passagem por zero da rede elétrica. A ponteira 

2 foi colocada na saída do circuito. Com isso obteve os pulsos gerados bem na 

passagem por zero. Os resultados obtidos na simulação foram os mesmos obtidos na 

prática. Conforme mostra a Figura 22. 

 

 
Figura 21: (a) Forma de onda no ponto A da figura 11, (b) sinal no coletor do transistor. 

 

4.2 SINAL PWM 

As saídas dos sinais PWM são verificadas através do osciloscópio plugado ao 

pino de saída do sinal. Porém antes de ter o sinal adequado necessita-se configurar o 

microcontrolador para tal função. 

Sabendo-se que os pinos com a função de PWM podem operar com outras 

funcionalidades (CPP), o primeiro passo é configurar o microcontrolador para o modo 



 

PWM, para realizar a configuração é utilizado o comando  SETUP_CPPx(modo),  onde 

x é o canal a ser configurado e o modo neste caso é CPP_PWM, indicando que o canal 

x, trabalhará em modo PWM

Através desta configuração indica

porém, o sinal PWM, necessita de uma base de tempo e está base de tempo é 

configurada através da função setup_timer_2. 

22. 

//Configura o timer do pwm: setup_timer_2 (modo, per, os)

setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,24,1);

 

 

 

 

  

setup_ccp1(CCP_PWM); 

Outra variável importante é o valor que o PWM permanecerá em alta. O valor de 

operação é definido pela variável duty_cycle, utilizada na função 

SET_PWM1_DUTY(duty_cycle). 

com o valor de 12.  

Com o CCS foi feito um programa

montado um circuito com o microcontrolador no PROTEUS que pode ser visto na 

Figura 23. O PROTEUS possui uma biblioteca com as funções do microcontrolador, 

que permite incluir o arquivo.h gerado após a compilação do CCS, também possuis 

osciloscópios para ver a simulação, um exemplo de simulação pode ser visto na 

24 . 

Figura 
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ar a configuração é utilizado o comando  SETUP_CPPx(modo),  onde 

x é o canal a ser configurado e o modo neste caso é CPP_PWM, indicando que o canal 

x, trabalhará em modo PWM, no projeto foi utilizado o CPP1. 

Através desta configuração indica-se o modo de operação do pino configurado, 

o sinal PWM, necessita de uma base de tempo e está base de tempo é 

configurada através da função setup_timer_2. A configuração pode ser vista na 

//Configura o timer do pwm: setup_timer_2 (modo, per, os) 

(T2_DIV_BY_1,24,1); // T2_DIV_BY_1: TIMER2 ligado com prescalar

// sem divisao; 

// 24: período de contagem de 0 a 24

// 1 numero de vezes que o contador 

// reiniciado 

Figura 22: Configuração do Timer 2. 
Outra variável importante é o valor que o PWM permanecerá em alta. O valor de 

operação é definido pela variável duty_cycle, utilizada na função 

_DUTY(duty_cycle). Como queremos 50%  em alta utilizou o duty_cycle 

o CCS foi feito um programa com os códigos da figura 23. D

montado um circuito com o microcontrolador no PROTEUS que pode ser visto na 

PROTEUS possui uma biblioteca com as funções do microcontrolador, 

que permite incluir o arquivo.h gerado após a compilação do CCS, também possuis 

ópios para ver a simulação, um exemplo de simulação pode ser visto na 

 
Figura 23: Circuito com microcontrolador no PROTEUS

ar a configuração é utilizado o comando  SETUP_CPPx(modo),  onde 

x é o canal a ser configurado e o modo neste caso é CPP_PWM, indicando que o canal 

peração do pino configurado, 

o sinal PWM, necessita de uma base de tempo e está base de tempo é 

A configuração pode ser vista na Figura 

: TIMER2 ligado com prescalar 

// 24: período de contagem de 0 a 24 

// 1 numero de vezes que o contador será 

Outra variável importante é o valor que o PWM permanecerá em alta. O valor de 

operação é definido pela variável duty_cycle, utilizada na função 

Como queremos 50%  em alta utilizou o duty_cycle 

da figura 23. Depois foi 

montado um circuito com o microcontrolador no PROTEUS que pode ser visto na 

PROTEUS possui uma biblioteca com as funções do microcontrolador, 

que permite incluir o arquivo.h gerado após a compilação do CCS, também possuis 

ópios para ver a simulação, um exemplo de simulação pode ser visto na Figura 

: Circuito com microcontrolador no PROTEUS 
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Figura 24: Simulação do Circuito no PROTEUS 

 

Após a simulação foi montado o circuito no protobord e os resultados foram os 

mesmos da simulação, a Figura 25 mostra a saído do PWM no circuito.  

 
Figura 25: Freqüência gerada pelo PWM.  

 

4.3 AMPLIFICADOR SITONIZADO 

Foram feitos testes com o amplificador sintonizado ligado ao pino do PWM, 

onde o PWM gerou freqüências de 120kHz durante 1ms na passagem por zero da rede 

elétrica, A ponteira 1 do osciloscópio foi ligada na entrada do circuito e a ponteira 2 foi 

ligada na saída do circuito. A Figura 26 (a) mostra a geração de sinais de 120 kHz e a 

(b) mostra a saída dos sinais no detector. 
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Figura 26: (a) sinais de 120 kHz, (b) sinal na saída do detector. 

 

4.4 ACOPLADOR 

Foram feitos teste ligando o circuito acoplador na rede elétrica e na saída do 

circuito amplificador, foi gerado, uma freqüência de 120kHz e com isso foi observado o 

sinal de 120kHz injetado da rede de 60 Hz esse sinal injetado é o mesmo sinal que é 

recebido pelo outro módulo. A Figura 27 mostra o início do sinal sendo injetado na rede 

elétrica. 

 
Figura 27: Frequência de 120kHz sendo injetada na rede elétrica 

 

4.5 TESTE DE DESEMPENHO 

Considerando que a rede elétrica esta sujeita a ruído devido a aparelhos ligados a 

ela, como: motores, eletrodomésticos, TV e etc., foram feitos teste ligando um 

liquidificador na rede elétrica e ao mesmo tempo o módulo mestre enviou o comando 

X-10, onde o módulo escravo recebeu o comando normalmente e acionou a lâmpada, a 
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Figura 28A mostra o sinal sendo recebido pelo circuito receptor com o liquidificador 

ligado e a Figura 28B mostra o sinal gerado pelo módulo mestre. 

 
Figura 28: Sinal recebido com o liquidificador ligado. 

 

Devido não ter acesso ao diagrama elétrico do laboratório e a falta de material 

não pode ser feito o teste de distância.

A 

B 



5 CONCLUSÃO  

Mediante o desenvolvimento deste trabalho, conclui-se que a automação 

residencial está se tornando uma nova tendência da tecnologia mundial, e por isso, faz 

se necessário o aperfeiçoamento. No Brasil a automação residencial ainda é pouca 

difundida.  

Por meio desse cenário enfatiza-se a importância de criar sistemas de 

automação de baixo custo mas que não descartem a segurança, eficiência e 

principalmente a facilidade de expansão e interação com o usuário final. A utilização da 

rede elétrica já existente na residência e o baixo custo dos aparelhos compatíveis com o 

protocolo X-10 torna possível um sistema de automação residencial que atenda aos 

requisitos citados anteriormente. 

Neste trabalho apresentou-se um sistema de acionamento e o controle de 

intensidade de uma lâmpada, construídas com um protocolo conhecido o X-10, que 

disponibiliza o controle dos dispositivos eletrônicos de uma residência remotamente 

pela internet.   

Por meio da aplicação do modelo proposto, foi possível agregar-se as 

principais vantagens apresentadas pela tecnologia Power Line Communication e o 

protocolo de comunicação X10, tais como fácil instalação, simplicidade e baixo custo 

afim de proporcionar um sistema de automação residencial simples, barato e seguro. 

Com propostas de trabalhos futuros sugere-se a implementação dos demais 

comandos do protocolo X-10 que não foram implementados nesse trabalho. Um outro 

trabalho que pode ser desenvolvido sobre a plataforma implementada é a comunicação 

entre fases da rede elétrica. 
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