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Resum

Una de les mesures de seguretat bàsiques de les quals podem dotar qualsevol edifici, ja 

sigui  d'habitatges  o  industrial,  és  un  sistema  de  detecció  d'incendis.  Els  sistemes 

clàssics disposen d'una centraleta on els diferents sensors dipositen els valors de les seves 

lectures mitjançant una xarxa cablejada. Es tracta, per tant, d'una estructura de caràcter 

més o menys fixe, amb una baixa flexibilitat i amb un cost econòmic elevat. 

Una forma de fugir de les rigideses imposades pels sistemes clàssics d'adquisició de dades 

la trobem en l'us dels sistemes encastats. Es tracta de sistemes computacionals fruit de la 

combinació de maquinari i programari i que tenen com a missió dur a terme un conjunt de  

funcionalitats determinades. Normalment, aquests sistemes basen la seva arquitectura en 

un  microcontrolador  que  tracta  les  dades adquirides  per  uns  sensors  i  un  sistema de 

comunicacions per transmetre-les.  

El  Sistema de  Detecció  d'Incendis  (S.D.I.)  amb tecnologia  WSN està  basat  en  un 

conjunt  de  sensors  que  seran  monitoritzats  per  detectar  variacions  de  la  temperatura 

ambient i que donaran un senyal d'alarma en cas de que aquesta superi un llindar prefixat. 

Aquest sistema està implementat mitjançant una Wireless Sensors Network (Xarxa de de 

sensors sense fil), la qual cosa ens dona una major flexibilitat i un menor cost de muntatge.

Les xarxes WSN aprofiten la creixent miniaturització dels sistemes amb microprocessador 

per tal d'obtenir un ventall d'aplicacions que van des del mon de la domòtica fins al de la 

indústria militar i aeroespacial. Els seus trets principals son el baix cost de desplegament 

així com la seva escalabilitat, característiques que les fan especialment útils dins de l'actual 

context econòmic.  

Paraules clau: TinyOS, NesC, sistemes encastats, xarxes de sensors inalàmbrics. 

Àrea TFC: Sistemes encastats. 
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 1  Introducció

El present document és un recull d’informacions de les feines fetes al Treball de Final de 

Carrera. Es tracta d’un informe dels treballs portats a terme durant el desenvolupament del  

projecte de Sistema de Detecció d’Incendis (S.D.I.) on es dona raó dels passos seguits en 

cada una de les tasques realitzades a més d'una visió de conjunt del món dels sistemes 

encastats i les xarxes de sensors inalàmbriques. 

En aquest primer capítol justificarem la realització d'aquest tipus de sistema de detecció 

d'incendis, tot donant una descripció del projecte, parlant dels seus requisits i objectius així 

com de la seva planificació i dels recursos empleats.

 1.1  Justificació

La creixent demanda per part de la societat de sistemes que garanteixin la seva seguretat 

ens fa pensar en un dels aspectes més vinculats amb aquest camp: la detecció d'incendis 

en llocs tancats. Tampoc podem passar per alt el fet de que existeix normativa al respecte 

(recollida entre  altres documents al  Reglamento de Instalaciones de Protección Contra  

Incendios  -  Real  Decreto  1942/1993  o  la  UNE/EN  54,  estàndard  europeu  sobre  els 

components d'un sistema d'alarma contra incendis) que recomana o obliga a la instal·lació 

de  sistemes  per  la  detecció  i/o  extinció  d'incendis  en  locals  d'unes  determinades 

característiques.

Tot  i  que al  mercat  ja  existeixen nombrosos sistemes de detecció d'incendis,  uns 

basats en la monitorització de la temperatura, altres en la detecció de fums, també es cert 

que una característica comú a la majoria d'ells és la utilització d'una xarxa cablejada, tant 

per  l'alimentació  dels  sensors  com  per  les  comunicacions  amb  la  centraleta.  Aquest 

sistema  presenta,  a  priori,  dos  punts  febles:  la  rigidesa  e  immobilitat  dels  sistemes 

cablejats i l'elevat cost econòmic que suposa el muntatge d'aquesta infraestructura.

El nostre sistema supera amb escreix aquest dos inconvenients degut a la seva condició 

d'inalàmbric,  ja  que  d'una  banda es  mostra  totalment  flexible  i  escalable i  de l'altra 

redueix considerablement el cost econòmic de la instal·lació donada la no utilització del 
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cablejat.  Igualment,  mostra  una  magnífica  senzillesa  alhora  de  la  seva  configuració  i, 

gràcies a la miniaturització dels components, és ubicable a la majoria de llocs.

Es  per  tot  això,  a  més  d'altres  característiques  com  per  exemple  la  possibilitat  de 

comunicar amb el sistema mitjançant Internet, que es pot pensar en la viabilitat d'aquest 

projecte que tot seguit explicarem. 

 1.2  Descripció del projecte

Tal i com s'ha fet palès al llarg d'aquestes pàgines, el projecte intenta donar solució a la 

problemàtica de la detecció d'incendis dins l'àmbit de les xarxes inalàmbriques. En aquest  

sentit el nostre sistema el podem presentar dividit en dos grups funcionals (il·lust. 1): 

• La xarxa de sensors que recolliran la temperatura ambient. Son configurables en 

quant al llindar de temperatura al qual donen el senyal d'alarma i  al  temps de 

mostreig de la temperatura ambient. A més, ens ofereixen dades de l'estat de la 

seva bateria i una sèrie de senyalitzacions i actuacions locals.

Dins la xarxa destaca el node base que rep les informacions de la resta de nodes 

de  la  xarxa  i  les  transmet  al  PC per  tal  d'informar  i  interactuar  amb  l'usuari.  

Disposa de les mateixes utilitats que la resta de nodes.

• El PC amb el qual interactua l'usuari.  Disposarà d'una interfície d'usuari a més 

d'una sèrie d'aplicacions per tal de controlar el bon funcionament del sistema.

J.M.Terré G. 8
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En quant als requisits bàsics que ha de complir per tal de que el sistema sigui fiable i  

robust:

Detectar incendis.

1. Detecció per temperatura. Quan la temperatura supera un llindar (TEMP_ALARM) 

el node ha d'enviar l'alarma.

2. El nivell d'alarma s'ha de poder configurar des de l'aplicació de l'usuari.

3. El sistema agafarà una dada del sensor cada N segons per tal de comprovar el 

llindar.

4.  N ha de ser configurable per l'usuari.

•  Notificar automàticament l'alarma de forma remota.

1. Un cop es detectada l'alarma aquesta s'ha d'enviar de forma automàtica.

2. La transmissió de dades serà a través d'una comunicació sense fils.

• Notificar automàticament l'alarma de forma local.

1. S'ha d'informar de l'alarma de forma local, mitjançant un senyal visual (led/s).

• Sistema manual per activar l'alarma.

1. El node ha de proveir d'un botó d'emergència per tal d'activar l'alarma de forma

 manual.

• Transmissió d'alarmes sense pèrdues.

1. No es pot perdre cap alarma d'incendi.

2. La comunicació s'ha de fer amb ACK.

• Reconeixement d'alarmes des de l'aplicació d'usuari.

1. L'aplicació ha de mostrar per pantalla quan hi ha hagut una alarma.

2. Ha de mostrar:

1. Tipus d'alarma (manual o automàtica).

2. Quin sensor ha detectat l'alarma i quina temperatura detecta.

3. Hora en que s'ha produït.

3. L'usuari ha de poder confirmar la recepció d'alarma.

J.M.Terré G. 9
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• Monitoritzar la bateria dels nodes de la xarxa.

1. Cada node enviarà la seva bateria de forma periòdica cada L segons.

2. L ha de ser configurable des de l'aplicació.

3. Quan el node detecti que té la bateria critica, és a dir per sota de un llindar

(BAT_LVL_ALARM), enviarà una alarma notificant del seu estat.

4. Aquest missatge es farà servir per controlar que el node funciona correctament. Si 

el PC fa més de L segons que no rep un missatge del node, mostrarà una alarma 

per pantalla.

• Mostrar els diferents estats del sistema en el node:

1. Sensor apagat.  De forma periòdica pot  encendre un led,  conforme el  node pot 

funciona correctament.

2. No  alarma.  De  forma  periòdica  pot  encendre  un  led,  conforme  el  node  esta 

funcionant correctament.

3. Alarma detectada.

4. Alarma rebuda en estació central.

5. Alarma reconeguda.

6. Nivell bateria baix.

7. Fora de cobertura.

• Sistema de  protecció  de  caigudes.  Els  nodes no es  poden quedar  “penjats” 

(WatchDog).

1. El node ha de fer servir el WatchDog per evitar quedar-se penjat.

2. Ha de recuperar la configuració de forma automàtica.

• Sistema de debug de l'aplicació.

1. L'usuari ha de poder veure les temperatures dels diferents sensors.

2. L'usuari pot demanar rebre les dades cada M segons. M ha de ser configurable.

• Prova de cobertura.

1. Proporcionar un sistema per comprovar si  on s'instal·la el node hi ha cobertura 

amb el node base.
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• Sistema d'activació.

1. El sensor no estarà sempre encès. Per tal d'iniciar el sensor, es farà ús del sensor 

d'efecte Hall. Per tal d'encendre el sensor s'haurà de passar un imant 2 vegades 

seguides per sobre d'aquest. Per apagar-lo s'haurà de passar 4 vegades seguides 

per sobre.

• Interfície d'usuari.

1. Ha de ser simple.

2. Autoinstal·lable i autoexecutable.

 1.3  Objectius

Durant les diferents fases del desenvolupament d'aquest projecte s'han anat marcant uns 

objectius els quals no son sinó una sèrie de metes a complir, sempre intentant que cada 

un d'ells aporti una nova funcionalitat al sistema. Ha sigut doncs un recorregut ascendent 

tant  en dificultat  com en complexitat  però  amb la  satisfacció  de veure com creix  una 

aplicació.

Aquests han estat els objectius fixats:

• Posada en marxa de les motes en mode local.

• Transmissió de dades bàsica.

• Lectura dels valors dels sensors d'una mota.

• Activació / desactivació del sensor mitjançant el sensor d'efecte Hall.

• Creació de la interfície bàsica d'usuari.

• Configuració dels llindars d'alarmes a la mota.

• Monitorització mitjançant els leds de la mota.

• Activació i reconeixement locals d'alarmes a la mota.

• Monitorització mitjançant la interfície.

• Control per part del PC del bon funcionament dels sensors.
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• Transmissió i recepció dels missatges sense pèrdues.

• Habilitació del WatchDog.

• Sistema de prova de cobertura.

Com es pot apreciar, els objectius fixats parteixen de la configuració bàsica d'una mota 

buscant sempre el anar més enllà, fins aconseguir una xarxa de nodes on cada una de les  

motes  disposi  de  les  funcionalitats  necessàries  per  complir  amb  els  requeriments  del 

sistema.

 1.4  Enfocament

La  filosofia  que  ha  acompanyat  en  tot  moment  aquest  projecte  ha  estat  la  de  la 

modularitat i el reaprofitament de codi. També, tal i com ja s'ha comentat a l'apartat 

Objectius, la funcionalitat i complexitat del sistema ha anat de menys a més, intentant que 

els coneixements adquirits per la posada en funcionament d'una aplicació donessin peu a 

la següent, mirant d'enllaçar els treballs i corregint  les deficiències trobades per tal de que 

en tot moment, totes les funcionalitats carregades a les motes funcionessin per complet.

Bàsicament  el  desenvolupament  d'aquest  sistema  s'ha  dividit  en  dos  parts:  les 

aplicacions per les motes i l'aplicació al PC. Al mateix temps, la programació de les 

motes s'ha subdividit  en  altres  dues parts:  el  node  base i  el  node remot.  A l'hora  de 

dissenyar aquest sistema s'ha buscat en tot moment la modularitat del mateix, per tal de 

reaprofitar bona part del codi.  Així,  node remot i  node base comparteixen components, 

com per exemple els controladors dels sensors i  tenen mínimes variacions en quant al 

tractament del missatges de temperatura, bateria, alarmes i configuració. 

També l'aplicació  del  PC,  programada en llenguatge  Java,  pot  aprofitar-se'n  d'aquesta 

filosofia i gràcies a l'herència, la delegació, les interfícies i la sobrecàrrega de mètodes, 

mantenir-se a prop dels preceptes que promulga l'esmentat llenguatge.
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 1.5  Planificació

Veiem el diagrama (il·lust. 2) que ens mostra la planificació feta:

J.M.Terré G. 13
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Com es pot apreciar a la il·lustració el treball ha estat dividit en quatres fases i així s'ha 

mantingut fins al final del projecte, si be dins de cada fase pot haver-hi un ordre diferent  

dels treballs realitzats respecte als planificats. Veiem quin ha estat l'ordre real dels treballs 

dins cada fase:

• Treballs previs: aquest punt abasta des del començament de curs fins al moment 

en que es dona un enunciat amb el requisits de l'aplicació.

Durant aquest temps el primer a fer ha estat el dotar al nostre ordinador de les 

eines necessàries per la consecució del projecte. Així, un primer pas ha sigut la 

instal·lació  de  sistema  TinyOS-2.x en  la  seva  versió  adaptada  per  les  motes 

cou24. Igualment, s'ha instal·lat el meshprog per tal de carregar el programa a les 

motes i el NECDT com a plugin per l'Eclipse.

A l'últim moment d'aquesta fase es va disposar de les motes i van començar les 

proves  i  ajustos  de  les  eines  instal·lades.  Una  vegada  tot  va  funcionar 

correctament,  l'últim  pas  d'aquesta  fase  va  ser  l'aprenentatge  inicial  de  la 

programació  de  les  motes  mitjançant  l'estudi  dels  tutorials  i  exemples  com el 

BlinkCou y el TesterJava.

• Primera  fase:  durant  aquesta  primera  fase  de  programació  les  principals 

protagonistes han estat les motes. Si be en un principi es van fer proves en les 

quals els leds eren els únics indicadors dels resultats obtinguts, aviat es va veure 

la necessitat de obtenir valors numèrics per tal de comprovar si aquests resultats 

eren els esperats. Així, es va instal·lar l'aplicació BaseStation al node base, per 

tal de transferir al PC els valors obtinguts al node remot. Aquests valors van ser 

primer les lectures de temperatura i després les de tensió de bateria. 

Per la visualització d'aquests valors primer es va utilitzar els programes Listen i 

MsgReader, però, com ja s'ha comentat abans, una cosa porta a un altra i és en 

aquest punt on comencen els treballs per la  construcció de l'aplicació al PC. 

D'aquesta  manera,  a  més  dels  treballs  necessaris  per  la  presentació  de  la 

interfície  d'usuari,  també es realitzen les classes que duran a terme primer la 

recepció  de missatges d'alarmes i  de valors,  que inclouen el  seu tractament  i  

conversió,  i  després  la  emissió  dels  missatges  de   configuració  dels  nodes  i 

reconeixement  d'alarmes.  També  es  construeix  una  classe  pel  control  del 
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funcionament dels nodes, si be durant aquesta primera fase el seu funcionament 

va ser crític.

Tornant  a   les  motes,  es  van  afegir  les  funcionalitats  del  botó  d'usuari  i  del 

sensor d'efecte Hall. Una vegada es va donar per correcte el funcionament del 

node remot i de cara a la primera entrega de codi, es van afegir totes aquestes 

programacions al node base, amb petites diferencies en quant al tractament de 

missatges. 

A mode de resum podem dir que durant aquesta primera fase es van superar les 

expectatives en quant al planning inicial si be part del codi de les comunicacions 

es mostrava una mica feble. 

• Segona fase:  aquesta segona fase si  be no ha representat  un gran avenç en 

quant a noves utilitats creades si que ha donat robustesa al codi creat durant la 

primera fase. Bona part d'aquesta robustesa ha vingut de la mà de la utilització de 

les  comunicacions  sense  pèrdua,  mitjançant  els  ACKs.  També,  dins  del  codi 

dedicat  a  les  comunicacions,  s'ha  afegit  una  nova  aplicació  per  controlar  la 

cobertura dels nodes remots respecte del node base.  Aquesta aplicació ha exigit 

retocs tant en el codi dels nodes com la creació d'una nova classe a l'aplicació del  

PC. 

Altres millores introduïdes han estat el  WatchDog, per tal d'evitar “penjades” de 

les motes i el fet de portar la  senyalització local per leds als top levels de les 

aplicacions de les motes. D'aquesta manera es pot controlar amb més facilitat el 

funcionament dels leds i evitar que una senyalització interfereixi a les altres.

Bona  part  del  temps  d'aquesta  segona  fase  ha  estat  ocupat  en  l'estudi  i 

desenvolupament de les novetats afegides al codi ja existent. Tècnicament son 

més complexes i exigeixen més coneixements sobre el funcionament de la mota.  

L'altra part del temps s'ha dedicat a realitzar algunes correccions recomanades 

al codi de la primera entrega i a posar comentaris sobre aquest mateix codi.

Problemes de manca de temps han impossibilitat la realització de les funcionalitats 

extres.
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• Documentació:  Aquesta és una activitat que pràcticament va començar amb la 

instal·lació del TinyOS i que acabarà no ja amb aquesta memòria, sinó amb la  

seva posterior presentació.

Durant tot el curs s'ha anat recollint informacions sobre cada un dels aspectes que 

han acompanyat  als  treballs.  Son informacions que han servit  de suport  a les 

entregues ja fetes i que ara suposen la base d'aquest document. També han estat 

clau al moment de fer els comentaris al codi. Es tracta tant d'apunts fets durant les 

proves per desenvolupar cada una de les funcionalitats del sistema com de webs 

guardades als marcadors del navegador.

Recopilar totes aquestes informacions ha estat una feina sorda però necessària i  

productiva. 

Després repassar totes les feines fetes durant aquestes fases poden concloure que tenim 

dues desviacions sobre el  planning inicial.  D'una banda,  la  primera fase ha estat  més 

fructífera del que es va planificar al seu moment. Es tracta de codi bàsic pel funcionament  

de  les  motes,  abundant  en  exemples  que  serveixen  de  guia  i  que  fan  avençar  més 

ràpidament els treballs. De l'altra, durant la segona fase, l'estudi de casos més concrets 

con per exemple el control  de nodes o l'implementació dels ACKs, ha fet  ralentitzar el  

desenvolupament de les feines i, per tant, s'ha arribat al fet de no poder completar-les. Tal 

és el cas de les funcions extres.

 1.6  Recursos emprats

Pel desenvolupament d'aquest projecte s'ha comptat amb els següents recursos:

- Ordinador portàtil Dell Inspiron 1520.

- Sistema Operatiu Ubuntu 10.04

- TinyOS-2.x

- Java-6-openjdk

- Eclipse amb NESCDT.

- Dues motes COU24.
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 1.7  Productes obtinguts

El producte obtingut amb la realització d'aquest projecte és un sistema d'alarma d'incendis. 

Tal  i  com  ja  s'ha  esmentat  abans,  podem  dividir  el  projecte  en  dues  parts  ben 

diferenciades: el codi que forma part dels nodes i el que forma part de l'aplicació del PC. 

Més endavant veurem amb més detall cada una de les parts que formen tot el sistema 

però avançarem un petita explicació.

Els nodes, bàsicament, estan formats per sis components en el cas del remot o per set en  

el cas de node base. El primer d'ells és el que dona nom a l'aplicació (NodeBaseApp o 

NodeRemotApp).  Aquest  component,  a  més d'englobar  a  la  resta,  és l'encarregat  de 

controlar la senyalització, mitjançant leds, dels diferents estats que pot adoptar el node. El 

fet  de centralitzar  tota  la  senyalització  en un mateix  component  facilita  el  control  dels  

temporitzadors que actuen sobre els diferents leds.

Cada un dels sensors de la mota te un component associat. Així,  SensorTempC recull 

periòdicament les dades oferides pel sensor de temperatura i està atent de que no superin 

el llindar establert. En cas de que aquest fet succeeixi dona un senyal d'alarma que serà 

gestionat  per  un  altre  component  del  node.  Aquest  sensor  pot  estar  apagat  en 

determinades situacions i per tant, part del codi es dedica a gestionar l'encesa i apagada 

del sensor.

Un altre sensor que trobarem dins de cada mota és el de bateria. Aquest sensor, controlat 

pel component  SensorBatC, ens ofereix una lectura periòdica de la tensió de la bateria 

que alimenta a la mota. El component de control del sensor també està encarregat de que 

aquesta lectura no sigui inferior a un cert valor configurable i emet un senyal d'alarma en  

cas de que així sigui.

El component  SensorHallC és l'encarregat de donar el senyal d'encesa o apagada del 

sensor de temperatura. El seu funcionament es basa en la detecció, per part del sensor 

d'efecte Hall, de camps magnètics. 
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UserButtonsC és un component donat pel propi TinyOS i que s'encarrega de controlar 

l'estat del botó d'usuari de que disposa la mota. En el nostre cas, al pitjar-lo generem un 

senyal que es considerarà d'alarma.

El component encarregat de la missatgeria és MissatgesC. Aquest component envia tant 

els missatges amb els valors de temperatura i tensió de bateria com els corresponents als  

senyals  d'alarma  que  rep  per  haver-se  traspassat  aquests  valors.  Igualment,  rep  els 

missatges de configuracions de temperatura i bateria i els de reconeixement d'alarmes. 

Tot  i  la  modularitat  del  sistema, aquest  component és lleugerament diferent  segons el 

node sigui base o remot: al primer, les comunicacions son via USB amb el PC mentre que  

al segon, les comunicacions son via ràdio amb el node base.

L'últim  component  que  podem  trobar,  en  aquest  cas  només  al  node  base,  és  el 

BaseStationC. Aquest component també ens l'ofereix el TinyOS i la seva missió és la de 

passar al PC, via USB, els missatges de ràdio que el node base rep dels nodes remots.

Dins l'aplicació del PC podrem trobar les diferents classe que ens oferiran uns determinats 

serveis. Així, trobem la Interficie que és la connexió que l'usuari te amb el sistema. Des 

d'aquí pot gestionar la configuració dels valors de mostreig i llindar tant de temperatura 

com de bateria, obtenir els valors en temps reals de les lectures d'aquests valors, rebre les 

alarmes i reconèixer-les a més de comprovar l'estat de la cobertura dels nodes remots 

respecte al node base.

Disposem de  tres  classes  que  s'encarreguen  de  la  recepció  de  missatges  i  que  son 

ReceptorMissatgesAlrm, ReceptorMissatgesBat  i ReceptorMissatgesTemp.  Totes 

tres  imprimeixen  per  pantalla  els  valors  que  donen  els  seus  respectius  missatges, 

gestionant  els  continguts  d'aquests  missatges  per  tal  de  que  siguin  intel·ligibles  per 

l'usuari.

Les classes encarregades d'enviar missatges son TransConfigBat,  TransConfigTemp i 

ReconeixerAlrm.  Els  missatges  que  envien  a  les  motes  son,  respectivament,  el  de 

configuració de llindar i mostreig de tensió de bateria, el de configuració dels mateixos 
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valors pel sensor de temperatura i un missatge que l'usuari envia als nodes per reconèixer  

les alarmes rebudes. 

A més d'aquestes classes encarregades de la missatgeria,  disposem d'una classe per 

controlar  el  correcte  funcionament  dels  nodes,  anomenada  ControladorNodes.  Per 

realitzar aquest control es serveix de la recepció dels missatges de bateria: va comprovant  

que  el  temps que  passa  entre  dos  missatges  d'un  mateix  node no  supera  un  temps 

preestablert,  en  cas  de  que  aquest  fet  succeeixi  ho  anuncia  per  pantalla.  Per 

emmagatzemar aquests temps de recepció (i també els valors configurats) disposem de la 

classe  Node.  Per cada node que s'afegeix a la xarxa es crea una instància d'aquesta 

classe.

Un  altre  classe  dedicada  al  control,  en  aquest  cas  del  nivell  de  cobertura,  és 

ControladorCobertura. També utilitza la recepció dels missatges de bateria per realitzar 

la seva funció, en concret, una part dels missatges que roman oculta a l'usuari i que ens 

informa del nivell RSSI existent durant les transmissions. Per la presentació per pantalla 

del nivell de cobertura s'ha optat per fer-ho d'una manera més gràfica, mostrant una banda 

que es va cobrint de línies horitzontals a mesura que disposem de millor cobertura.

Per últim, no podem oblidar els missatges.  Els missatges,  dels que més endavant es 

parlarà amb més profunditat, no son sinó una estructura creada en llenguatge nesC que 

encapsula les dades que volem enviar o rebre. Aquesta estructura, viatja dins d'un altra  

estructura predefinida per TinyOS formant el  payload del missatge.  D'aquesta manera, 

nosaltres com a programadors només podem accedir directament a la zona de dades, 

salvaguardant les altres estructures del total del missatge. 

Al compilar el codi escrit en nesC, TinyOS ens ofereix la possibilitat d'utilitzar l'aplicació 

MIG, que crea unes classes Java a partir de les estructures dels missatges creades en 

llenguatge nesC per nosaltres. Es així com neixen les classes TempMsg i  BatMsg, que 

representen els missatges que transporten els valors de temperatura i bateria des dels 

nodes  fins  al  PC  o  els  AlrmMsg,  ReconAlrmMsg i  AckAlrmMsg,  que  són, 

respectivament, el missatge d'alarma que els nodes envien al PC si s'ha sobrepassat els 

llindars de temperatura o bateria, el missatge que l'usuari envia des del PC cap al node o 

nodes  emissors  d'alguna  alarma  per  reconeixer-la  i  el  missatge  que  el  PC  envia 

automàticament al node emissor de l'alarma per indicar-li que l'ha rebuda.
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Els  missatges  utilitzats  per  la  configuració  dels  nodes  (llindars  i  mostreigs)  són  el 

DemConfigMsg,  que  envia  qualsevol  node  al  PC  al  moment  de  incorporar-se  o 

reincorporar-se a la xarxa de sensors, i els ConfigTempMsg i ConfigBatMsg que porten 

els valors de configuració als nodes tant al moment d'afegir-se a la xarxa com al moment 

en que l'usuari vulgui realitzar un canvi en la configuració d'un o més nodes.

 1.8  Breu descripció dels altres capítols de la memòria

Una vegada feta la introducció de la memòria veurem quin és el contingut de la resta de 

capítols.

El  capítol  2,  Antecedents,  està  dividit  en  els  subcapítols  Estat  de  l'art i  Estudi  de 

mercat. Dins el primer es parlarà de l'arquitectura d'un sistema encastat, d'algunes de les 

possibles aplicacions on podem trobar aquests sistemes, del proces de miniaturització de 

que  han  gaudit  els  components  electrònics  que  conformen  les  motes,  del  model  de 

comunicacions que utilitzen i es farà un petit recorregut per alguns models comercials de 

motes.

L'estudi de mercat ens atansarà alguns dels components que actualment ens ofereix el 

mercat de la de la detecció d'incendis. En aquest apartat trobarem petites explicacions al 

voltant dels detectors de fum, del de temperatura així com una visió generalitzada de les 

centrals d'alarmes.

El  capítol  3 és la  Descripció funcional.  Primer  es donarà una  Descripció  total,  on 

tindrem una primera explicació general del sistema i on podrem veure el  Diagrama de 

blocs  del  sistema.  Després,  es  podrà  veure  el  funcionament  de  les  dues  parts  que 

componen el sistema: les Motes i l'aplicació del PC. 

El  capítol  4 recull  una  Descripció detallada de les funcionalitats que ofereix aquests 

sistema, sempre des d'un punt de vista més tècnic.

El  capítol  5 ens dona les  Instruccions d'execució  per la  posada en servei  d'aquest 

sistema.
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El  capítol  6 estudia  la  Viabilitat  tècnica del  sistema,  des  de  l'observació  de  les 

característiques tècniques dels materials utilitzats, les seves condicions d'ús i el software 

instal·lat.

El capítol 7 tracta sobre la Valoració econòmica del sistema desenvolupat. Es veuran els 

diferents costos a assumir  per la posada en marxa d'un projecte com aquest  que ens 

ocupa.

El capítol 8 recull les Conclusions obtingudes al finalitzar aquest projecte així com una 

Proposta de millores i una Autoavaluació del treball realitzat.

El capítol 9 conté un Glossari de termes utilitzats a la Memòria.

El capítol 10 recull la Bibliografia utilitzada per la redacció d'aquesta Memòria.

Per últim, el capítol 11 conté un Annex amb les Instruccions d'execució.
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 2  Antecedents

Dins aquest apartat farem una ullada més generalitzada del món del sistemes encastats, 

de les tecnologies aplicades, components i sistemes de comunicacions. També farem un 

estudi sobre l'actual situació del mercat en referència a aquests elements.

 2.1  Estat de l'art

Definim sistema encastat com aquell sistema informàtic d'ús específic que es encapsulat 

totalment  pel  dispositiu  que  controla.  Aquesta  és  la  característica  que  ha  donat  la 

denominació d'encastats a aquests sistemes. Són sistemes dedicats i complets, amb unes 

prestacions limitades però suficients per la tasca que han de complir.

 2.1.1 Arquitectura

Aquesta és l'arquitectura típica d'un sistema encastat (il·lust. 3):

Com  es  pot  apreciar,  aquesta  arquitectura  és  similar  a  la  de  qualsevol  sistema 

computacional i recull el seus components clàssics:

• L'element de control o CPU que pot ser: 

◦ Microprocessador.

◦ Microcomputador.

◦ Microcontrolador.

◦ Processador de senyals digitals o DSP.
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• Memòria: 

◦ ROM.

▪ PROM.

▪ EPROM.

▪ EEPROM

▪ Flaix

◦ RAM.

▪ DRAM.

▪ SRAM.

• Entrades i sortides:

◦ Ports de comunicacions.

◦ Ràdio.

◦ Sensors

◦ Altres interfícies.

 Amb tot, la principal diferència amb  altres sistemes, com per exemple un PC, la trobem 

en el fet de que els sistemes encastats es dissenyen per fer una tasca específica i la seva 

programació no correspon a l'usuari final sinó a un programador. 

 2.1.2 Aplicacions

Les  aplicacions  on  podem  trobar  implementats  sistemes  encastats  avui  en  dia  són 

innumerables. Les següents són només un exemple de la versatilitat d'aquests sistemes:

• Sector  industrial: Dins  del  sector  industrial  podem  associar  els  sistemes 

encastats  al  control  i  l'adquisició  de dades.  No només hem de  pensar  en  els 

sistemes SCADA sinó  també en  la  major  part  de  la  instrumentació  present  a 

qualsevol  factoria  (mesures  de  caudal,  densitat,  temperatura,  nivell,  etc.)  i  als 

sistemes que  accionen  els  actuadors  que  maneguen  els  processos  industrials 

(vàlvules, cintes transportadores, robots, etc.) (il·lust. 4). 
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• Automoció:  Qualsevol vehicle d'avui  dia incorpora entre els seus sistemes de 

seguretat, confort o propis de la mecànica (ABS, ESP, injecció electrònica, etc.) 

uns elements de control  que aprofiten la tecnologia encastada per realitzar les 

seves funcions.

• Sistemes de control  d'accés:  Portes amb automatismes, ascensors,  sistemes 

d'identificació, control del temps de permanència, son alguns exemples de l'ús de 

sistemes encastats dins d'aquest sector.

• Electrodomèstics i domòtica: Les nostres llars tampoc són alienes a la utilització 

dels sistemes encastats. Els podem trobar tant al microones com a les persianes 

automàtiques.

Aquest no són més que uns quants exemples, donat que pràcticament qualsevol sector 

aprofita les característiques dels sistemes encastats.

 2.1.3 Miniaturització

Una de les millores que durant els darrers anys ha experimentant el món de l'electrònica i  

que els sistemes encastats han sabut aprofitar ha estat la miniaturització dels components 

(il·lust.  5  i  6).  Des  de  les  antigues  vàlvules  electròniques  de  buit  fins  als  actuals 

microcontroladors l'augment en la densitat d'integració ofert per la tecnologia VLSI (very 

large scale integrated o molt alta escala d'integració) ha permès l'evolució cap a sistemes 

més petits, barats i  eficients, amb un consum més reduït i amb una robustesa que els  

permet treballar en múltiples condicions. 
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 2.1.4 Comunicacions

Aquestes  característiques,  juntament  amb  possibilitat  d'accedir  als  estàndards  de 

comunicacions, han fet expandir l'ús dels sistemes encastats. En aquest sentit, a més dels 

estàndards de comunicació sèrie com son RS 232, RS 485, USB, I2C, no podem deixar de 

parlar de les comunicacions inalàmbriques. 

IEEE 802.15.4 es un estàndard que defineix el nivell físic i el control d'accés al mitjà de les 

xarxes inàlambriques d'àrea personal amb baixes taxes de transmissió.  Estableix (a la 

seva forma bàsica) un radi de comunicacions d'uns 10 m. amb una taxa de transferència  

de 250 kbps i garanteix, per CSMA/CA, slots de temps per la transmissió, la qual cosa 

afavoreix les transmissions en temps real.

Tal i com s'ha dit aquest protocol s'encarrega del nivell físic de la pila OSI, controlant el 

transceptor de radiofreqüència, la selecció de canals de transmissió així com el consum i 

el nivell de la senyal. 

Pot operar a tres bandes:

• 868-868,8 MHz: Europa.

• 902-928 MHz: Nord Amèrica.

• 2400-2483,5 MHz: a tot el món.

El  control d'accés al mitjà garanteix el temps necessari per que els nodes de la xarxa 

transmetin les seves trames, regulant l'accés al canal físic.

El model de xarxa defineix dos tipus de nodes:

• Els FFD (full-function device) son els nodes que poden coordinar el funcionament 

de  xarxa,   donat  que  implementen  totes  les  funcionalitats  necessàries.  Poden 
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comunicar-se  amb  altres  dispositius  i  encaminar  missatges.  També  poden 

funcionar com a nodes normals.

• Els RFD (reduced-function device), nodes amb unes funcionalitats més reduïdes i 

que només poden comunicar amb els FFD. 

Les xarxes que poden formar són de punt a punt o en estrella (il·lust. 7). Tant l'una com 

l'altra tipologia necessiten un FFD a la seva configuració per tal de coordinar el tràfic. 

Donat que aquest protocol no completa la resta de nivells de del model OSI, existeixen 

solucions més completes com la especificació de ZigBee.

ZigBee afegeix quatre components principals als nivells físic i MAC del IEEE 802.15.4: els 

nivells de xarxa i aplicació, els objectes de dispositiu ZigBee (ZigBee device objects, ZDO) i 

objectes d'aplicació definits pel fabricant,  que permeten la personalització i  adaptació,  i 

afavoreixen la integració total (il·lust. 8).
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 2.1.5 Motes

El present projecte utilitza motes del model COU24 però existeixen al mercat altres 

models. Les mostrades a continuació son un petit exemple:

L'IRIS (il·lust.  9) és una mota de 2,4 GHz utilitzada a 

xarxes  de  sensors  sense  fils  de  baixa  potencia. 

Disponible com un mòdul  (M2110) o placa (XM2110), 

l'IRIS proporciona als usuaris d'un alt nivell d'integració 

funcional,  dissenyat  per  optimitzar  la  incorporació  de 

tecnologia  de  xarxes  sense  fils  a  una  àmplia  varietat 

d'aplicacions i que proporciona un rang de ràdio fins a 

tres vegades major i el doble de memòria de programa 

que  les  generacions  anteriors  de  Motes  MICA.

MICA (il·lust. 10) és un dispositiu de tercera generació 

utilitzat  per  habilitar  xarxes  de  sensors  sense  fils  de 

baixa potencia. MICAz treballa en 2,4 GHz segons IEEE 

802.15.4  i  ZigBee  metre  que  MICA2  és  un  receptor 

multicanal  que opera a la banda de 868/916 MHz. Les 

plataformes de MICAsón totalment compatibles amb la 

plataforma  de  programari  MoteWorks  i  permet  als 

usuaris configurar ad-hoc.

TelosB (il·lust.  11)  és una plataforma de baix consum 

d'energia del mòdul de sensors sense fils,  dissenyada 

per  permetre  l'experimentació  d'avantguarda  per  a  la 

comunitat investigadora. Els paquets TelosB inclouen tot 

l'essencial  per  als  estudis  de  laboratori  en  una  única 

plataforma: capacitat de programació USB, compatible 

amb un estàndard IEEE 802.15.4, ràdio d'alta velocitat de dades amb antena integrada, de 

baixa potència MCU amb memòria estesa i un conjunt de sensors opcionals.
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Il·lustració 9: IRIS

Il·lustració 10: MICA

Il·lustració 11: TelosB
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Cricket  (il·lust.  12)  inclou  maquinari  MICA2  i  un 

transmissor/receptor  d'ultrasons.  Aquest  dispositiu 

utilitza la combinació de tecnologies de radiofreqüència i 

ultrasò per establir diferents temps d'arribada i per tant, 

estimacions de l'àrea de distribució lineal.

 2.2  Estudi de mercat

La  seguretat  és  un  negoci  i  com  a  tal,  el  mercat  ofereix  múltiples  possibilitats i 

combinacions. Però, centrant-nos en l'àmbit dels sistemes de detecció d'incendis, podem 

trobar un primera divisió en dos segments diferenciats tot i que compatibles, i que de fet, 

conviuen en moltes de les instal·lacions que el  sector de la seguretat  ofereix als seus 

clients. Es tracta de la detecció per fum i la detecció per temperatura.

 2.2.1 Detector de fum

Dins aquesta varietat de detectors podem trobar de dos tipus: els iònics i els fotoelèctrics.

El  detector de fum iònic, treballa a base d'una cambra formada per dues plaques i un 

material radioactiu (Americi 241), que ionitza l'aire que passa entre les plaques, generant 

un petit corrent elèctric permanent, que és mesurat per un circuit electrònic connectat a les 

plaques, aquesta és la condició "normal" del detector (il·lust. 13).

Quan es genera la combustió, les partícules alliberades interfereixen en la ionització que 

es porta a terme a la cambra del detector, això afecta en la producció de corrent que es 
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Il·lustració 12: Cricket

Il·lustració  13:  Detector  

de fum iònic
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veu disminuïda, de manera que el corrent mesurat per circuit elèctric serà menor, i quan 

sigui inferior a un valor per defecte es genera la condició d'alarma.

Els detectors de fum iònics són especialment sensibles als fums que contenen petites 

partícules (de 01-0,4 microns), són més sensitius a la presència de foc de ràpid creixement 

i  fum no visible, tal com el que es genera en focs de combustió ràpida provocats per 

exemple els  provocats per la  gasolina, alcohol, olis, plàstics, líquids químics, etc.

Per la seva part els detectors fotoelèctrics funcionen amb el principi de dispersió de llum a 

l'interior de la cambra del detector, on es troba un LED emissor de llum i un fotosensor. La  

llum  emesa  pel  LED incideix  en  una  àrea  de  la  cambra  on  no  pot  ser  captada  pel 

fotosensor, aquesta és la condició "normal" del detector (il·lust. 14).

Quan es genera un incendi també es genera fum que entra a la cambra del detector i 

enfosqueix el medi en què es propaga la llum emesa pel LED, això fa que la llum d'aquest  

emissor  es  dispersi  i  es  reflecteixi  cap  al  fotosensor,  que  en  rebre  la  llum genera  la 

condició d'alarma.

 2.2.2 Detecció per temperatura

Els sensors de temperatura també basen el  seu principi  de funcionament  en diferents 

conceptes i, per tant, en podem trobar diferents tipus. Una característica comuna a tots ells 

és el fet de que la seva resposta davant els canvis de temperatura és més lenta que en el 

cas dels detectors de fum si be són més econòmics.

Tenim  sensors  que  segueixen  principis  mecànics  com  la  dilatació  d'alguns  tipus  de 

metalls,  com  és  el  cas  dels  sensors  termostàtics.  Uns  altres,  com  els  sensors  de 

compensació de velocitat o els termovelocimètrics prenen com a referència la velocitat  

amb que la temperatura canvia de valor. Per últim, podem trobar els basen el seu principi  

de funcionament en les característiques d'algun component electrònic, com poden ser les 

resistències PT-100, NTC o PTC, o semiconductors com el MCP9700 en el cas de les 

motes utilitzades en aquest projecte (il·lust. 15).
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Il·lustració 14: Detector fotoelèctric
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Tant els detectors de fum com els sensors de temperatura conformen xarxes per cobrir la  

zona on volem assegurar la detecció d'un possible incendi. Aquesta xarxa requereix la 

supervisió per part de la central  d'alarmes.

 2.2.3 Central d'alarmes

Es el cervell de tot sistema de detecció d'incendis. Dins el mercat podem diferenciar entre 

les que corresponen a sistemes cablejats i les que ho són de sistemes inalambrics. Tot 

i aquesta diferenciació, les funcionalitats bàsiques són semblants, variant entre marques i 

models:

• Partició de la xarxa de sensors en diferents zones.

• Assignació de valors de configuració segons la zona.

• Lectura periòdica dels valors dels sensors i altres components del sistema com 

poden se polsadors d'avís d'incendi, etc.

•  Control d'elements d'extinció d'incendis.

• Control d'indicadors d'alarma (sirenes, rètols luminosos, etc.).

• Avís d'alarma a l'usuari mitjançant missatge SMS, e-mail o similar.

La següent figura (il·lust. 16) ens mostra un sistema de detecció d'incendis:
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Il·lustració 15: Sensor temperatura MCP9700
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Il·lustració 16: Sistema de detecció d'incendis
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 3  Descripció funcional

Es donarà  una  visió  global  del  sistema  per  després  centrar-nos  en  cada  una  de  les 

diferents parts que el composen.

L'arquitectura de la nostra xarxa de sensors és aquesta (il·lust. 17):

Com es pot veure la configuració de xarxa WSN és en estrella. Tots els nodes perifèrics 

de la xarxa connecten via ràdio amb el node central, que al mateix temps està connectat  

mitjançant USB amb el PC, on resideix la interfície d'usuari. Podem dir que el node base 

és un FFD i els remots són RFD. Aquest tipus de xarxes te com avantatges principals la 

seva fàcil reconfiguració en cas d'ampliacions i la centralització  del sistema. Justament 

aquesta centralització pot esdevenir un inconvenient en cas d'avaria del node base, ja que 

es perd la comunicació amb la resta dels nodes.

Al nostre sistema tant els nodes remots com el node base llegeixen la temperatura ambient  

i són capaços d'avaluar si es troba per sota del llindar configurat o, en cas contrari, enviar  

un missatge d'alarma al PC i  senyalitzar la situació localment per mitjà dels leds de la 

mota. Aquesta senyalització fa que el sistema continuï sent útil inclús en cas de caiguda 

del node central o del PC, un dels inconvenients, com ja s'ha comentat, de les xarxes en 

estrella.   

 3.1  Sistema total

Per tenir una primera visió del funcionament del sistema podem dir que quan posem un 

node en marxa el primer que fa és demanar la seva configuració en quant a temps de 
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Il·lustració 17: Arquitectura xarxa de sensors
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mostreig i llindars, tant de temperatura com de tensió de bateria. Al moment en que el 

node demana aquesta configuració l'aplicació del PC registra la seva presencia a la xarxa, 

creant un objecte Node, amb les valors configurats, que serà emmagatzemat en una llista 

(il·lust. 18).

En  aquest  moment  el  node  comença  a  emetre  periòdicament,  segons  el  temps de 

mostreig configurat, les lectures recollides pels sensor i les envia dins d'uns missatges. La 

destinació d'aquests missatges és l'aplicació del PC i la manera de lliura'ls és via ràdio si 

es tracta d'un node remot i via USB si es tracta del node base. De fet, el node remot no  

comunica directament amb el PC sinó que ho fa mitjançant el node base.

Els missatges utilitzats per l'enviament de dades son TempMsg i BatMsg i els utilitzats per 

configurar els valors de mostreig i llindar ConfigTempMsg i ConfigBatMsg. Al arrencar la 

mota el primer missatge que envia és el DemConfigMsg, amb la finalitat d'obtenir els valors 

de mostreig i llindars per defecte.

Tots aquests missatges estan definits a NodeConfig.h.

Les alarmes es donen per tres motius: o be per que la temperatura ha superat el llindar  

establert,  per que la bateria està per sota del seu llindar o per que s'ha polsat el botó  

d'usuari  i  es genera  una  alarma de temperatura.  En tots  tres  casos el  node  emet  un 

missatge d'alarma indicant el nodeId del node emissor, el tipus d'alarma (de temperatura o 

de bateria), el valor de la lectura en el moment de l'alarma i el mode d'activació (manual o 
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Il·lustració 18: Inicialització
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automàtic).  Els  nodes  comuniquen  al  PC  un  estat  d'alarma  mitjançant  un  missatge 

AlrmMsg, i aquest els hi retorna un AckAlrmMsg conforme ha rebut el missatge d'alarma. 

Per tal de que l'usuari pugui reconèixer les alarmes des de l'aplicació del PC enviarem un  

missatge ReconAlrmMsg. Aquests missatges també estan definits al NodeConfig.h.

L'usuari,  mitjançat  un  menú d'opcions desenvolupat  en llenguatge Java,  pot  demanar 

dades de temperatura o tensió de bateria d'un node determinat o be reconfigurar-lo segons 

les  seves  necessitats.  Independentment,  el  sistema  està  sempre  alerta  de  rebre  un 

missatge d'alarma i del control del funcionament dels nodes. En cas de rebre un missatge 

d'alarma d'algun node, el sistema li afegeix la data i hora de recepció i ofereix un missatge 

per pantalla. Existeix una opció per reconèixer l'alarma. També mostra un missatge per 

pantalla en cas de rebre els missatges BatMsg fora de temps, funció utilitzada, com es 

veurà més endavant, per controlar el correcte funcionament de tots els nodes de la xarxa.

La senyalització local de l'estat del node mitjançant els seus leds és la següent:

•  Sensor apagat: Led 0 parpellejant ràpid.

•  Sensor sense alarmes: Led 0 parpellejant lent (funcionament normal).

• Alarma de temperatura detectada: Leds 0 i 1 parpellejant ràpid.

• Alarma bateria detectada: Led 1 parpellejant ràpid.

• Alarma rebuda : Led/s d'alarma detectada (temperatura o bateria) més led 

2 encès fixe.

• Alarma reconeguda: Led 0 parpellejant lent.  (sense alarmes. Si l'alarma 

persisteix torna a Alarma detectada).

La  senyalització  local  per  leds  es  fa  des  del  top  level  de  l'aplicació  (NodeBaseApp  i  

NodeRemotApp) mitjançant l'us d'interfícies que porten els diferents estats de les altres 

parts de la mota. D'aquesta manera podem centralitzar els timers que governen els leds, 

per  tal  de  poder  configurar-los  en  cada  moment  sense  que  el  funcionament  d'uns 

interfereixin en el dels altres.

J.M.Terré G. 34



Sistema de Detecció d'Incendis S.D.I. amb tecnologia WSN

Memòria TFC                                             Sistemes Encastats                                                  Juny 2012  

La següent figura (il·lust. 19) ens mostra el diagrama de blocs del sistema:

Com es pot apreciar,  bàsicament  aquest sistema es divideix en tres parts: el  node 

remot, el node base i l'aplicació al PC. A l'hora de dissenyar aquest sistema s'ha buscat 

en tot moment la modularitat del mateix, per tal de reaprofitar bona part del codi. Així, node  

remot  i  node  base  comparteixen  components  com per  exemple  els  controladors  dels 

sensors i tenen mínimes variacions en quant al tractament del missatges de temperatura,  

bateria, alarmes i configuració. 
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Il·lustració 19: Diagrama de blocs
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Dins  de  cada  mota,  els  component  SensorTemp i  SensorBat son  els  encarregat  de 

recollir les mostres dels valors de temperatura i tensió de bateria respectivament i 

donar  el  senyal  d'alarma  si  estan  fora  de  límits.  Per  tal  de  fer  aquestes  lectures  es 

serveixen  de  la  interfície  Read  que  connecta  amb  un  component  genèric  anomenat 

AdcReadClientC().  Mitjançant  la  interfície  Atm128AdcConfig  de la  llibreria  adc del  chip 

atm128,  igual  que  l'anterior,  podem obtenir  els  valors  de  canal,  prescaler  i  tensió  de 

referència del sensor.

L'activació dels ports necessaris pel funcionament dels sensor es fa creant un component 

HplAtm128GeneralIOC de la llibreria pins del chip atm128 i utilitzant els comandos de la 

interfície GeneralIO.

Les comunicacions dels controladors dels sensors amb l'exterior  les realitzem amb les 

interfícies oferides a  la  llibreria  d'interfícies del  sistema GetNow i  Set.  Amb la  primera 

retornem els valors de temperatura i tensió de bateria respectivament mentre que amb la 

segona dipositem dins dels components els valors de mostreig i llindar del valor d'alarma.

Les lectures son periòdiques i aquesta periodicitat la ofereix el component TimerMiliC de la 

llibreria system.

Els valors recollits pels sensors han de ser lliurats a l'aplicació del PC per tal de ser tractats 

com a informació. Els camins recorreguts per aquests valors poden ser dos, depenent de 

si el sensor està instal·lat al un node remot o al node base.

Els nodes remots utilitzaran la transmissió via ràdio per enviar els seus missatges 

amb els valors recollits,  fent us del nostre component  Missatges.  Aquest component 

utilitza els elements bàsics que oferix TinyOS per aquesta mena de comunicacions com 

son la interfície Packet, que ofereix els accesors a les dades del missatge, i les interfícies 

Send i Receive, que ens donen els comandos per rebre i enviar missatges respectivament. 

Components de la llibreria system com AMSender i AMReceiver també son utilitzats, cada 

un d'ells amb la seva etiqueta del AM type. Justament ActiveMessage és un altre dels 

components que inclou Missatges, per tal de poder multiplexar l'accés a la ràdio.

El node base envia els seus missatges mitjançant el port USB i la manera en que ho fa 

és similar  a la  explicada per  les transmissions per ràdio  amb la  diferència de que els 

components  utilitzats  son  de  la  llibreria  serial:  SerialActiveMessage,  SerialAMSender  i 

SerialAMReceiver.
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Un altre component utilitzat al node base és el  BaseStation, de la llibreria apps. Aquest 

component és l'encarregat de transmetre els missatges enviats pel node remot cap a 

l'aplicació del PC i també a l'inrevés. 

Per tal de disposar de  transmissió de missatges sense pèrdua utilitzarem la interfície 

PacketAcknowledgements.   Aquesta  interfície  automatitza  la  funcionalitat  ACK en  el 

moment  d'enviar  un  missatge,  demanant  al  receptor  que  reporti  el  reconeixement  del 

paquet.  Quan  es  produeix  l'event  sendDone  es  comprova  si  aquest  mecanisme  ha 

funcionat i en cas de no ser així es torna a enviar el missatge. 

Per tal d'aprofitar la funcionalitat d'ACK per hardware que ofereix el chip RF230 s'ha definit  

dins del fitxer NodeConfig.h la configuració RF230_HARDWARE_ACK de tal manera que, 

quan un node rep un missatge que demana un ACK, automàticament detecta l'adreça de 

l'emissor i li retorna el reconeixement del missatge.

Aquesta  funció  s'ha implementat  en tots  els  enviaments de  missatges  que fa  el  node 

remot, comprovant les comunicacions fins al node base. A més, els missatges d'Alarma 

son comprovats fins a l'aplicació del PC de tal forma que si aquesta no retorna l'avís de 

rebut el node torna a enviar el missatge d'alarma.

Un altre sensor que utilitza el sistema és el sensor d'efecte Hall. La funció que compleix 

aquest component és la connectar i desconnectar els sensors. El sensor d’efecte Hall 

actua per magnetisme de tal manera que, al sentir la proximitat d’un iman, provoca un 

event. La comptabilització  dels events   genera un  signal que és transmès als sensors 

mitjançant  la  interfície  ControlSensors que  disposa  de  dos  mètodes:  encendre(  )  i 

apagar( ). Aquesta interfície que ofereix SensorHallP és utilitzada per SensorTempP, que 

implementa  els  seus  dos  mètodes  per  tal  de  activar  i  desactivar  el  sensor.  Per  tant, 

aquesta és la connexió que existeix entre aquests components.  El  mètode utilitzat  per 

activar o desactivar el sensor és actuant sobre els components del sistema que gestionen 

els ports d'entrada i sortida.

Per tal de resetejar el node en cas de que aquest es quedi “penjat” s'ha  implementat 

el watchdog, incloent el fitxer wdt.h de la llibreria avr. 

El nom de watchdog (gos guardià) pretén reflexar la funció d'aquest recurs: vigilar que el  

programa no es “penji” i per aquest motiu deixin d'executar-se les instruccions tal i com les 

va preveure el programador. Per realitzar aquesta tasca de vigilància el watchdog observa 
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que la execució del programa sigui la correcta; en cas contrari, per exemple si el control  

està detingut en un bucle infinit, provoca un reset general, reinicialitzant l'aplicació de la 

mota. 

La manera  en  que  podem evitar  que  això  succeeixi  és  refrescant  cada  cert  temps el 

watchdog, posant instruccions per resetejar-lo en llocs adecuats del nostre programa.

Una vegada la ràdio ha arrencat, el watchdog dona un temps de 4” per ser resetejat; si no 

és així,  és ell  qui reseteja la mota entenent que s'ha quedat “penjada”. El reseteig del 

watchdog succeeix periòdicament cada vegada que s'encen el led 0 (funcionament normal) 

i cada vegada que s'envia un missatge.

Dins  la  interfície  tenim un  altra  funcionalitat  consistent  en  la  prova  de  la  cobertura. 

L'usuari trobarà dins el menú una opció per comprovar si el node remot es troba dins de la  

zona de cobertura per establir una bona comunicació via ràdio amb el node base. Una línia 

es va omplint o buidant de ratlles segons el nivell de cobertura. Aquesta aplicació es basa 

en la lectura i la seva incorporació dins de la part metadata dels missatges de bateria, del 

valor de l'indicador RSSI.  

De fet, en el nostre cas i degut a la configuració utilitzada per la funcionalitat ACK per 

hardware, no llegim el registre RSSI del chip RF230, sinó el registre ED (Energy Detection) 

del mateix chip. Aquest registre ens dona un valor que representa el promig del valors de 

RSSI. El capturem mitjançant la interfície Intercept dins la part de metadata dels missatges 

de bateria que el component BaseStation condueix des de la ràdio del NodeBase fins a la 

entrada USB del PC. Una vegada disposem del valor, el dipositem a la part de payload del  

mateix missatge per la seva posterior lectura a l'aplicació del PC. 

Tal  i  com ja  s'ha  dit,  TinyOS dona una  directiva  per  la  qual  si  s'utilitza  els  ACK per 

hardware no llegirem el registre RSSI sinó l'ED:

“RF230_HARDWARE_ACK

If you define this...

Note, that the PacketRSSI interface will return the energy level (and not the rssi value) of  

received packet.”
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 3.2  PC

Les informacions que envien els nodes de xarxa de sensors en forma de missatges són 

presentats a l'usuari mitjançant una interfície. Aquesta interfície forma part d'una aplicació 

que resideix al PC i que consta dels següents elements que ens mostra el diagrama de 

classes. En verd, les classes que envien missatges, en groc les que els reben i en blau les  

classes controladores (il·lust. 20).

 3.2.1 ReceptorMissatgesTemp

Classe que implementa  MessageListener, la seva missió és recollir tots els missatges 

del tipus TempMsg provinents dels nodes, tant remot com base.

Pel seu funcionament es crea una instancia de l’objecte MIF per, d'aquesta manera, poder 

utilitzar  el  mètode  registerListener. El mètode  receptor  dels  missatges  és  el 

messageReceived que s'encarrega d'extreure les dades dels missatges TempMsg creats 

previament pel MIG de TinyOS.

Altres   funcionalitats  que  implementa  aquesta  classe  son  la  conversió  dels  valors 

hexadecimals  que  retornen  els  missatges  a  valors  de  graus  centígrads i  la 

implementació del mètode stop, que elimina el MessageListener.
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 3.2.2 ReceptorMissatgesBat

La  única  diferència  amb  la  classe  anterior  és  troba  en  el  fet  de  que  aquesta  està  

encarregada de recollir els missatges del tipus BatMsg i, per tant, els valors convertits 

son volts.

 3.2.3 TransConfigTemp

Aquesta  classe  també  implementa MessageListener  però  a  diferència  de  les  dues 

anteriors no està encarregada de rebre missatges sinó d’enviar-los. Per poder realitzar 

aquesta funció, en comtes de  messageReceived, que en aquest cas està buit, la classe 

implementa  el  mètode  run  que  dona  els  valors  per  muntar  un  missatge  del  tipus 

ConfigTempMsg.  Una  vegada  muntat  el  missatge  és  enviat  a  l'adreça  de  broadcast 

mitjançant el mètode send de l'objecte mif. Els nodes acceptaran o no el missatge segons 

l'indicatiu del nodeId. En el cas de que aquest identificatiu sigui 0 (és un id del qual cap 

node disposa) també serà acceptat, simulant un enviament broadcast.

 3.2.4 TransConfigBat

Classe bessona de l’anterior, amb l’única diferència de que  els missatges enviats son 

del tipus ConfigBatMsg. Des d'un punt de vista operatiu existeix un altra diferència en el 

fet de que a l'hora d'enviar els misstges de configuració de bateria el paràmetre idNode 

sempre és 0. Això és així degut a que s'ha decidit que tots els nodes tinguin la mateixa  

configuració en quant als paràmetres de bateria.

 3.2.5 Node

Aquesta classe recull, a més de l'identificador del node en qüestió, els valors de la seva 

configuració en quant a llindar i temps de mostreig tant de temperatura com de bateria.

Les instancies d'aquesta classe són creades, com es veurà posteriorment, al moment en 

que un nou node es incorporat a la xarxa, per tal de guardar la seva configuració. L'altra 

utilitat de la classe és la de guardar el moment de temps en milisegons  en que el node va 

passar el control que l'aplicació fa del correcte funcionament dels nodes. Aquest control el  

porta a terme la classe ControladorNodes i es veurà al següent punt.
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 3.2.6 ControladorNodes

Classe  que  extend  de  ReceptorMissatgesBat,  la  seva  missió  és  la  de  controlar  el 

funcionament dels nodes mitjançant la recepció de missatges de bateria BatMsg. 

A diferència de la  seva classe mare aquesta classe funciona periòdicament,  amb una 

freqüència fixa d'una vegada per segon de tal manera que, durant els moments en que 

està activada, si  el  node està en funcionament rebrem algun dels seus missatges per 

saber que està viu. Durant els primers 30” no es realitza el seguiment dels nodes, temps  

que es dona per tal de que la xarxa s'estabilitzi.

Una vegada  rep  un  missatge  de  bateria  comprova  si  és  demanant  configuració  o  un 

missatge normal. Si és demanant configuració busca dins un ArrayList<Node> si aquest 

node ja està guardat a la llista. Si no el troba, crea un objecte de la classe Node amb els 

seus  valors  de  configuració  i  l'afegeix  a  la  llista.  Després,  fa  un  enviament  de  la 

configuració utilitzant els valors de l'objecte Node corresponent guardat a la llista, de tal  

manera que en cas de que un node es desconnecti temporalment reprendrà la seva última 

configuració al tornar a connectar amb la xarxa.

A més, al rebre qualsevol missatge de bateria, afegeix dins l'objecte Node corresponent al  

node emissor d'aquest missatge el  moment en que s'ha rebut. Això ho fem gràcies al 

mètode  System.currentTimeMillis(), de tal manera que, al rebre el següent missatge del 

mateix  node,  pot  comprovar  si  aquest  arriba  dins  del  termini  de  temps  fixat,  fent  la 

diferència entre els dos moments d'arribada. En cas de que aquesta diferència superi el 

llindar marcat ens avisa amb un missatge per pantalla de que el node pot estar fora de 

servei.

Aquesta classe també disposa d'una funcionalitat per presentar per pantalla els actuals 

valors de configuració dels nodes, fent un recorregut per l'ArrayList que els guarda.

 3.2.7 ControladorCobertura

Tal i con ja s'ha explicat abans, al NodeBase es produeix l'interceptació dels BatMsg per 

extreure la informació dels RSSI que viatja a la part metadata i dipositar-la al payload. 
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La classe ControladorCobertura rep els missatges de bateria i n'extreu aquesta informació 

del  payload  per  tractar-la  i  fer  una  representació  gràfica  del  seu  valor.  Aquesta 

representació consisteix en una banda que es va omplint o buidant de línies segons el 

grau de cobertura.

 3.2.8 ReceptorMissatgesAlrm

De  la  mateixa  manera  que  ReceptorMissatgesTemp  i  ReceptorMissatgesBat,  aquesta 

classe implementa MessageListener per tal de disposar del mètode messageReceived.

Quan rep les instàncies de AlrmMsg el primer que fa és fer-ho saber al node emissor 

mitjançant l'enviament d'un AckAlrmMsg. D'aquesta manera, el node emissor es dona per 

sabut de que el  PC ha rebut el  missatge i  deixa de fer repetits enviaments d'aquesta  

alarma.

El  tractament  que  es  fa  del  missatge  AlrmMsg  consisteix  primerament  en  discriminar 

segons el tipus d'alarma, per tal de fer els càlculs pertinents segons sigui de temperatura o 

bateria. Després diferenciarà segons el mode d'activació, que pot ser manual o automàtic. 

Amb totes aquestes dades, més la impressió de la data i hora de recepció de l'alarma, es 

crea un missatge per ser imprès per pantalla.

 3.2.9 ReconeixerAlrm 

Aquesta classe es instanciada al moment que l'usuari, des de la interfície, fa ús de l'opció 

de reconeixement d'alarmes.

El seu funcionament consisteix en fer un enviament d'un missatge ReconAlrmMsg  al node 

que ens ha enviat el missatge d'alarma. Aquest enviament es fa des del mètode send d'un  

objecte Mif que forma part dels atributs d'aquesta classe.

 3.2.10 Interficie

Aquesta és la classe que demana i recull dades per fer les configuracions dels nodes  a 

més de presentar les dades que aquests ens ofereixen. Fa us de les classes exposades 

anteriorment per tal de donar operativitat al sistema, creant instancies de les mateixes 

segons les necessitats.

Aquestes necessitats venen donades principalment per la opció del menú que escolleixi 
l'usuari. Aquest menú també es presentat dins d'aquesta classe.
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 3.3  Mota
Descriurem ara les diferents parts que conformen el software instal·lat a les motes (il·lust.  
21).

 3.3.1 SensorTempC

La  funcionalitat  principal  d'aquest  component  és  la  de  recollir  les  lectures  de 

temperatura que periòdicament efectua el sensor que incorpora la mota. Al mateix temps, 

si una d'aquestes lectures supera el llindar del valor màxim de temperatura que admet el  

sistema, genera un senyal d'alarma.

Quan la  mota  arrenca,  per  defecte,  SensorTempC activa  el  sensor  per  començar  les 

lectures de temperatura, tot i que pot deshabilitar-se mitjançat una ordre activada des del 

component que controla al sensor d’efecte Hall (SensorHallC).  Pot tornar a habilitar-se 

mitjançant un altra ordre d’activació des de SensorHallC. Aquest dos components estan 

connectats mitjançant la interfície ControlSensor.

La periodicitat de les lectures ve donada mitjançant un timer que configurem amb un valor 

de temps determinat que, al moment d’arrencar la mota, ja està prefixat però que després 

es  pot  configurar  des  de  l’aplicació  del  PC.  La  mateixa  filosofia  segueix  el  llindar  de 

temperatura: prefixat a un valor al arrencar la mota però configurable per l’usuari.

Per tal d’obtenir aquest valors de configuració el node utilitza el missatge ConfigTempMsg. 

Aquest missatge diposita els valors de mostreig i llindar al component encarregat de rebre 

els missatges des de el node base (MissatgesC), per després passar-los al component 

SensorTempC mitjançant la interfície Set. Per tant, aquest dos components també estan 

connectats.
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Un  altra  connexió  que  uneix  aquests  dos  components  és  la  interfície  Get.  Mitjançant 

aquesta connexió el component MissatgesC obté el valor de la lectura de temperatura per 

després lliurar-lo al node base dins del missatge TempMsg.

Per últim, SensorTempC i MissatgesC estan connectats mitjançant la interfície Alarma. 

Quan la temperatura supera el valor de llindar SensorTempC envia aquest senyal d’alarma 

a Missatges, activant un event per enviar el missatge AlrmMsg.

Aquestes tres interfícies, Set, Get i Alarma son oferides per SensorTempP que al mateix 

temps usa  la interfície ControlSensor.

 3.3.2 SensorBatC

Aquest és el component encarregat de gestionar les lectures de tensió de la bateria. 

També vigila que aquesta lectura estigui per sobre del valor de llindar, emetent un senyal 

d’alarma si no és així.

El  principi  de  funcionament  i  de  connexionat  és  el  mateix  que  el  ja  comentat  a 

SensorTempC, canviant els missatges utilitzats: per configurar el temps de mostreig i el 

llindar utilitzarem el missatge ConfigBatMsg mentre que el missatge que emet MissatgesC 

desprès d’obtenir el valor de la tensió de bateria és BatMsg.

Aquest component també utilitza la interfície Alarma per tal de senyalitzar, dins d’un event 

al component MissatgesC, el fet d’una lectura de bateria baixa. Aquest últim component 

lliura un missatge AlrmMsg cap al node base.

 3.3.3 SensorHallC

Dins  d’aquest  sistema  la  funció  que  compleix  aquest  component  és  la  connectar  i 

desconnectar els sensors. El sensor d’efecte Hall actua per magnetisme, de tal manera 

que, al sentir la proximitat d’un iman provoca un event. La comptabilització  dels events 

genera un signal que és transmès als sensors mitjançant la interfície ControlSensors que 

disposa de dos mètodes: encedre( ) i apagar( ). Aquesta interfície que ofereix SensorHallP 

és utilitzada per SensorTempP, que implementa els seus dos mètodes per tal de activar i 

desactivar  el  sensor.  Per  tant,  aquesta  és  la  connexió  que  existeix  entre  aquests 
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components. El mètode utilitzat per activar o desactivar el sensor és actuant sobre els 

components del sistema que gestionen els ports d'entrada i sortida.

 3.3.4 MissatgesC

És  l’encarregat  de  gestionar  les  entrades  i  sortides  dels  missatges utilitzats  per 

l’aplicació  dels  nodes  i  podem  distingir  entre  dos  implementacions  d’aquest 

component: al node remot, on gestiona les comunicacions via ràdio amb el node 

base i al node base, on s’encarrega d’enviar els missatges dels sensors a l’aplicació 

del PC.

Tant un com l’altre utilitzen les interfícies Packet, AMSend i Receive dins el component 

MissatgesP per gestionar l’enviament i la recepció de missatges. La diferencia la trobem al 

MissatgesC:  al  node  remot  utilitzem  els  components  ActiveMessageC,  AMSender  i 

AMReceiver mentre que al node base utilitzem els mateixos però en la seva versió Serial.

Independentment de la versió utilitzada tindrem un AMSend per cada un dels missatges 

que enviem (demanant configuració, temperatura, bateria i alarma) i un AMReceiver per 

cada  un  dels  missatges  que  rebem (configuracions  de  temperatura  i  bateria  i  acks  i 

reconeixement d'alarmes).

La  mecànica d'enviament de missatges es basa en la espera de l'event fired()  d'un 

timer:  quan es produeix aquest event realitza la tasca de muntar el  missatge a enviar 

il'envia. Per fer aquest muntatge utilitza les interfícies Get que ofereixen els sensors per tal 

d'obtenir els valors de les seves lectures. Una vegada muntat el missatge l'envia per ràdio 

(o per sèrie en el cas del node base).

Previ a l'enviament, el missatge es marcat per demanar automàticament l'ack. Així, quan 

succeeix l'event sendDone, que ens adverteix de si el missatge ha estat enviat amb èxit o  

no, també comprovarem si ha estat reconegut per part del receptor. En cas de no ser així 

el tronarem a enviar.

En el cas de la recepció de missatges de configuració la interfície utilitzada és Set de 

manera que, una vegada obtenim els valors del temps de mostreig i llindar els dipositem al  

sensor corresponent. En el cas del temps de mostreig, aquest valor també servirà per 
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donar el ritme d'activació al timer d'enviament de missatges. Els missatges rebuts només 

seran acceptats pel node si el nodeId del missatge es correspon amb el del propi node. 

La recepció dels missatges de configuració és la primera cosa que Missatges demana a 

l'aplicació del PC en quan arrenca la ràdio. Per aquesta tasca primerament el node envia 

al PC el missatge DemConfigMsg, demanant la seva configuració.

Un altre component que dona informació a Missatges és UserButton. Quan aquest botó és 

polsat activa l'enviament del missatge d'alarma, en aquest cas amb el paràmetre d'alarma 

manual. La comunicació amb aquest component es fa amb la interfície Notify, que ens 

indica si el botó està polsat o alliberat.

 3.3.5 BaseStation

Aquest  component,  donat  a  l’arbre  del  tinyOS i  utilitzat  al  node  base  únicament, 

comunica al PC via USB tots els missatges que el node base rep per ràdio i envia per 

ràdio tots els missatges que el PC vol enviar als nodes remots. Mitjançant un sistema de  

cues va recollint els missatges que van en una o altra direcció i els va servint.

El component BaseStation d'aquest projecte  ha estat modificat en dos aspectes: d'una 

banda s'han eliminat les senyalitzacions per led que ofereix la versió original, per tal de 

que no interfereixin amb les pròpies del projecte. D'altra, s'ha afegit la interfície Intercept,  

utilitzada per MissatgesC del NodeBase per recollir els missatges BatMsgtractar, els valors 

de RSSI i tornar a reenvia'ls.
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 4  Descripció detallada

Dins aquest apartat veurem detalladament algunes de les accions que porta a terme tot el  

conjunt del sistema.

 4.1  Recollida de valors a la mota

Els dos valors que les motes recullen pel funcionament del sistema són  la temperatura 

ambient  i  la  tensió  de  bateria. D'aquesta  tasca  s'encarreguen  SensorTempC  i 

SensorBatC.  Veiem  l'esquema  d'un  d'ells  (SensorXXX),  els  dos  treballen  de  la 

mateixa manera (il·lust. 23).

El primer pas és la  posada en marxa del sensor. Per realitzar aquesta tasca enllacem 

SensorXXXP amb  HplAtm128GeneralIOC mitjançant  la  interfície  GeneralIO,  per  tal  de 

poder accedir als pins del chip Atm1281 gràcies als seus comandos.

El següent pas, la lectura del sensor, el farem amb la intervenció del component genèric 

AdcReadClientC. Aquest component ens ofereix la interfície Read, la qual usarà el nostre 

component  SensorXXXP per poder accedir  a  les lectures que faci  el  sensor físic.  Els 

paràmetres necessaris pel correcte funcionament del sensor els ajustem per mitjà dels 

comandos de la interfície Atm128AdcConfig oferida per SensorXXXP.

Al moment en que disposem d'un valor que ha estat llegit pel sensor físic es produeix un 

event readDone i guardem aquest valor a una variable del programa (bat o temp, segons 
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el sensor). Per tal de que aquesta variable pugui ser accedida per altres parts de la mota  

SensorXXXC ofereix la interfície GetNow que retornarà el valor de la variable.

 4.2  Transmissió del valors recollits

Una vegada disposem de valors de temperatura o bateria 

procedirem a transmetre'ls cap a l'aplicació del PC per la 

seva visualització (il·lust. 24).

Tal i com s'ha dit a l'apartat anterior SensorXXX ofereix 

la  interfície  per  poder  accedir  als  valors  llegits  als 

sensors.  L'usuari  d'aquesta  interfície  és  MissatgesC, 

que  recull  aquest  valor  que  juntament  amb  el 

identificador  del  node  viatjaran  al  payload  d'un 

message_t. L'estructura que conforma un missatge, en 

aquest cas de temperatura, és aquesta:

typedef nx_struct TempMsg{

nx_uint16_t nodeid;

nx_uint16_t temp;

}TempMsg;

El component genèric utilitzat per enviar un missatge és 

AMSender. Aquest component, del qual es disposa un 

per  cada  tipus  de  missatge,  està  cablejat  amb 

MissatgesP mitjançant les interfícies  Packet i  AMSend 

(il·lust.  25).  Amb  la  primera,  fem  un  casting  entre  el 

payload de missage_t i un punter del missatge a enviar, 

per  tal  de  poder  dipositar  els  valors  que  portarà  el 

missatge.  La segona interfície ens dona els comandos 

send,  que  possibilita  l'enviament  del  missatge  i 

sendDone, per comprovar si el missatge ha sortit cap a la 

seva destinació.
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Una  tercera  interfície  que  intervé  dins  la  tasca  de  lliurament  de  missatge  és 

PacketAcknowledgements. Tal i com ja s'ha comentat anteriorment, la seva funció és la 

comprovació del correcte lliurament dels missatges. Aquesta interfície connecta el nostre 

component  amb  ActiveMessageC,  importantíssim  component  que  s'encarrega  de  la 

posada en marxa de la ràdio mitjançant un altra interfície denominada  SplitControl  i  al 

mateix temps s'encarrega de la multiplexació de missatges gracies a les etiquetes AM que 

distingeixen als diferents missatges utilitzats pel sistema.

La descripció que s'ha donat fins ara del lliurament d'un missatge està feta des del punt de 

partida de que el missatge surt des d'un node remot via ràdio. Si el missatge surt des del  

node  base  ho  farà  via  USB  i  els  components  utilitzats  són  SerialActiveMessage i 

SerialAMSender. En qualsevol cas, una vegada el missatge està al node base (ja sigui 

per  que aquest  és el  node emissor  o  per  que BaseStation l'ha capturat  per  ràdio)  el 

lliurament al PC serà per USB. Aquest lliurament, per tal de fer abstracció del port del PC, 

es fa mitjançant el programa intermediari SerialForwarder, el qual actua com si d'un proxy 

es tractés. 
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Sistema de Detecció d'Incendis S.D.I. amb tecnologia WSN

Memòria TFC                                             Sistemes Encastats                                                  Juny 2012  

 4.3  Recepció de missatges al PC

Una vegada el missatge ha arribat al PC es necessita la creació d'un objecte dedicat a la 

recepció d'aquest missatge. Aquest objecte es pot crear a petició de l'usuari, tal com es fa 

als moments en que escull la opció de llegir les temperatures, les tensions de bateria o la  

cobertura dels nodes, o de forma automàtica, com succeeix amb els missatges d'alarma i 

els utilitzats per controlar el funcionament dels nodes.

Els receptors de missatges d'aquesta aplicació són objectes que implementen la interfície 

Java MessageListener. Un dels seus atributs, a part del missatge a rebre que també ho 

és, és un objecte de la classe Mif, que connecta amb el SeriaForwarder per escoltar tots 

els missatges que hi arribin mitjançant un listener. Després, el mètode messageReceived 

s'encarrega de discriminar segons el tipus de missatge i, per tant, el tractament que es 

donaran als valors que hi porta.

Els  receptors  creats  a  petició  de  l'usuari  implementen  el  mètode  stop per  poder 

desregistrar  el  listener  creat  a  partir  de  l'objecte  Mif.  Aquestes  classes  són 

ReceptorMissatgesBat,  ReceptorMissatgesTemp  i  ControladorCobertura.  D'altra  banda 

tenim les classes ReceptorMissatgesAlrm i ControladorNodes que no implementen aquest 

mètode, donat que han d'estar presents des del primer moment en que arrenca l'aplicació  

fins a l'últim.

 4.4  Transmissió de missatges des del PC a la mota

Bàsicament, els missatges que el PC transmet a les motes són els relacionats amb la 

configuració de llindars i temps de mostreig i els de reconeixement d'alarmes.

Tant  uns  com altres  utilitzen  classes  que,  de  la  mateixa  forma que  a  la  recepció  de 

missatges, implementen la interfície  MessageListener i tenen com a principal atribut un 

objecte de la classe Mif. En aquest cas el mètode necessari per fer la transmissió és send, 

que  envia  un  missatge  a  l'adreça  de  broadcast  de  la  xarxa  de  sensors  a  través  de 

l'aplicació SerialForwarder, el port USB i el component BaseStation del node base. Una 

vegada aquí el missatge és transmès per ràdio.

Les  classes  Java  que  intervenen  en  aquesta  missatgeria  són  TransConfigBat, 

TransConfigTemp i ReconeixerAlrm.
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 4.5  Recepció de missatges a la mota

Tal i com es pot apreciar a la il·lustració 25, un altre dels components que intervenen dins 

el  funcionament  de  la  missatgeria  de  les  motes  és  el  genèric  AMReceiverC.  Aquest 

componen  enllaça  amb  MissatgesC amb  la  interfície  Receive.  Ara,  ja  disposem  del 

comand receive per rebre missatges. Una vegada el missatge es rebut fem un casting per 

passar el payload a apuntador cap a una estructura de missatge, per tal de poder accedir  

als valors que aquí s'hi guarden.

De la mateixa manera que quan s'ha parlat de la transmissió de missatges des de la mota 

cap al PC, a la recepció també es disposa d'un component quan aquesta és via USB. 

Aquest component és el SerialAMReceiveC.

 4.6  Tractament dels valors rebuts a la mota mitjançant missatge 

Una  vegada  podem accedir  a  les  dades  que  ens  ha  portat  el  missatge  tindrem que 

distribuir-les als llocs adequats. Quan aquestes dades són els valors de configuració de 

llindars o temps de mostreig el lloc indicat és a SensorXXXC.

La comunicació per aquest efecte existent entre MissagesC i SensorXXXC es realitza a 

través de les  interfícies  Set que aquest  segon component  oferix  al  primer.  Aquestes 

interfícies són SetLlindarXXX i SetMostreigXXX (les podem veure a la il·lustració 23) i son 

utilitzades a MissatgesP al moment en que es rep un missatge per tal de dipositar els 

valors  de configuració  a  les respectives variables de SensorXXXP.  Aquest  component 

implementa el comand set per realitzar tal funció. 

 4.7  Funcionament de les alarmes

La detecció de valors inadequats que generin alarmes es produeix a SensorXXXP. Quan 

es  produeix  l'event  readDone  (recordem  que  disposem  d'aquest  event  gràcies  a  la 

interfície  Read  que  connecta  SensorXXXC  amb   AdcReadClientC)  es  realitza  una 

comparació entre el valor llegit  al sensor i  el valor de llindar. En el cas del sensor de 

temperatura es genera un senyal d'alarma en el cas de que el valor llegit  superi al de 

llindar. En el cas del sensor de bateria aquest senyal es genera si el valor llegit està per 

sota del de llindar.
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En tots dos casos aquesta situació es comunica a MissatgesC mitjançant la  interfície 

Alarma, que SensorXXX ofereix. MissatgesP recull l'event disparoAlarma, el qual està 

parametritzat amb el valor que està fora de llindar, el tipus d'alarma (temperatura o bateria)  

i el mode d'activació (manual o automàtic), per després amb aquestes dades muntar un 

missatge  que  serà  lliurat  al  PC  seguint  els  passos  explicats  als  apartats  4.2  i  4.3. 

Prèviament, es fa una crida al comand set d'un altra interfície que ofereix SensorXXX per 

comunicar-se  amb  MissatgesC:  es  tracta  de  SetReconeixement.  Amb  aquesta  crida 

posem en estat FALSE la variable booleana alarmaReconeguda de SensorXXXP. Estant 

en  aquest  estat  no  compara  el  valor  llegit  pel  sensor  amb  el  del  llindar  i  evitem  la 

senyalització  continuada de la  mateixa alarma.  La comparació  de valors  es reprendrà 

quan l'alarma hagi estat reconeguda.

El  reconeixement  d'una  alarma  parteix  de  l'aplicació  del  PC,  quan  l'usuari  escolleix 

aquesta  opció  al  menú  de  la  interfície.  En  aquest  moment  es  crea  un  objecte 

ReconeixerAlrm (es un dels transmissors explicats al  punt  4.4) que envia un missatge 

ReconAlrmMsg a l'adreça broadcast  de la  xarxa  de sensors.  Tots  els  nodes reben el 

missatge, però el filtren pel camp del missatge nodeId, de manera que només el llegeix el 

receptor desitjat.  També hi ha l'opció d'enviar el missatge amb el valor nodeId igual a 0  

per que tots els nodes ho llegeixin. 

Una vegada el missatge ha estat llegit es genera un event reconeixerAlarma que torna a 

posar a TRUE la variable alarmaReconeguda de sensorXXXP.
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 4.8  Missatges del sistema

Tal i com es va explica anteriorment els missatges son estructures escrites en nesC que 

l'aplicació MIG transforma en objectes Java. Els utilitzats per aquest sistema, segons la  

seva denominació de “AM type” són aquests:

NOM CAMPS FUNCIONALITAT SENTIT

AM_TEMPMSG NodeId

temp

Valor de temperatura Mota -> PC

AM_BATMSG NodeId

bat

Valor  de  tensió  de 

bateria

Mota -> PC

AM_ALRMMSG NodeId

tipusAlrm

valor

modeAct

Valors de l'alarma Mota -> PC

AM_DEMCONFIGMSG NodeId Petició de configuració 

d'un node al afegir-se a 

la xarxa

Mota -> PC

AM_CONFIGTEMPMSG NodeId

mostreig

llindar

Valors  de  configuració 

de temperatura

PC -> mota

AM_CONFIGBATMSG NodeId

mostreig

llindar

Valors  de  configuració 

de bateria

PC -> mota

AM_RECONALRMMSG NodeId Reconeixement  d'una 

alarma

PC -> mota

AM_ACKALRMMSG NodeId ACK  d'un  missatge 

d'alarma

PC -> mota
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 5  TinyOS i nesC

No podem tancar les argumentacions d'aquest treball  sense fer una breu explicació de 

dues de les més importants eines utilitzades: el sistema operatiu tinyOS i el llenguatge de  

programació nesC.

La manera en que podem abstreure'ns del hardware 

utilitzat  a  cada  mota  que  hem  de  programar  és 

utilitzant  un  sistema  operatiu  que  s'encarregui  de 

manegar les necessitats pròpies de cada circuiteria 

electrònica.  En  el  nostre  cas  aquest  S.O.  És  el 

TinyOS.  Aquest és un sistema operatiu orientat  a 

events i basat en components per xarxes de sensors inalàmbrics que ens proveirà de la 

funcionalitat necessària per atendre tant  els events que sorgeixin com les tasques que 

programem.

Per complir amb la funcionalitat que te destinada cada 

mota es fa necessari la seva programació, en concret la 

programació  del  seu  micro-controlador.  El  llenguatge 

utilitzat serà el NesC (Network Embedded Systems C), 

una variació del llenguatge C. Dins d'aquest llenguatge, una aplicació está formada per un 

o més components que estan ensamblats entre sí mitjançant les seves interfícies. A la 

seva  vegada,  cada  component  està  format  principalment  per  dos  escenaris:  la  seva 

especificació, amb les interfícies que proporciona i/o usa i un segon escenari per la seva 

implementació.
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 6  Viabilitat tècnica

La condició indispensable per que un projecte passi de ser un assaig teòric a un projecte 

que es pugui posar en pràctica és la seva viabilitat tècnica. S'hauran d'estudiar no només 

les especificacions tècniques dels components que formen el sistema sinó també les seves 

condicions d'ús i el software que els farà funcionar.

Les motes utilitzades al projecte són les cou24, basades en el mòdul Zigbit atzb-24-a2.  

Veiem algunes de les seves característiques tècniques:

• Microcontrolador ATmega1281:

◦ Memòria flash programa: 128 kbytes.

◦ Memòria RAM dades: 8 kbytes.

◦ Memòria EEPROM dades: 4 kbytes.

◦ Freqüència operacional: 8 MHz

• Alimentació:

◦ Tensió: 1,8 a 3,6 v.

◦ Consum: menor de 20 mA.

• Ràdio:

◦ Freqüència: 2,4 Ghz.

◦ Canals: 16.

◦ Velocitat transmissions: 250 bps.

• Ambient:

◦ Rang de temperatures: -20ºC a +40ºC.

◦ Humitat: inferior a 80%.

Igualment, el sensor de temperatura de la sèrie MCP9700/9700A – MCP9701/9701A te un 

rang de temperatura que va dels -40°C  als  +150°C.

Amb aquestes característiques tècniques podem concloure que el  material  utilitzat  pot 

complir les funcions desenvolupades en aquest projecte dins un ampli rang de condicions 

d'ús, si be sempre seria interessant dotar al mòdul electrònic d'algun tipus de protecció  

mecànica, com per exemple una caixa, per tal d'estalviar-nos possibles avaries per humitat 

o brutícia.
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Ara per ara, el punt dèbil de tot el sistema el trobem al software desenvolupat.  Per tal  

d'exprimir al màxim les possibilitats que ens ofereixen, ja no tan sols les motes, sinó també 

el  sistema  TinyOS  caldria  dedicar  més  hores  d'estudi  i  experimentació.  D'aquesta 

manera es podrien polir aspectes com per exemple les comunicacions, el mostreig de les 

dades o la baixada del consum energètic de les motes. Això redundaria en una millora 

general de tot el sistema, donant-li fiabilitat i robustesa.

 

 7  Valoració econòmica

Donada  la  condició  didàctica  d'aquest  primer  projecte  es  procedirà  a  fer  la  valoració 

econòmica d'un segon projecte, similar a aquest, però comptant amb la experiència del 

primer.

• Visita al lloc d'instal·lació per valorar les condicions d'ús i necessitats del sistema: 

30€ + gastos de desplaçament.

• Programació: 100 hores x 25€/h = 2500€

• Material: 30€/ mota + 10€/caixa de protecció.

• Instal·lació i proves: 15€/h + gastos de desplaçament.

Aquesta seria una valoració general, tot i que es podria vendre només el programa o el  

programa i les motes.

 8  Conclusions

Veurem les conclusions obtingudes al llarg d'aquest projecte. També es farà una proposta 

de millores i una autoavaluació del treball realitzat.

 8.1  Conclusions

La primera conclusió que podem extreure d'un projecte com aquest és que el temps és un 

be  escàs.  A  l'apartat  1.3  hem vist  una  sèrie  d'objectius  marcats  al  començament  del 

projecte i  que ara,  ja finalitzat,  podem dir  que s'han complit.  No ha estat així  amb les 

funcionalitats extres que l'enunciat del projecte exposava i que per una progressiva falta 

de temps han restat sense resoldre.

De entre totes elles, les tres que havia considerat com a quasi imprescindibles son:
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• Interfície gràfica: qualsevol sistema actual fa ús d'aquesta interrelació amb l'usuari. 

Les presentacions per consola no són amigables.

• Interfície web: actualment, poder accedir per Internet a un sistema s'ha convertit 

en una qüestió imprescindible, tant funcionalment com comercialment.

• Canvi dinàmic del canal RF: una bona opció per donar escalabilitat a la nostra  

xarxa, sense problemes d'interferències.

Amb tot, personalment no dono el treball per tancat i és molt possible que continuï  amb 

ell, ara, sense el handicap del temps.

 8.2  Proposta de millores

A més de les proposades per les Funcionalitats extres:

• Aplicació per reduir el consum energètic de les motes (mode sleep).

• Base  de  dades  relacional  per  portar  una  estadística  sobre  els  valors  de 

temperatura, tensió de bateria i alarmes de cada node.

• Disseny del programari per una xarxa independent de la plataforma.

• Missatgeria SMS per avisar a l'usuari de l'existència d'alarmes. 

• Una segona xarxa per un sistema d'extinció (controlant electrovàlvules, etc.).

 8.3  Autoavaluació

Tot i la no consecució de les funcionalitats extres, crec que el treball entregat compleix la 

resta dels requisits que podem trobar a l'enunciat. Per tant, estic relativament content amb 

aquesta experiència que ha obert un camí on és més el que resta per fer que el que s'ha 

fet fins ara.

Reconec haver sofert una mancança de temps, sobretot per causes extraacadèmiques, 

que  m'ha  fet  treballar  d'una  manera  a  la  qual  no estic  habituat:  al  límit  dels  terminis 

d'entrega dels treballs, amb llargues jornades de treball per que saps que després hauràs 

de parar durant dies i tot un seguit d'entrebancs que ha fet difícil seguir el planning marcat.

Amb tot, crec que l'àrea de TFC escollida és la ideal per mí donat el caràcter eminentment  

pràctic de la mateixa.
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 9  Glossari

ACK:  Acknowledgement. Reconeixement o justificant  de recepció,  és un missatge que 

s'envia per a confirmar que el missatge o un conjunt de missatges han arribat. 

Efecte Hall: aparició d'un camp elèctric en un conductor quan aquest és travessat per un 

camp magnètic.

Event: funció concreta succeïda quan el sistema dona el senyal adequat.

IEEE 802.15.4:estàndard que defineix el  nivell  físic  i  el  control  d'accés al  mitjà  de les 

xarxes inàlambriques d'àrea personal amb baixes taxes de transmissió.

interfície d'usuari

LED: Light Emitting Diode. Díode emissor de llum.

Meshprog: Interfície per carregar per USB el programari de la mota.

message_t: estructura en nesC utilitzada com a abstracció d'un buffer per missatges.

NesC:  Network  Embedded  Systems  C.  Llenguatge  de  programació  per  sensors 

inalambrics. 

Payload: àrea de dades d'un paquet de xarxa.

RSSI: Receive Signal Strength Indication. Mesura el nivell del senyal RF rebut.

SCADA:  Supervisory  Control  And  Data  Acquisition.  Supervisió  mitjançant  computadors 

d'un procés industrial.

Tasca: funció que TinyOS executa en segon plà.

UNE/EN  54:  estàndard  europeu  sobre  els  components  d'un  sistema  d'alarma  contra 

incendis. 

WatchDog: funcionalitat que observa que la execució d'un programa sigui la correcta; en 

cas contrari, per exemple si el control està detingut en un bucle infinit, provoca un reset 

general.

WSN: Wireless Sensors Network. Xarxa de de sensors sense fil

ZigBee estàndard que afegeix quatre components principals als nivells físic i  MAC del 

IEEE 802.15.4: els nivells de xarxa i aplicació, els objectes de dispositiu ZigBee (ZigBee 

device objects, ZDO) i objectes d'aplicació definits pel fabricant
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 11  Annex

 11.1  Instruccions d'execució

El primer pas per posar en funcionament el sistema serà compilar el codi de les motes i 

instalar-lo a les motes. Primer ho farem al node base que estarà connectat al port USB.

cd /.../TFC/CODI/NODE_BASE

make cou24 install,1

meshprog   t/dev/ttyUSB0   f./build/cou24/main.srec.out1  (polsem  el 

botó de reset).

Ara farem el mateix al node remot:

cd /.../TFC/CODI/NODE_REMOT

make cou24 install,2

meshprog   t/dev/ttyUSB1   f./build/cou24/main.srec.out2  (pulsem  el 

botó de reset).

Hem de tenir en compte que el número que segueix al make cou install serà l'id del 

node. Ara ja temin operatives les motes; deixarem la del node base connectada al port 

USB i a la del node remot desconnectada del USB però amb les bateries posades. Podem 

comprovar el seu funcionament amb les utilitats que ofereix el TinyOS:

java net.tinyos.tools.Listen comm serial@/dev/ttyUSB0:19200

java   net.tinyos.tools.MsgReader   TempMsg   comm 

serial@/dev/ttyUSB0:19200

Amb les ordres anteriors podrem veure les dades rebudes del node remot en format big – 

endian (Listen) o en format Message (MsgReader).

Una vegada tenim operatives les motes passarem a activar l'aplicació del PC. Prèviament 

posarem  en  marxa  el  SerialForwarder,  una  mena  de  proxy  que  llegirà  i  escriurà  els 

missatges que passin pel port USB.
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java net.tinyos.sf.SerialForwarder

Una vegada disposem de la finestra amb l'aplicació de SerialForwarder i per tal de que 

connecti amb el node base, pitjarem el botó Stop Server i canviarem el punt de connexió al  

camp Mote Communications on escriurem:

serial@/dev/ttyUSB0:19200

Tornarem a arrenca el servidor polsant Start Server.

Ens mourem al directori on es troba l'aplicació.

cd /.../INTERFACE_TFC

Aquí o be podem compilar les classes que tenim a la carpeta src o be podem utilitzar les ja 
compilades de la carpeta bin.

cd /.../INTERFACE_TFC/bin
java Interficie

Ara ja disposem de l'aplicació (il·lust. 29).

Tal vegada ja tenim la interfície arrencada, haurem de polsar els botons de reset de les 
motes. D'aquesta manera, cada mota enviarà un missatge demanant la configuració inicial, 
que li serà enviada per l'aplicació del PC al mateix temps que el node queda afegit a la 
llista de nodes.
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Il·lustració 29: Interfície d'usuari


	Sistema de Detecció d'Incendis (S.D.I.) 
	amb tecnologia WSN
	José Manuel Terré Garcés
	Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes
	Consultor: Jordi Bécares Ferrés
	Juny del 2012
	Resum
	 1  Introducció
	 1.1  Justificació


