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Resum

Aquest treball pretén elaborar un sistema de detecció d’incendis implementat sota una xarxa de 

sensors sense fils.  Aquesta xarxa està formada per petits dispositius autònoms equipats amb un 

transmissor de ràdio, un microcontrolador, diferents sensors (temperatura, lluminositat i efecte Hall) 

i alimentació per bateries (AA). 

Aquests dispositius, que reben el nom de "motes", estan connectats entre sí amb una topologia de 

xarxa  del  tipus  estrella.  En  aquesta  topologia,  un  d'aquests  dispositius  fa  de  pont  per  a  la 

comunicació entre la computadora i les motes. Aquest dispositiu rep tots els missatges que li arriben 

a través del port sèrie i els reenvia per ràdio IEEE 802.15.4, i viceversa.
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1 Introducció

Des dels orígens de la humanitat, en un món ple de riscos naturals, els nostres avantpassats ja sabien 

que el foc n'era un dels més terribles i freqüents. És per aquest motiu que des d'ençà i fins al dia  

d'avui, minimitzar els danys provocats per incendis ha estat sempre un dels objectius principals de 

l'ésser humà.

La creació de noves tècniques en la lluita contra el foc, juntament amb l'evolució de la tecnologia 

han permès combatre  el  foc de forma més eficient  any rere any.  Malauradament  aquest  esforç 

encara no és suficient ja que el nombre d'incendis continua sent molt elevat. Per exemple, només 

l'any 2011 els bombers de Barcelona van realitzar 3.119 intervencions en incendis o explosions, de 

les quals 1.663 es van originar a la via pública, 1.227 van ser incendis en edificis i 39 van ser focs 

forestals [1].

En la lluita contra el foc es divideixen els incendis en tres etapes:

• Detecció

• Control

• Extinció

És en la fase de detecció on es juga el paper més important per combatre el foc. Com més ràpid es 

detecti un incendi, més aviat es poden activar els mecanismes de control i extinció necessaris per 

acabar amb el mateix. 

Atès que la gran majoria de temps de les nostres vides el passem a l'interior d'edificis o recintes 

tancats, un bon sistema de detecció d'incendis és una garantia per a la nostra supervivència si no 

volem patir les conseqüències d'acabar rodejats per flames.

Actualment  existeixen molts  mecanismes per  detectar  en un recinte  tancat  un possible  incendi: 

detectors de fum, CO2 o temperatura estan presents en la majoria dels edificis que ens rodegen. 

L'eficàcia  d'aquests  sistemes  és  patent  i  gràcies  als  mateixos  s'han  pogut  evitar  moltes  morts 

innecessàries. Però aquests sistemes tenen una limitació molt important: la instal·lació és complexa, 

molt costosa i gens escalable. 
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És per aquest  motiu que la ubicació dels mecanismes de detecció d'incendis en edificis  es veu 

reduïda a punts molt concrets, amb la conseqüència de deixar desprotegits d'altres menys prioritaris 

però no per això menys importants.

Per tant, es fa necessària la creació d'un sistema que cobreixi les deficiències dels sistemes actuals. I 

és precisament  en aquest  punt  on la  tecnologia de les  xarxes  de sensors sense fils  fa  aparició. 

Mitjançant  uns  petits  dispositius  autònoms  connectats  entre  sí  per  ràdio,  anomenats  motes, 

desenvoluparem un robust, econòmic i  fàcilment escalable sistema de detecció d'incendis basat en 

diferència de temperatura.

1.1 Justificació

La motivació de realitzar un projecte de final de carrera dins l'àmbit dels sistemes encastats ha estat  

doble:  per  una  banda  poder  estudiar,  entendre  i  programar  directament  un  dispositiu  que 

conceptualment té una arquitectura semblant a la d'una computadora clàssica; per una altra banda 

poder  desenvolupar  un  sistema  amb una  utilitat  pràctica  per  a  la  societat  i  que  cobreixi  unes 

necessitats que, fins al moment, no es podien cobrir amb un cost raonable.

Les xarxes de sensors sense fils o  Wireless Sensor Network (en endavant WSN) creixen més en 

popularitat  cada  any.  Formades  per  sensors  autònoms  alimentats  per  bateries  o  energia  solar 

permeten monitoritzar les condicions ambientals  o físiques de l'entorn i  transferir  la informació 

recollida  fins  un  punt  central  (típicament  un  servidor)  per  al  seu  processament.  Les  WSN fan 

possible una implantació de xarxes  low-cost en punts on desplegar cablejat pot ser complicat i/o 

inviable segons el pressupost econòmic.

Com es pot veure, les WSN són l'eina que es necessita per cobrir les necessitats que els sistemes 

actuals de detecció d'incendis no cobreixen:

• Cost econòmic molt reduït.

• Instal·lació en qualsevol edifici construït ja que no s'ha de fer cap obra addicional per tal de 

distribuir el cablejat de comunicacions.

• Minimització  de  l'impacte  estètic  que  provoquen  els  sistemes  actuals,  ja  que  aquests 

acostumen a ser molt grans.
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• Maximització de la cobertura en els diferents punts de l'edifici, permetent un major control 

de totes les zones monitoritzades.

Poder contribuir a la tasca de la detecció d'incendis en l'àmbit dels edificis permetrà als cossos de  

bombers de cada ciutat millorar la seva resposta quan es detecti foc en un recinte. El fet d'estudiar  

una possible implantació útil per a qualsevol edificació comportaria un manteniment reduït i una 

major seguretat per al ciutadà. Per aquest motiu, considero justificat desenvolupar el projecte en 

aquest àmbit i no altre.
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1.2 Descripció

El  projecte  consisteix  en  un  sistema  funcional  que  permet  la  monitorització  dels  sensors  de 

temperatura i bateries d'una xarxa de sensors sense fils.

Com es tracta d'un sistema distribuït per a la detecció d'incendis, s'ha batejat l'aplicació conjunta 

amb el nom de Distributed Fire Detector System.

El sistema està format per tres aplicacions interconnectades, cadascuna amb rols diferents, segons el 

component final per al qual estan implementades:

• Node sensor remot.

• Node sensor estació base.

• Computadora estació central.

En la següent figura podem veure les interconnexions de cada component:
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1.2.1 Aplicació del node sensor remot

La seva principal utilitat permet controlar diferents punts estratègics d'un mateix edifici per tal de 

detectar  anomalies  en  la  temperatura  que  puguin  suposar  un  perill  real  d'incendi.  De  manera 

periòdica cada sensor llegeix la temperatura actual registrada a la sala. Seguidament compara el 

valor llegit amb un llindar establert. Per últim, si el valor llegit supera el valor del llindar es notifica  

una alarma en l'estació central. Aquesta funcionalitat permet a l'equip de seguretat poder prendre les 

decisions adequades a l'hora de combatre un incendi real, i gràcies a la intercomunicació ràpida del 

sistema també minimitzar els possibles danys que l'incendi pugui ocasionar.

La segona utilitat més important està relacionada directament amb el manteniment del sistema. Els 

sensors reporten el seu estat de bateria per tal d'informar a l'equip de seguretat de quan aquestes  

s'han de substituir. Complementàriament aquest sistema serveix com a reporting per saber si algun 

sensor perd comunicació amb la base, i desencadenar les accions pertinents per part de l'equip.

Per  últim,  és  un sistema configurable  mitjançant  comandes per  consola.  Això permet  a  l'equip 

responsable comunicar-se de forma remota amb els sensors i modificar els paràmetres de temps de 

polling i llindars de temperatura segons les necessitats de la ubicació de cada node.

1.2.2 Aplicació del node sensor estació base

La seva funció principal consisteix en actuar com a pont de comunicació entre el node sensor remot 

i  la  computadora estació central.  Els  missatges  que arriben amb origen node sensor remot són 

transmesos a la computadora estació central i viceversa.

L'altra funció és comportar-se com el node sensor remot en  detectar anomalies en la temperatura 

que puguin suposar un perill real d'incendi.

1.2.3 Aplicació de la computadora estació central

L'estació central està formada per dos aplicacions amb rols ben diferenciats:

• Aplicació de monitorització  : rep les dades enviades pel node sensor remot i les processa per 

mostrar-les a l'usuari final.

• Aplicació de configuració  : processa les dades entrades per l'usuari final i les envia al node 

sensor remot per configurar els paràmetres segons les necessitats especials de cada ubicació.
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1.3 Objectius del sistema

La següent llista mostra els objectius que el sistema ha de satisfer per tal de poder ésser considerat 

un software robust i complet:

1. Detectar incendis. Llegir periòdicament la temperatura registrada pel sensor i en cas de 

superar un llindar establert enviar un missatge d'alarma a la computadora estació central. 

Permetre  la  configuració remota del  llindar  de temperatura i  de l'interval  de lectura del 

sensor.

2. Notificar automàticament l'alarma de forma remota. Enviar el missatge d'alarma a través 

de la comunicació sense fils sense interacció humana.

3. Notificar automàticament l'alarma de forma local. Mostrar amb un patró d'il·luminació 

dels  LEDs  integrats  en  el  hardware  dels  nodes  que  s'ha  detectat  una  anomalia  en  la 

temperatura llegida.

4. Sistema manual per activar l'alarma. Permetre que un usuari pugui notificar una alarma 

polsant un botó integrat en el hardware dels nodes.

5. Transmissió  d'alarmes  sense  pèrdues. Implementar  un  sistema  de  reconeixement  de 

missatges  (ACK)  per  garantir  una  comunicació  segura  entre  el  node  sensor  remot  i  la 

computadora estació central, passant pel node sensor estació base.

6. Reconeixement d'alarmes des de l'aplicació d'usuari. Mostrar en la computadora estació 

central  les  alarmes  rebudes  des  del  node  sensor  remot.  Permetre  confirmar  la  recepció 

d'aquestes alarmes.

7. Monitoritzar la bateria dels nodes de la xarxa. Llegir periòdicament el nivell de bateria 

registrat pel sensor i enviar un  report a la computadora estació central. En cas d'estar per 

sota  d'un llindar  establert  enviar  un missatge d'alarma a la  computadora estació central. 

Permetre la configuració remota de l'interval de lectura del sensor.

8. Mostrar els diferents estats del sistema en el node.  Mostrar amb un patró d'il·luminació 

dels LEDs integrats en el hardware dels nodes cadascun dels estats del sistema.

9. Sistema  de  protecció  de  caigudes. Utilitzar  el  WatchDog  Timer del  microcontrolador 

integrat en el  hardware dels nodes per evitar que el  sistema quedi en un estat  “penjat”. 

Permetre que el sistema es reinicii i recuperi l'última configuració establerta.
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10. Sistema de debug de l'aplicació. Permetre la monitorització periòdica en temps real de la 

temperatura llegida pels diferents nodes sensors remots. Permetre la configuració remota de 

l'interval de lectura del debug.

11. Prova de cobertura. Proporcionar un sistema visual per comprovar si existeix comunicació 

del node sensor remot amb el node sensor estació base.

12. Sistema d'activació. Dotar el sistema d'un servei d'activació manual del sensor mitjançant 

l'ús del sensor d'efecte Hall integrat en el hardware dels nodes.

13. Interfície  d'usuari. Proporcionar  a  l'usuari  final  una interfície  d'interacció  amb el  node 

sensor remot.

1.4 Enfocament i mètode seguit

Dins l'àmbit dels sistemes encastats, l'enfocament del treball de final de carrera es lleugerament 

diferent del que ho seria si s'hagués desenvolupat en alguna tecnologia estudiada al  llarg de la 

carrera. 

El  fet  de  treballar  amb  materials  nous  en  el  mercat  i  un  llenguatge  desconegut  (nesC)  amb 

documentació  escassa,  sota  un  sistema  operatiu  particular  (TinyOS)  també  amb  documentació 

limitada, provoquen que la corba d'aprenentatge sigui molt lenta. Aquest handicap comporta que els 

objectius marcats no acabin del tot satisfets, degut a la falta de temps real que es requereix per 

programar i testejar un sistema correctament.

Amb aquest projecte es vol arribar a un desenvolupament de software òptim tenint en compte les 

limitacions dels materials de que es disposen: dispositius amb limitacions de memòria i capacitat de 

processament. L'enfocament seguit consisteix en documentar-se amb molta literatura els primers 

mesos del projecte (documentació oficial) i una vegada assolits els coneixements necessaris, fixats 

els objectius, programar cadascú d'ells amb tècniques modulars.

En els  següents subapartats  veurem quin és el  mètode seguit  per desenvolupar la aplicació i  la 

memòria.
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1.4.1 Metodologia del desenvolupament de l'aplicació

Per tal de satisfer les necessitats essencials marcades pels objectius del projecte, el mètode seguit a  

l'hora de desenvolupar el software del mateix ha seguit les següents fases:

1. Fase d'aprenentatge. 

2. Fase de disseny.

3. Fase de programació del software.

4. Fase de testing del software.

5. Fase de millora del software programat.

6. Fase de documentació del codi.

En la fase d'aprenentatge l'essència de la mateixa rau en el fet de documentar-se a consciència en la  

tecnologia que s'emprarà en el  disseny i el desenvolupament del codi del projecte.  Una vegada 

assumits els reptes d'aprendre una nova tecnologia, s'ha decidit en primera instància accedir a la 

biblioteca de la UOC per cercar referències sobre el sistema operatiu TinyOS i el llenguatge nesC 

sota el qual està programat. Una vegada trobada la referència TinyOS Programming de Philip Levis 

i David Gay  [2], arquitectes del sistema esmentat, s'ha procedit a la lectura completa de l'obra. 

Complementàriament a la lectura anterior ha estat  indispensable la lectura dels TEPs o  TinyOS 

Enhancement  Proposal disponibles al  website  oficial  de TinyOS  [3],  que son documents  on es 

descriu  detalladament  quines  han  de  ser  les  bases  de  l'arquitectura  del  sistema  operatiu  per 

implementar diferents solucions tals com: temporitzadors, seqüència de boot, sensor, comunicacions 

serie o ràdio, etc... Una vegada assumits els conceptes esmentats, s'ha procedit a iniciar la següent  

fase del projecte.

En  la  fase  de  disseny  ha  estat  necessari  escollir  quina  seria  l'estructura  en  el  moment  de 

desenvolupar  el  software  per  tal  d'assolir  els  objectius  marcats.  Aplicant  els  conceptes  apresos 

durant la fase d'aprenentatge s'ha decidit  que el  disseny modular de cada component és el  mes 

adient segons les característiques del sistema i les eines emprades per construir-lo. Aquest disseny 

consisteix en dividir  en petits  mòduls cada tasca que ha de satisfer el  sistema per tal  de poder 

aprofitar codi en el conjunt global. Aquest mètode evita la duplicitat de codi i facilita la tasca de 

manteniment, garantint l'eficàcia i l'optimització del mateix.  Una vegada decidit  el disseny, s'ha 
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procedit a iniciar la següent fase del projecte.

En la fase de programació del software s'ha seguit un cicle homogeni per a cadascun dels objectius 

establerts.  Per a cada objectiu s'ha procedit  a desenvolupar una versió del  codi  el  més eficient 

possible seguint els exemples proposats per el departament de Sistemes Encastats a través del Wiki 

proporcionat  [4]. En funció de les necessitats de cada objectiu, si el desenvolupament del mateix 

està disponible en algun del tutorials oficials de TinyOS, s'ha seguit una programació basada en el  

codi d'exemple del mateix tutorial. Aquesta aproximació es deguda a que el codi oficial, per norma 

general, està estructurat de forma ordenada i eficient. Cal comentar que alguns objectius no s'han 

pogut satisfer només buscant informació oficial i ha estat necessari cercar problemes similars en 

llistes de correu, on s'ha pogut trobar workarounds per tal de solucionar les dificultats trobades. Una 

vegada programat el codi, s'ha procedit a iniciar la següent fase del projecte.

En la fase de testing del software s'ha procedit a avaluar de manera individual cadascun dels mòduls 

implementats durant la fase de programació. En concret s'ha supervisat el correcte funcionament del 

mateix i, en cas de no satisfer els objectius, s'ha procedit a refer el codi. Una part crítica d'aquesta  

fase ha estat tenir en compte totes les possibilitats que havia de satisfer un mòdul en funció de l'estat 

global  del  sistema.  Una vegada testejat  cada mòdul,  s'ha procedit  a  iniciar  la  següent  fase  del 

projecte.

La fase de millora del software programat no sempre ha estat necessària en la codificació de tots els  

mòduls, però sí en la gran majoria d'ells. Aquesta fase s'ha donat al llarg de totes les fases anteriors  

a partir de la fase de programació. Ha consistit en una refactorització del codi en funció de noves 

tècniques que s'han anat trobant al  llarg del desenvolupament del projecte.  Durant aquesta fase 

sempre s'ha tingut en compte que el codi refactoritzat no havia d'ocupar més espai que el  codi 

anterior i que la computació del mateix havia de ser més eficient que la del codi anterior. Una 

vegada considerat que un mòdul ja està completament acabat, s'ha procedit a iniciar la fase final del 

projecte.

En la fase de documentació del codi s'ha procedit  a comentar els mòduls per tal  de donar una 

explicació global dels requeriments que satisfan. És important deixar aquesta fase per al final ja que 

la documentació ha de ser sobre l'última versió del codi.
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1.4.2 Metodologia del desenvolupament de la memòria

Per tal de satisfer les necessitats essencials marcades pels objectius del projecte, el mètode seguit a  

l'hora de desenvolupar la memòria del mateix ha seguit les següents fases:

1. Fase de recollida de dades.

2. Fase de redacció.

3. Fase de correcció.

En la fase de recollida de dades s'ha procedit a guardar les possibles referències que serien d'utilitat 

per a la fase de redacció tals com: informació del hardware emprat, informació de les tecnologies 

emprades, memòries de companys d'anys anteriors, etc... Aquesta fase s'ha donat al llarg de totes les 

fases de desenvolupament de l'aplicació, a fi de facilitar la feina final de redacció. Una vegada 

finalitzades les fases de desenvolupament de l'aplicació i amb totes les referències anotades,  s'ha 

procedit a iniciar la següent fase de la memòria.

En la fase de redacció s'ha procedit a filtrar la informació recollida en la fase anterior. Una vegada 

filtrada aquesta informació i en funció de l'estructura de la memòria facilitada per la facultat s'ha 

procedit a la redacció de cadascun dels punts requerits pel document. Durant el desenvolupament 

d'aquesta  fase  també s'ha revisat  el  contingut  dels  punts  de  les  memòries  de companys  d'anys  

anteriors a fi d'obtenir un document presentable i ben redactat. Una vegada finalitzada aquesta fase, 

s'ha procedit a iniciar la fase final de la memòria.

En la fase de correcció s'ha procedit  a revisar  el  document generat anteriorment  a  fi  de trobar 

redactats millorables i poder corregir-los. És en aquesta fase on també s'ha procedit a maquetar  

correctament el document final, afegint les figures i el annexos.
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1.5 Planificació del projecte

Les següents figures mostren el cronograma i el diagrama de la planificació inicial del projecte.
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Aquesta planificació inicial només ha servit com a referència a l'hora d'implementar les diferents 

funcionalitats del sistema però al llarg del desenvolupament no s'ha seguit estrictament.

No s'indiquen els temps dedicats en hores a cada apartat degut a que serien una aproximació i no un 

nombre real de dedicació. El temps dedicat no s'ha planificat en hores exactes, s'ha utilitzat el temps 

necessari quan les condicions laborals han permès la dedicació al treball.

Casos que expliquin el no haver seguit la planificació estrictament són els següents:

• La funcionalitat  'Sistema manual per activa l'alarma' no es va poder satisfer en l'entrega 

corresponent degut a que s'estava debatent en aquell moment amb el consultor quina seria la 

millor implementació.

• La funcionalitat  'Interfície  d'usuari'  no  es  va  poder  finalitzar  completament  en  l'entrega 

corresponent, enviant una implementació parcial.

1.6 Recursos emprats

Per desenvolupar aquest projecte s’ha disposat dels següents recursos de maquinari i programari .
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1.6.1 Maquinari

Ordinador portàtil Lenovo Essential G570 amb les següents especificacions:

Processador Intel Core i5

Core chipset Intel HM65 

Arquitectura de bus

1333MHz DDR3
DMI
FDI
LVDS
VGA
HDMI
AZALIA
SATA
USB
LPC

Xip gràfic Intel intergrated 

Pantalla 15.6" 16:9, 1366x768 pixels HD/220nit, Glare/White LED/6mm wedge type 

Memòria DDR3-1066/1333MHz SODIMM socket x 2

Disc dur 2.5” 9.5mm(7mm compatible) SATA II (SATA III capatible), 7200&5400rpm 

Ports E/S

Stereo Headphone Jack
Microphone Jack
VGA x 1
HDMI port
RJ45 x 1
USB 2.0 x 4
5 in 1 media card reader (SD/SD pro/MMC/MS pro/XD)

Ethernet 10/100 Mb 

Teclat 6-row Lenovo Keyboard 

Touchpad Normal type with two buttons 

Càmera 0.3M/2.0M pixels 

Bateria Li-ion battery (6 cells) 2200 mAh 

Tabla 1. Especificacions portàtil Lenovo G570

Dues motes model COU_1_2 amb les següents especificacions:

Microprocessador Atmel ATmega 1281 8-bit AVR Microcontroller with 128K Bytes In-System Programmable Flash

Mòdul de ràdio Atmel RF230 Low Power 2.4 Ghz Transceiver

Sensor de temperatura MCP9700

Sensor de llum PDV-P9003-1 

Sensor d'efecte Hall BU52011HFV

Tabla 2. Especificacions de les motes COU_1_2
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1.6.2 Programari

Sistema operatiu Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx) amb el següent programari instal·lat:

• Entorn TinyOS 2.1.1 del repositori Debian

• IDE Eclipse Ganymede amb plugin YETI

• Meshprog 0.1.1

1.7 Productes obtinguts

El desenvolupament anterior ha propiciat la creació dels següents productes:

1.7.1 Motes

FireDetectorStationAppC.  Aquesta  aplicació  correspon  a  la  utilitzada  pel  node sensor  estació 

base. És una versió modificada de l'aplicació BaseStation que permet informar de la potència 

rebuda durant la prova de cobertura.

FireDetectorAppC.  Aquesta  aplicació  correspon  a  la  utilitzada  pel  node  sensor  remot.  Està 

formada per el mòduls necessaris per implementar els objectius marcats.

1.7.2 PC

FDConfig. Aquesta classe conté l'aplicació de configuració. A través d'aquesta aplicació es permet 

la configuració dels nodes remots segons els paràmetres entrats per l'usuari.

FDMonitor.  Aquesta  classe  conté  l'aplicació  de  monitorització.  A través  d'aquesta  aplicació  es 

visualitzen els missatges que els nodes remots envien a l'estació central.

En els capítols 3 i 4 d’aquesta memòria es descriuen amb detall cadascun d’aquests components.
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1.8 Descripció dels capítols posteriors

Capítol  2:  Antecedents.  En aquest  capítol  es  detallen  quins  són els  pilars  del  sistema operatiu 

TinyOS.

Capítol  3:  Descripció  funcional.  En aquest  capítol  es  detalla  el  per  què  del  funcionament  del 

projecte dissenyat i la interacció entre els components que el formen.

Capítol  4:  Descripció  detallada.  En  aquest  capítol  es  dóna  l'explicació  tècnica  del  projecte 

dissenyat i els casos d'ús que admet.

Capítol 5: Viabilitat tècnica. En aquest capítol s'estudia si el projecte té futur com a projecte de mercat 

o ha de quedar només en una fase d'investigació.

Capítol 6: Valoració econòmica. En aquest capítol es detallen tots els punts econòmics del projecte, des 

de el cost dels materials com el cost dels recursos humans.

Capítol  7:  Conclusions.  En  aquest  capítol  es  comenten  les  conclusions  finals  que  l'estudiant  ha 

considerat d'importància en el transcurs del desenvolupament del projecte.

Capítol 8: Glossari. En aquest capítol es detallen els termes d'importància per al projecte juntament amb 

la seva definició formal.

Annex A. En aquest annex es descriuen detalladament els passos per instal·lar els productes obtinguts 

en els nodes i en la computadora.

Annex B.  En  aquest  annex es  descriuen  les  comandes  que ha  d'efectuar  l'usuari  per  treballar  amb 

l'aplicació final.
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2 Antecedents

El sistema operatiu TinyOS és un dels pocs sistemes operatius que existeixen per treballar amb 

WSN. Originalment va ser ideat per la Universitat de Berkeley i actualment és un projecte  open-

source amb un ampli acolliment de la comunitat de desenvolupadors. Gràcies a aquesta comunitat, 

TinyOS  suporta  diferents  plataformes  amb  nodes  sensors  i  diferents  arquitectures  hardware. 

Aquesta  motivació  intenta  facilitar  el  desenvolupament  d'aplicacions  amb  un  gran  nivell 

d'abstracció, per tal de fer-les el més homogènies possible.

Tant TinyOS com les aplicacions desenvolupades per córrer en el sistema estan escrites amb el 

llenguatge de programació nesC,  què es  un metallenguatge derivat  del  famós llenguatge C. La 

diferència  amb  C  rau  en  el  fet  de  reduir  la  mida  i  ús  de  la  memòria,  optimitzar  l'ús  de 

microcontroladors i prevenir bugs de baix nivell com els produïts per l'ús de memòria compartida.

Existeixen multitud d'eines que ajuden a l'estudi i desenvolupament d'aplicacions per a WSN, des 

del  tractament  de dades  llegides  fins  a  sistemes de simulació.  Lligat  a  aquestes  eines,  TinyOS 

proporciona una sèrie d'abstraccions i serveis tal com: temporitzadors, sistemes d'emmagatzematge, 

comunicació sèrie o ràdio entre nodes, etc... els quals eviten haver de preocupar-se del hardware 

pròpiament dit dels nodes.

Aquest sistema operatiu té una arquitectura basada en components i es programa a través d'events 

de nesC. Existeixen tres tipus de classes d'arxius en nesC: interfícies, configuracions i mòduls. Els 

mòduls formen la part lògica del programa ja que implementen les especificacions dels components 

i les configuracions formen la part de control del programa ja que s'encarreguen d'unir els diferents 

components en funció de les interfícies dels mateixos.

Els components estan ordenats de forma jeràrquica, essent els de menor nivell els més propers als 

components físics del node i els de major nivell els més abstractes, generalitzant els serveis que es 

consideren comuns a la majoria de les plataformes. La comunicació entre els components es realitza 

a través de comandes i events (command/event). Els primers criden a accions que realitzen altres 

mòduls en capes inferiors i els segons son la resposta de les capes inferiors a les accions invocades.
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Una de les propietats en un sistema amb programació basada en events es que tant les comandes 

com  els  events  han  de  finalitzar  l'execució  ràpidament,  de  forma  que  aquests  ocupin  el 

microcontrolador el menor temps possible. Aquest comportament es deu al fet de que no poden ser 

interromputs i s'ha d'evitar deixar la resta de components que necessita fer ús del processador en 

espera. Per afrontar aquest inconvenient existeixen les tasques (task) que s'encarreguen d'executar 

porcions de codi més llargues. Les tasques tenen menor prioritat que els events i, per tant, si que 

poden ser interrompudes.

El sistema TinyOS incorpora un planificador (scheduler) amb la finalitat de decidir quines tasques 

s'han d'executar en un moment donat. Per defecte, és tracta d'una cua FIFO (First In, First Out) de 

tasques pendents. El codi d'execució de les tasques també es troba dins els mòduls però el seu 

compilat el col·loca dins el codi del planificador, i és invocat mitjançant la comanda post. Quan no 

existeixen tasques a executar, el sistema TinyOS deixa el processador en un estat de baix consum 

apagant el processador per estalviar bateries. 

Pàgina 22 de 82



Memòria TFC. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Distributed Fire Detector System

3 Descripció funcional

En aquest apartat  es dona una visió global de quines són les  motivacions  que han propiciat  el 

disseny dels diferents elements que conformen el projecte final així com les relacions que tenen 

entre sí aquests elements.

3.1 Sistema total

El conjunt del sistema està format per tres components que són, com hem vist anteriorment:

• Node sensor remot.

• Node sensor estació base.

• Computadora estació central.

Els dos components més importants són: el node sensor remot i la computadora estació central. El 

node sensor estació base només és una passarel·la d'informació entre el  node sensor remot i la 

computadora estació central.

El funcionament general del sistema es basa en que cada node sensor remot llegeix periòdicament la 

temperatura actual que registra el sensor de temperatura incorporat i, quan aquesta lectura supera un 

llindar  màxim establert,  envia  automàticament  una  alarma  d'incendi  a  la  computadora  estació 

central.

Cada node sensor remot també llegeix periòdicament el  nivell  de bateria  actual que registra  el  

sensor de voltatge incorporat al microcontrolador i, quan aquesta lectura està per sota d'un llindar 

mínim  establert,  envia  automàticament  una  alarma  de  bateria  baixa  a  la  computadora  estació 

central.

El sistema també proporciona un servei de detecció de cobertura basat en l'enviament periòdic del 

nivell de bateria a la computadora estació central. Quan aquesta deixa de rebre els missatges avisa 

amb una alarma de node fora de cobertura.

A més d'aquests serveis globals, el node sensor remot també en proporciona d'altres particulars que 

es veuran en detall en apartats posteriors.
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3.1.1 Diagrama de blocs de l'aplicació

3.1.2 Distribució de la xarxa

Com hem vist anteriorment les WSN permeten diferents topologies per interconnectar els nodes que 

composen la  xarxa sense fils.  Aquest projecte utilitza una topologia d'estrella  per connectar  els 

nodes sensors remots amb el node estació base. La comunicació de les dades es fa utilitzant el  

protocol IEEE 802.15.4 per a la interconnexió dels dispositius de les WSN.
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Per a interconnectar el node estació base amb la computadora estació central s'utilitza el protocol 

USB mitjançant components UART. Aquesta connexió utilitza una transmissió sèrie a través d'un 

cable USB estàndard.

[agregar imagen de mota conectada a través de USB al PC]

3.1.3 Interacció entre els components

Com es  veu en  el  diagrama de blocs  de  l'apartat  3.1.1 el  node sensor  remot  és  el  component 

principal del sistema, connectat per ràdio al node sensor estació base. Aquest node sensor remot 

envia missatges per ràdio per indicar reportings i/o alarmes que creuen el node sensor estació base i 

arriben per sèrie a la computadora estació central.

A la inversa, la computadora estació central també envia missatges de configuració al node sensor 

remot a través del node sensor estació base, que transforma aquests missatges rebuts per sèrie en 

missatges de ràdio que arriben al node sensor remot.
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3.2 Computadora estació central

El sistema de la computadora estació central  està composat per dues aplicacions:  FDConfig  (a 

través de la qual es permet la configuració dels nodes remots segons els paràmetres entrats per 

l'usuari) i FDMonitor (a través de la qual es visualitzen els missatges que els nodes remots envien a 

l'estació central).

Aquestes  aplicacions  estan  programades  amb  el  llenguatge  de  programació  Java  i  utilitzen 

l'aplicació SerialForwarder de TinyOS per a poder-se comunicar simultàniament a través del 

mateix port sèrie. Aquesta abstracció es deguda a que el recurs físic sèrie només pot atendre una 

connexió alhora i, per tant, es necessita una capa intermediadora per arbitrar l'accés (tant d'entrada 

com de sortida) al recurs sense perdre cap transmissió.

3.2.1 Diagrama de blocs de l'aplicació
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3.2.2 Justificació del disseny de l'aplicació del PC

Com es  veu en el  diagrama de blocs  de l'apartat  3.2.1 les  aplicacions  del  PC utilitzen classes 

controladores per gestionar els missatges segons el tipus.

En l'aplicació FDMonitor es gestionen missatges de tipus alarma i reporting. 

• Missatge  d'alarma:  Quan  es  rep  un  missatge  d'alarma,  aquest  es  delegat  a  la  classe 

AlarmMsgHandler on es comprova si es tracta d'una alarma d'incendi o de bateria baixa. 

Una vegada s'ha descodificat el tipus es gestiona d'una manera o una altra i s'envia a la  

classe MessageLogger, que és l'encarregada de mostrar el missatge formatat per pantalla.

• Missatge de reporting: Quan es rep un missatge de reporting, aquest es delegat a la classe 

ReportMsgHandler on es  comprova si  es  tracta  d'un  reporting  de temperatura  o de 

bateria. Si es tracta d'un reporting de temperatura s'envia a la classe MessageLogger, que 

és l'encarregada de mostrar el missatge formatat per pantalla.  Si es tracta d'un reporting de 

bateria s'envia a la classe BatteryTimer, que es l'encarregada de comprovar si el node 

sensor remot té connexió amb la computadora estació central.

En  l'aplicació  FDConfig es  gestionen  missatges  de  configuració.  En  funció  dels  paràmetres 

introduïts  per  l'usuari  es  genera  el  missatge  de  configuració  corresponent  en  la  classe 

ConfigMsgHandler i s'envia al node sensor remot corresponent.

Malgrat que el disseny de l'aplicació de PC és molt rudimentari, s'ha intentat escollir un model de 

programació dividit en classes estàtiques que s'encarreguen d'executar accions concretes en comptes 

d'utilitzar una gran classe que gestioni tots els recursos.
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3.3 Node sensor remot

El sistema FireDetectorAppC del node sensor remot està composat per diferents mòduls que 

s'encarreguen de dur a terme accions molt concretes. La finalitat d'aquest disseny es garantir la 

modularitat i l'eficiència, aspectes crítics tenint en compte els recursos físics limitats per als quals 

estan programades.

3.3.1 Diagrama de classes de l'aplicació del node sensor remot
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3.3.2 Breu explicació dels mòduls que conformen FireDetectorAppC

A continuació es dóna una visió global d els mòduls que formen l'aplicació FireDetectorAppC:

• IdleC: Implementa l'estat “Espera” del node. A través del parpelleig d'un LED l'usuari sap 

que el node està preparat per funcionar.

• AlarmDetectorC:  Implementa  l'estat  “Detector  d'incendis”  del  node.  Compara 

periòdicament  el  valor  llegit  pel  sensor  de  temperatura  i  envia  una  alarma  si  aquest  és 

superior al llindar establert.

• CoverageTestC: Implementa l'estat “Prova de cobertura” del node. Comprova si el node 

té connexió amb el node sensor estació base i ho indica visualment.

• UserButtonCounterC: Notifica quan l'usuari ha premut el botó d'usuari i el nombre de 

vegades que ho ha fet.

• HallEffectCounterC: Notifica quan s'ha rebut una interrupció magnètica al node i el 

nombre de vegades que ho ha fet.

• SensorPowerC: S'encarrega de l'activació i desactivació dels sensors del node.

• ActiveMessageC: S'encarrega de l'activació i desactivació de la comunicació per ràdio 

del node.

• BatteryHandlerC:  S'encarrega de la gestió de les bateries.  Llegeix periòdicament el 

nivell de bateries de la mota i gestiona l'enviament del mateix a l'estació central, així com les 

possibles alarmes que puguin succeir.

• ConfigurationHandlerC:  S'encarrega  de  la  gestió  dels  missatges  de  configuració 

remota del node. Quan rep un missatge, examina quins paràmetres ha de modificar i du a 

terme les accions pertinents per canviar-los.

• DebugC: Aquest mòdul s'encarrega de poder consultar el valor de la temperatura actual dels 

nodes sensors remots des de la computadora estació central.

• InternalEEPROMC: S'encarrega de la gestió de les lectures i escriptures en la memòria 

EEPROM interna del microcontrolador.
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3.4 Node sensor estació base

El  sistema  FireDetectorStationAppC del  node sensor  estació  base es  una  ampliació  de 

l'aplicació BaseStation de TinyOS. Aquesta aplicació s'encarrega d'establir una passarel·la entre 

el mòdul sèrie UART i el mòdul ràdio del node (reenvia els datagrames rebuts per ràdio cap a 

UART i viceversa).

L'ampliació que ha rebut l'aplicació BaseStation s'encarrega d'afegir la potència rebuda en els 

missatges que s'envien en el mode “Prova de cobertura”.
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4 Descripció detallada del sistema

En aquest apartat es veu en profunditat del disseny global explicat en el capítol 3. Com hem vist, en 

nesC tenim interfícies, configuracions i mòduls. Fent un semblant amb aquest llenguatge podem dir 

que en el capítol 3 hem vist les configuracions (que donen una visió global de les connexions dels 

diferents elements que formen una aplicació) i en aquest capítol 4 veurem el mòduls (que donen una 

visió individual de cada implementació).

Per a cada mòdul, veurem una descripció detallada dels elements que el formen, les variables que 

utilitza i les tasques definides. Complementàriament veurem el diagrames d'estats associats a cada 

mòdul (en cas d'existir).

4.1 L'aplicació FireDetectorAppC (node sensor remot)

Aquesta aplicació connecta els mòduls que son alhora un conjunt de serveis que donen suport a 

diferents requeriments per obtenir un robust detector d'incendis. Existeixen tres serveis mútuament 

excloents  que  l'usuari  pot  activar  manualment  (directament  treballant  sobre  les  motes,  ja  sigui 

utilitzant el botó d'usuari o el sensor magnètic). A continuació una petita descripció d'aquests estats 

(en el següent apartat es veuran amb més deteniment):

• Mode "Espera": Aquest estat serveix per indicar que la mota funciona correctament i que 

està preparada per ser utilitzada.

• Mode "Prova de cobertura": Aquest estat serveix per saber si la mota està dintre del radi de 

cobertura de la estació base.

• Mode “Detector d'incendis”: L'estat principal, detecta diferències de temperatura i gestiona 

l'enviament d'alarmes a l'estació central.

Aquest  estats  son mútuament  excloents,  això  vol  dir  que quan un està  activat  els  altres  resten 

desactivats.

L'estat  inicial  és  el  mode “Espera”.  Des d'aquest  podem activar  el  mode “Detector  d'incendis” 

passant  una  peça  imantada  dos  cops  pel  sensor  d'efecte  Hall  o  bé  activar  el  mode  “Prova  de 

cobertura” prement dos cops del botó d'usuari.
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Una vegada activats els modes “Detector d'incendis” o “Prova de cobertura”, si es vol activar el 

contrari només ho pot fer passant pel mode “Espera”. La motivació d'aquesta decisió de disseny rau 

en el fet que només disposem d'un botó d'usuari i podríem provocar comportaments no desitjats del 

sistema ja que també en fan ús altres serveis.

Per  desactivar  el  mode “Detector  d'incendis”  caldrà  passar  una  peça  imantada  quatre  cops  pel 

sensor d'efecte Hall. Per desactivar el mode “Prova de cobertura” caldrà prémer dos cops del botó  

d'usuari. Com hem dit, aquestes accions retornaran el sistema a l'estat “Espera”.

D'altra  banda  existeixen  tres  serveis  més  que  poden  treballar  conjuntament  amb  els  serveis 

anteriorment citats. A continuació una petita descripció d'aquests serveis (en el següent apartat es 

veuran amb més deteniment):

• Servei “Gestor de bateries”: Aquest servei llegeix periòdicament el nivell de bateries de la 

mota i gestiona l'enviament del mateix a l'estació central, així com les possibles alarmes que 

puguin succeir. La seva activació es permanent en tot el cicle d'energia de la mota. Això es 

degut al fet que serveix per controlar que la mota funciona correctament ja que l'estació 

central en controla la recepció.

• Servei “Protecció contra caigudes”: Aquest servei manté un estat  actualitzat  en memòria 

persistent  del  serveis  que  s'executen  a  la  mota.  Si  aquesta  queda  en  un  estat  indefinit 

(típicament  en  un  bucle  infinit),  un  WatchDog  intern  és  executat,  reiniciant  la  mota  i 

recuperant l'estat anterior. En aquest cas la seva activació també es permanent en tot el cicle 

d'energia de la mota.

• Servei “Debug”: Aquest servei serveix per poder consultar el valor de la temperatura actual 

dels  sensors  des  de  l'estació  central.  Per  defecte  el  servei  està  desactivat  i  la  seva 

activació/desactivació només es pot fer a través de la consola de l'estació central.
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4.1.1 El fitxer de capçalera FireDetector.h

En  aquest  fitxer  es  troben  les  definicions  de  les  estructures  que  s'utilitzen  en  els  mòduls  de 

l'aplicació, així com les constants que defineixen les màscares pel tipus de missatge i els paràmetres 

reconfigurables (llindars i intervals).

4.1.1.1 Estructures

L'estructura  PersistedConfiguration s'utilitza per emmagatzemar l'estat actual del node. Cada 

vegada  que  s'activa  algun  servei  en  el  sistema  o  es  modifica  remotament  algun  paràmetre 

reconfigurable, s'actualitza el camp corresponent d'aquesta estructura.

typedef struct PersistedConfiguration {
bool     debugActivated;
uint8_t  currentState;
uint16_t temperatureThreshold;
uint16_t temperatureInterval;
uint16_t temperatureDebugInterval;
uint16_t batteryInterval;

} PersistedConfiguration;

L'estructura  BeaconMsg s'utilitza com a paquet de comunicació en el mode “Prova de cobertura”. 

Conté un camp moteId on es desa l'identificador del node que l'envia i un camp rssi per guardar la 

potència rebuda del missatge.

typedef nx_struct BeaconMsg {
nx_uint16_t moteId;
nx_uint8_t  rssi;

} BeaconMsg;

L'estructura ReportMsg s'utilitza com a paquet de comunicació per a la transmissió de reportings. 

Conté  un  camp  type on  es  guarda  una  màscara  de  vuit  bits  que  indica  el  tipus  de  reporting 

(temperatura o bateria), un camp moteId on es desa l'identificador del node que l'envia i un camp 

value on es desa el valor llegit del reporting.

typedef nx_struct ReportMsg {
nx_uint8_t  type;
nx_uint16_t moteId;
nx_uint16_t value;

} ReportMsg;
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L'estructura AlarmMsg s'utilitza com a paquet de comunicació per a la transmissió d'alarmes. Conté 

un camp type on es guarda una màscara de vuit bits que indica el tipus d'alarma (temperatura o 

bateria, automàtica o manual), un camp moteId on es desa l'identificador del node que l'envia i un 

camp  value on es desa el valor llegit de l'alarma.

typedef nx_struct AlarmMsg {
nx_uint8_t  type;
nx_uint16_t moteId;
nx_uint16_t value;

} AlarmMsg;

L'estructura ConfigMsg s'utilitza  com  a  paquet  de  comunicació  per  a  la  transmissió  de 

configuracions. Conté un camp type on es guarda una màscara de vuit bits que indica quins són els 

camps que tenen un valor per ser modificats i si s'ha d'activar o desactivar el mode “debug”, un 

camp moteId on es desa l'identificador del node que l'envia, un camp  batteryInterval opcional 

on es desa el nou interval de lectura de bateries, un camp  temperatureThreshold opcional on es 

desa  el  nou  llindar  màxim  de  referència  per  a  la  notificació  d'alarmes,  un  camp 

temperatureInterval opcional on es desa el nou interval de lectura de temperatura i un camp 

temperatureDebugInterval  opcional on es desa el nou interval de lectura de temperatura del 

mode “debug”.

typedef nx_struct ConfigMsg {
nx_uint8_t  type;
nx_uint16_t moteId;
nx_uint16_t batteryInterval;
nx_uint16_t temperatureThreshold;
nx_uint16_t temperatureInterval;
nx_uint16_t temperatureDebugInterval;

} ConfigMsg;

4.1.1.2 Constants

Valors per defecte dels llindars de temperatura i nivell de bateries (en format de  counts ADC), i 

intervals (en mil·lisegons).

enum {
TEMP_ALARM        = 320,
BAT_LVL_ALARM     = 400,
TEMP_INTERVAL     = 4096,
TEMP_DBG_INTERVAL = 10240,
BAT_INTERVAL      = 10240

};
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Direcció de la memòria EEPROM on es guarda l'estructura de l'estat persistent.

enum {
CONFIG_ADDR = 0x400

};

Identificador del node sensor estació base.

enum {
STATION_ID = 1

};

Identificadors dels missatges de tipus ActiveMessage (AM).

enum {
AM_ALARMMSG = 40,
AM_REPORTMSG = 41,
AM_CONFIGMSG = 42,
AM_BEACONMSG = 43

};

4.1.1.3 Màscares

Màscares per indicar els diferents passos del reconeixement d'un missatge (ACK).

enum {
ALARM_SENT     = 0x10,
ALARM_HW_ACKED,
ALARM_SW_ACKED = 0x20,
CONFIRMATION_SENT     = 0x40,
CONFIRMATION_SW_ACKED = 0x80,

};

Màscares per indicar el tipus de missatge d'alarma.

enum {
ALRM_TEMPERATURE = 0x01,
ALRM_BATTERY     = 0x02,
ALRM_AUTOMATIC   = 0x04,
ALRM_MANUAL      = 0x08

};

Màscares per indicar el tipus de missatge de reporting.

enum {
RPRT_TEMPERATURE = 0x01,
RPRT_BATTERY     = 0x02

};

Màscares per indicar el tipus de missatge de configuració.
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enum {
CFG_BAT_INTERVAL  = 0x01,
CFG_TEMP_ALARM    = 0x02,
CFG_TEMP_INTERVAL = 0x04,
CFG_DBG_INTERVAL  = 0x08,
CFG_DBG_ON        = 0x10,
CFG_DBG_OFF       = 0x20

};

Màscares per indicar el tipus de reset.

enum {
POWER_ON_RESET = 0x01,
EXTERNAL_RESET = 0x02,
WATCHDOG_RESET = 0x08

};

4.1.1.4 Estats

Enumeració  dels  diferents  estats  pels  que  pot  passar  un  mòdul  que  proveeixi  la  interfície 

SplitControl.

enum {
STARTING,
STARTING_RADIO,
STARTING_SENSORS,
RADIO_STARTED,
RADIO_IDLE,
RADIO_SENDING,
SENSORS_STARTED,
STARTED,
STOPPING,
STOPPING_RADIO,
STOPPING_SENSORS,
RADIO_STOPPED,
SENSORS_STOPPED,
STOPPED

};

Enumeració dels estats del mòdul FireDetectorC.

enum {
IDLE     = 1,
DETECTOR = 2,
TEST     = 3

};
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4.1.2 El mòdul FireDetectorC

Aquest  és  el  mòdul  principal,  l'encarregat  de  coordinar  els  diferents  serveis  en  funció  de  la 

interacció humana amb el dispositiu.

Quan rep la senyal del mòdul  MainC indicant que el sistema ha arrencat, primerament gestiona el 

WatchDog guardant  el  registre  MCUSR en  la  variable  resetReason,  i  seguidament  l'engega  per 

expirar cada vuit  segons. Com aquest temporitzador independent s'ha de reiniciar abans de que 

expiri, arrenca un temporitzador cada sis segons amb la funció de reiniciar el WatchDog. D'aquesta 

manera es garanteix que sempre es reiniciarà el temporitzador a no ser que el dispositiu entri en un 

estat inconsistent.

Els  flags que indiquen l'origen del reset queden definits en la següent taula (els casos marcats en 

gris no són d'interès en aquest sistema):

TIPUS D'ACK 7 6 5 4 3 2 1 0

POWER_ON_RESET x x x x x x x 1

EXTERNAL_RESET x x x x x x 1 x

BROWN_OUT_RESET x x x x x 1 x x

WATCHDOG_RESET x x x x 1 x x x

JTAG_RESET x x x 1 x x x x

Tabla 3. Màscares del registre MCUSR per indicar el tipus de reset

Un cop inicialitzat el WatchDog, el mòdul gestiona una sèrie de crides consecutives per iniciar cada 

servei individualment. Atès que els serveis proporcionen una interfície del tipus  SplitControl, 

cada cop que es rep un senyal startDone d'un servei, es crida a l'inici d'un altre servei. Amb aquest 

mecanisme  es  garanteix  que  un  servei  no  serà  arrencat  fins  que  l'anterior  no  hagi  iniciat 

completament.

La seqüència d'arrencada segueix el següent patró:

1. Inicialitzar els sensors.

2. Inicialitzar el botó d'usuari.

3. Inicialitzar el sensor d'efecte Hall.

4. Inicialitzar la ràdio.
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5. Gestionar el context inicial. Abans de prosseguir amb la inicialització dels altres serveis, es 

crida a una rutina de gestió de context inicial. Aquesta rutina comprova si el sistema s'ha 

reiniciat  degut  al  WatchDog i,  en cas afirmatiu,  recupera l'estat  del  dispositiu abans del 

reinici.

6. Inicialitzar la gestió de les bateries.

7. Inicialitzar el mode del dispositiu en funció del contingut de la variable state. Per defecte, 

el valor és IDLE, però durant la gestió del context inicial aquest valor pot canviar.

Una  vegada  inicialitzats  tots  els  serveis,  el  sistema  aten  les  interrupcions  que  li  arriben  per 

modificar el mode del dispositiu. Cada cop que sorgeix una transició cap a un mode diferent, es 

crida a una tasca que modifica l'estat persistent, per tal de mantenir la coherència amb el sistema de 

protecció anticaigudes.

4.1.2.1 Diagrama de connexions

Veure 3.3.1.

4.1.2.2 Variables

Tipus Nom Descripció

uint8_t state Emmagatzema l'estat actual del sistema: Espera, Prova de cobertura o 
Detector d'incendis.

uint8_t resetReason Emmagatzema el valor del registre MCUSR del microcontrolador. Aquest 
registre conté informació sobre qui ha originat el reset del sistema.

PersistedConfiguration persistedConfig
Porció  de  memòria  on  s'emmagatzema  l'estructura  que  conté  la 
informació de l'estat en que es troba el sistema abans de produir-se un 
reset per expiració del temporitzador WatchDog.

PersistedConfiguration* persistedConfigPtr Punter a l'estructura anterior utilitzat per accedir als camps individuals 
de la mateixa.

Tabla 4. Variables del mòdul FireDetectorC

4.1.2.3 Procediments i tasques

Tipus Nom Descripció

Procediment handleStartingContext

Comprova si  el  motiu  del  reinici  ha estat  degut  a un expiració  del  temporitzador 
WatchDog i, en cas afirmatiu, recupera l'estat en que estava el dispositiu abans de 
produir-se. En cas contrari, emmagatzema la informació de l'estat per defecte per 
mantenir la coherència amb el sistema de protecció anticaigudes.

Tasca changePersistedState
Recupera el valor de l'estat persistent actual i n'actualitza el valor de l'estat amb els 
nous  paràmetres.  Sempre  llegeix  l'estat  actual  per  evitar  sobreescriure  valors 
modificats per altres mòduls.

Tabla 5. Procediments i tasques del mòdul FireDetectorC
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4.1.3 El mòdul MainC

Aquest mòdul, proporcionat per TinyOS, s'encarrega de la gestió d'arrencada del sistema operatiu, 

tant hardware com software.

La seqüència d'arrencada segueix el següent patró:

1. Inicialitzar el planificador (Scheduler).

2. Inicialitzar el components.

3. Enviar un senyal indicant que el procés d'arrencada ha finalitzat correctament.

4. Executat el planificador.

Durant el procés d'arrencada, cada node executa el procediment platform_bootstrap() definit en 

el fitxer platform.h. Aquest procediment ha estat modificat per tal de mantenir el WatchDog Timer 

ja que, per defecte, esborra la variable MCUSR i deshabilita el WatchDog.

4.1.3.1 Diagrama de connexions
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4.1.3.2 Procediments i tasques

Tipus Nom Descripció

Procediment platform_bootstrap
Activa el WatchDog Timer per expirar cada vuit segons. La motivació rau en el fet de 
mantenir  el  valor  de  la  variable  MCUSR per  a  la  gestió  que es  farà  en el  mòdul 
principal FireDetectorC.

Tabla 6. Procediments i tasques del mòdul MainC

4.1.4 El mòdul WatchDogTimer

Aquest mòdul és un temporitzador que reinicia el WatchDog cada sis segons. El motiu d'aquest 

interval  és  evitar  que  una  petita  càrrega  del  sistema  faci  expirar  el  WatchDog  de  manera 

involuntària. Per això, s'ha considerat que dos segons de marge per a processament del controlador 

són suficients per evitar aquesta casuística.

4.1.4.1 Diagrama de connexions
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4.1.5 El mòdul IdleC

Aquest mòdul implementa el mode “Espera” del sistema. serveix per indicar que la mota funciona 

correctament i que està preparada per ser utilitzada. Parpelleja el led verd dos cops durant un quart 

de segon, repetint el cicle cada deu segons.

4.1.5.1 Diagrama de connexions

4.1.5.2 Variables

Tipus Nom Descripció

uint8_t state
Emmagatzema l'estat actual del mòdul. Veure 4.1.1.4 per al detall dels 
estats  pels  que  pot  passar  un  mòdul  que  implementa  la  interfície 
SplitControl.

uint8_t displayCounter Comptador per gestionar el patró de LEDs del temporitzador Display.

Tabla 7. Variables del mòdul IdleC
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4.1.5.3 Procediments i tasques

Tipus Nom Descripció

Tasca changeState Gestiona l'estat actual del mòdul en funció de la comanda rebuda per la interfície 
SplitControl.

Tabla 8. Procediments i tasques del mòdul IdleC

4.1.6 El mòdul AlarmDetectorC

Aquest  és  el  servei  principal,  la  motivació  del  disseny d'un  sistema  detector  d'incendis.  Quan 

s'activa, llegeix periòdicament la temperatura a través del sensor MCP9700 incorporat en cadascuna 

de les motes. Per fer-ho es fa ús d'una interfície del tipus Get<uint_8t> amb l'alias Temperature. 

Aquesta interfície ja proporciona la lectura adequada del canal ADC del microcontrolador.

Cada  cop  que  s'ha  recuperat  la  temperatura  actualitzada  del  node,  es  compara  amb un  llindar 

TEMP_ALARM, definit per defecte. Si la temperatura llegida és superior al llindar, el flux d'execució 

canvia la lectura periòdica per l'enviament d'una alarma a l'estació central. Aquest canvi de flux 

queda definit pels següents passos:

• Aturar la lectura periòdica.  Gràcies al  disseny modular,  si un altre servei,  com el servei 

“Debug” està consultant la temperatura, no es veu afectat per l'aturada.

• Formatar el contingut de l'alarma que s'enviarà a l'estació central. Mitjançant un camp de 

vuit  bits  s'indica  quin  tipus  d'alarma  s'envia  i  quin  és  l'estat  actual  d'enviament.  En  el 

missatge també s'inclou el valor llegit així com l'identificador del node.

• Enviar per ràdio l'alarma.

Atès que l'enviament d'una alarma és crític, la transmissió de la mateixa ha de ser fiable. Per aquet 

motiu, el disseny teòric de la transmissió es basa en un triple nivell de confirmació:

• Confirmació punt-a-punt: Assegura que el missatge ha arribat correctament al següent punt 

de la ruta fins al destí.

• Confirmació origen-destí: Assegura que el missatge ha arribat correctament al seu destí. En 

aquest cas, que el software del sistema central ha confirmat la recepció de l'alarma.

• Confirmació d'usuari: Assegura que l'usuari ha llegit l'alarma mostrada pel sistema central. 

En aquest cas, que l'usuari ha confirmat la recepció de l'alarma mitjançant una comanda amb 

el sistema central.
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Per tal de controlar la transmissió de l'alarma i garantir que aquesta arriba correctament a l'estació 

central, en cada enviament es manté un estat actualitzat dels diferents punts de reconeixement per 

on ha passat.

Per tal de minimitzar recursos, s'aprofiten els quatre bits de major pes del camp type de l'alarma, 

que són un segell per comprovar l'estat actual de la mateixa. En la següent taula es veu quin estat  

indica cada bit:

TIPUS D'ACK 7 6 5 4 3 2 1 0

ALARM_SENT x x x 1 x x x x

ALARM_SW_ACKED x x 1 x x x x x

CONFIRMATION_SENT x 1 x x x x x x

CONFIRMATION_SW_ACKED 1 x x x x x x x

Tabla 9. Màscares del triple nivell de confirmació
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Quan una alarma s'envia per primer cop, es marca com a ALARM_SENT. Si aquesta es confirma per 

hardware (la ràdio garanteix que ha arribat al següent punt de la xarxa, en aquest cas al node sensor 

estació  base)  espera  a  que  es  reconegui  en  la  computadora  estació  central.  Quan  arriba  a  la 

computadora estació central es marca com a ALARM_SW_ACKED i es reenvia al node sensor remot que 

ha  generat  l'alarma.  En  aquest  punt  s'assegura  que  l'alarma  ha  arribat  al  seu  destí  i  que  s'ha 

confirmat pel sistema. És a dir, s'han completat la confirmació punt-a-punt i la confirmació punt-

destí.

Només resta esperar a rebre el reconeixement de l'usuari per tancar el cicle de detecció d'incendis.  

En aquest cas, la computadora estació central,  on prèviament s'ha guardat l'estat  de l'alarma en 

memòria envia un missatge igual que els anteriors marcat com a  CONFIRMATION_SENT.  Quan el 

node sensor remot rep aquest missatge, el reenvia marcant-lo com a CONFIRMATION_SW_ACKED. En 

aquest moment, aquest servei queda aturat completament i es dóna per finalitzat el procediment de 

triple nivell de confirmació.

Cadascun dels estats anteriors és degudament indicat de forma local mitjançant diferents patrons de 

senyals visuals:

• Sense alarma: S'encén el led verd durant mig segon cada deu segons.

• Alarma detectada: S'encén i s'apaga el led vermell cada quart de segon.

• Alarma rebuda en estació central: S'encén el led vermell durant un quart de segon dos cops 

cada cinc segons.

• Alarma reconeguda per l'usuari: S'encén el led vermell indefinidament.

Les alarmes que s'envien bé poden ser automàtiques, com la descrita anteriorment, o bé poden ser 

manuals si l'usuari les activa directament en el botó d'usuari del node sensor remot. En la següent 

taula es veu com s'informa d'aquest fet en els quatre bits de menor pes del camp type de l'alarma:

TIPUS D'ALARMA 7 6 5 4 3 2 1 0

ALRM_TEMPERATURE x x x x x x x 1

ALRM_BATTERY x x x x x x 1 x

ALRM_AUTOMATIC x x x x x 1 x x

ALRM_MANUAL x x x x 1 x x x

Tabla 10. Màscares del tipus d'alarma
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Tant l'interval de lectura de la temperatura com el llindar que s'utilitza per comprovar l'alarma són 

configurables  de  manera  remota  des  de  la  computadora  estació  central.  Per  donar  aquesta 

possibilitat,  el  servei  proporciona  dues  interfícies  Set<uint16_t> anomenades 

TemperatureThresholdSet i TemperatureIntervalSet. Quan es rep un missatge de configuració 

amb aquests camps, el mòdul ConfigurationHandlerC fa ús d'aquestes interfícies per comunicar-

lo  a  AlarmDetectorP.  Aquest  últim  en  modifica  les  variables,  i  si  s'escau  actualitza  el 

temporitzador per tal de complir amb els intervals sol·licitats.

4.1.6.1 Diagrama de connexions
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4.1.6.2 Variables

Tipus Nom Descripció

uint8_t state
Emmagatzema l'estat actual del mòdul. Veure 4.1.1.4 per al detall dels 
estats  pels  que  pot  passar  un  mòdul  que  implementa  la  interfície 
SplitControl.

uint8_t alarmState

Emmagatzema l'estat actual de l'alarma. Aquest estat queda definit per 
la següent enumeració:

enum {
NO_ALARM,
INIT_ALARM_MSG,
INIT_PERIODIC_READING,
STOP_PERIODIC_READING,
NEW_ALARM_AUTO,
NEW_ALARM_MANUAL,
SEND_ALARM,
ALARM_HW_ACK_WAIT,
ALARM_SW_ACK_WAIT,
ALARM_CONFIRMATION_WAIT,
SEND_ALARM_CONFIRMATION_ACK,
ALARM_CONFIRMATION_HW_ACK_WAIT,
ALARM_FLOW_COMPLETED,
ERROR

};

uint8_t displayCounter Comptador per gestionar el patró de LEDs del temporitzador Display.

uint16_t temperatureThreshold Emmagatzema el llindar màxim de temperatura.

uint16_t sampleInterval Emmagatzema l'interval de lectura.

uint16_t temperatureRead Emmagatzema l'últim valor de temperatura llegit.

message_t alarmMsg Emmagatzema el missatge AM que s'utilitza per enviar una alarma.

AlarmMsg* alarmPtr Punter a la càrrega útil del missatge anterior.

Tabla 11. Variables del mòdul AlarmDetectorC

4.1.6.3 Procediments i tasques

Tipus Nom Descripció

Tasca handleAlarmFlow
Tasca que utilitza  una  variable  d'estat  per  dividir  el  processament  del  flux  d'una 
alarma en porcions de codi relativament curtes. Aquesta aproximació busca garantir 
que serveis encuats en la cua de tasques no esperin massa temps en ser atesos.

Tasca changeState Gestiona l'estat actual del mòdul en funció de la comanda rebuda per la interfície 
SplitControl.

Tabla 12. Procediments i tasques del mòdul AlarmDetectorC
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4.1.7 El mòdul CoverageTestC

Aquest servei serveix per confirmar que la posició actual del node sensor remot té comunicació 

directa amb el node sensor estació base.  Per indicar que aquest estat està actiu, parpelleja el led 

vermell cada quart de segon durant quatre vegades, repetint el mateix cicle cada quatre segons. 

El  comportament  és  el  d'enviar  un missatge  del  tipus  BeaconMsg cada  cinc  segons de  manera 

ininterrompuda al node sensor estació base.  Quan s'ha enviat un missatge al node sensor estació 

base, canvia l'estat del led taronja i, si el missatge es reconegut correctament, canvia l'estat del led 

verd.

D'aquesta  manera,  quan l'usuari  final  activa el  sistema pot  saber  exactament  quan està  fora de 

cobertura, que és quan el led verd no presenta canvi algun.

4.1.7.1 Diagrama de connexions
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4.1.7.2 Variables

Tipus Nom Descripció

uint8_t state
Emmagatzema l'estat actual del mòdul. Veure 4.1.1.4 per al detall dels 
estats  pels  que  pot  passar  un  mòdul  que  implementa  la  interfície 
SplitControl.

uint8_t radioState Emmagatzema l'estat actual del mòdul de ràdio per evitar col·lisions.

uint8_t displayCounter Comptador per gestionar el patró de LEDs del temporitzador Display.

message_t beacon Emmagatzema el  missatge AM que  s'utilitza  per  enviar  un  missatge 
guia.

BeaconMsg* beaconPtr Punter a la càrrega útil del missatge anterior.

Tabla 13. Variables del mòdul CoverageTestC

4.1.7.3 Procediments i tasques

Tipus Nom Descripció

Tasca sendBeacon Tasca que s'utilitza per enviar un missatge guia al node sensor estació base en funció 
de l'estat actual del mòdul de ràdio. El missatge s'envia si la ràdio no està ocupada.

Tasca changeState Gestiona l'estat actual del mòdul en funció de la comanda rebuda per la interfície 
SplitControl.

Tabla 14. Procediments i tasques del mòdul CoverageTestC

4.1.8 El mòdul UserButtonCounterC

Aquest servei permet l'activació o desactivació de les interrupcions generades pel botó d'usuari. 

Juntament amb aquesta opció es permet l'activació o desactivació de la interfície Notify<uint8_t> 

amb  alias  UserButtonCounts que  serveix  per  notificar  a  un  altre  mòdul  quan  es  genera  una 

interrupció nova. Aquesta interfície, a través dels mètodes enable i disable permet inicialitzar el 

comptador  actual  d'interrupcions  a  zero,  utilitat  emprada  per  a  la  transició  d'estats  del  mòdul 

FireDetectorC.
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4.1.8.1 Diagrama de connexions

4.1.8.2 Variables

Tipus Nom Descripció

uint8_t state
Emmagatzema l'estat actual del mòdul. Veure 4.1.1.4 per al detall dels 
estats  pels  que  pot  passar  un  mòdul  que  implementa  la  interfície 
SplitControl.

uint8_t currentCounts Comptador  per  gestionar  el  número  de  vegades  que ha  arribat  una 
interrupció a través del botó d'usuari.

Tabla 15. Variables del mòdul UserButtonCounterC

4.1.8.3 Procediments i tasques

Tipus Nom Descripció

Tasca notifyCurrentCounts Tasca que s'utilitza quan es rep una interrupció a través del botó d'usuari. Incrementa 
el número de currentCounts i notifica aquest increment amb un senyal notify.

Tasca changeState Gestiona l'estat actual del mòdul en funció de la comanda rebuda per la interfície 
SplitControl.

Tabla 16. Procediments i tasques del mòdl UserButtonCounterC
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4.1.9 El mòdul HallEffectCounterC

Aquest servei permet l'activació o desactivació de les interrupcions generades pel sensor d'efecte 

Hall.  Juntament  amb  aquesta  opció  es  permet  l'activació  o  desactivació  de  la  interfície 

Notify<uint8_t> amb alias HallEffectCounts que serveix per notificar a un altre mòdul quan es 

genera una interrupció nova. Aquesta interfície, a través dels mètodes  enable i  disable permet 

inicialitzar el comptador actual d'interrupcions a zero, utilitat emprada per a la transició d'estats del 

mòdul FireDetectorC.

4.1.9.1 Diagrama de connexions
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4.1.9.2 Variables

Tipus Nom Descripció

uint8_t state
Emmagatzema l'estat actual del mòdul. Veure 4.1.1.4 per al detall dels 
estats  pels  que  pot  passar  un  mòdul  que  implementa  la  interfície 
SplitControl.

uint8_t currentCounts Comptador  per  gestionar  el  número  de  vegades  que ha  arribat  una 
interrupció a través del sensor d'efecte Hall.

Tabla 17. Variables del mòdul HallEffectCounterC

4.1.9.3 Procediments i tasques

Tipus Nom Descripció

Tasca notifyCurrentCounts
Tasca que s'utilitza quan es rep una interrupció a través del  sensor d'efecte Hall. 
Incrementa el número de currentCounts i notifica aquest increment amb un senyal 
notify.

Tasca changeState Gestiona l'estat actual del mòdul en funció de la comanda rebuda per la interfície 
SplitControl.

Tabla 18. Procediments i tasques del mòdl HallEffectCounterC

Pàgina 51 de 82



Memòria TFC. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Distributed Fire Detector System

4.1.10 El mòdul SensorPowerC

Aquest mòdul serveix per activar o desactivar els  sensors incorporats en el  node sensor remot. 

Compta amb un temporitzador intern que no notifica l'activació definitiva fins que no s'ha exhaurit 

un  temps  prudencial  per  estabilitzar  els  circuits.  Aquesta  aproximació  és  necessària  per  tal  de 

notificar l'activació o desactivació correcta als altres serveis perquè puguin utilitzar els sensors i 

aquests donin uns resultats reals.

4.1.10.1 Diagrama de connexions

4.1.10.2 Variables

Tipus Nom Descripció

uint8_t state
Emmagatzema l'estat actual del mòdul. Veure 4.1.1.4 per al detall dels 
estats  pels  que  pot  passar  un  mòdul  que  implementa  la  interfície 
SplitControl.

Tabla 19. Variables del mòdul SensorPowerC
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4.1.10.3 Procediments i tasques

Tipus Nom Descripció

Tasca changeState Gestiona l'estat actual del mòdul en funció de la comanda rebuda per la interfície 
SplitControl.

Tabla 20. Procediments i tasques del mòdl SensorPowerC

4.1.11 El mòdul ActiveMessageC

Aquest  mòdul  és  proporcionat  pel  sistema  TinyOS  directament,  i  és  l'encarregat  de  gestionar 

l'enviament de paquets del tipus AM per ràdio.

Està fora de l'àmbit d'aquest treball explicar detalladament el funcionament d'aquest mòdul, però cal 

remarcar que la interfície SplitControl que proporciona és utilitzada només per activar la ràdio a 

l'inici del sistema i que aquesta no es desactiva mai en tot el cicle.

4.1.11.1 Diagrama de connexions
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4.1.12 El mòdul BatteryHandlerC

Per  ordre  d'importància,  aquest  servei  és  el  més  important  del  sistema  per  darrera  del  servei 

“Detector d'incendis”. Igual que el servei principal en fa ús d'una interfície del tipus Get<uint_8t> 

amb l'alias Voltage per llegir del canal ADC. Gestiona dos fluxos d'execució diferents:

• Gestió de l'informe o reporting periòdic.

• Gestió de les alarmes per batería baixa.

El flux de la gestió de l'informe periòdic queda determinat pel següents passos:

• INIT_REPORT_MSG: Inicialització de les variables de missatge  message_t i del punter que 

apunta al contingut del mateix del tipus ReportMsg. Aquest estat intenta optimitzar el codi, 

assignant només un cop els valors comuns a tots els missatges d'informe.

• INIT_SAMPLING: Inicialització del temporitzador periòdic que llegirà el valor del nivell de 

bateries. Aquest temporitzador per defecte està programat a un interval  BAT_INTERVAL de 

deu segons.

• CHECK_NEW_REPORT: Cada cop que s'obté un valor de la interfície Voltage es comprova que 

aquest  sigui  superior  al  llindar  BAT_LVL_ALARM.  Si  és  compleix segueix  el  flux  normal, 

s'actualitza el valor de la lectura en el missatge i s'envia l'informe a la computadora estació 

central.  En  cas  contrari,  a  més  d'enviar  l'informe,  es  gestiona  l'enviament  de  l'alarma 

corresponent de bateria baixa.

• SEND_REPORT:  S'envia  l'informe  a  la  computadora  estació  central  sense  cap  tipus  de 

protecció i seguretat. Aquesta decisió rau en el fet que aquest control ja queda gestionat per 

l'estació central i no és necessari sobrecarregar el node sensor remot amb codi redundant.

• STOP_SAMPLING: Aquest estat atura la lectura periòdica de les bateries. En aquest cas no és 

necessari per a l'aplicació però s'ha decidit mantenir-lo per coherència modular de possibles 

implementacions futures ja que la càrrega només és a nivell de memòria i no en penalitza el 

rendiment global.

• ERROR: Si hi ha algun error, es torna a un estat  READY_FOR_REPORT per indicar que es pot 

continuar llegint el nivell de bateries de nou.

Pàgina 54 de 82



Memòria TFC. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Distributed Fire Detector System

El flux de la gestió de les alarmes per bateria baixa queda determinat pel següents passos:

• INIT_ALARM_MSG:  Inicialització de les variables de missatge  message_t i  del punter que 

apunta al contingut del mateix del tipus  AlarmMsg. Aquest estat intenta optimitzar el codi, 

assignant  només  un cop els  valors  comuns  a  tots  els  missatges  d'alarma.  Es  manté  per 

coherència  amb  el  flux  anterior  i  per  possibles  millores  futures  atès  que  un  missatge 

d'alarma només s'envia un cop.

• ALARM_DETECTED:  Actualitza el valor del nivell  de bateria dins el  contingut del missatge 

d'alarma.

• SEND_ALARM:  S'envia  una  alarma  a  la  computadora  estació  central  amb  dos  nivells  de 

confirmació. Confirmació punt-a-punt i confirmació punt-destí. Per disseny les alarmes han 

d'arribar correctament a l'estació central,  i si no arriben les corresponents confirmacions, 

aquestes alarmes s'han de reenviar. El sistema de confirmació emprat és el mateix que en el 

cas del “Detector d'incendis” amb la diferència de que aquí no és necessària una confirmació 

d'usuari.

L'interval de lectura de la bateria és configurable des de la computadora estació central. Per donar  

aquesta  possibilitat,  el  servei  proporciona  la  interfícies  Set<uint16_t> anomenada 

BatteryIntervalSet.  Quan  es  rep  un  missatge  de  configuració  amb  aquest  camp,  el  mòdul 

ConfigurationHandlerC fa ús d'aquesta interfície per comunicar-lo a  BatteryHandlerP. Aquest 

últim en modifica la  variable  i  actualitza el  temporitzador per tal  de complir  amb els  intervals 

sol·licitats.
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4.1.12.1 Diagrama de connexions
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4.1.12.2 Variables

Tipus Nom Descripció

uint8_t state
Emmagatzema l'estat actual del mòdul. Veure 4.1.1.4 per al detall dels 
estats  pels  que  pot  passar  un  mòdul  que  implementa  la  interfície 
SplitControl.

uint8_t alarmState

Emmagatzema l'estat actual de l'alarma. Aquest estat queda definit per 
la següent enumeració:

enum {
NO_ALARM,
INIT_ALARM_MSG,
ALARM_DETECTED,
SEND_ALARM,
SENDING_ALARM,
SW_ACK_WAITING,
ALARM_FLOW_COMPLETED

};

uint8_t reportState

Emmagatzema l'estat actual del reporting. Aquest estat queda definit per 
la següent enumeració:

enum {
NO_REPORT,
INIT_REPORT_MSG,
INIT_SAMPLING,
READY_FOR_REPORT,
CHECK_NEW_REPORT,
SEND_REPORT,
SENDING_REPORT,
STOP_SAMPLING,
ERROR

};

uint16_t batteryThreshold Emmagatzema el llindar mínim de nivell de bateries.

uint16_t sampleInterval Emmagatzema l'interval de lectura.

uint16_t batteryRead Emmagatzema l'últim valor de nivell de bateries llegit.

message_t alarm Emmagatzema el missatge AM que s'utilitza per enviar una alarma.

message_t report Emmagatzema el missatge AM que s'utilitza per enviar un reporting.

AlarmMsg* alarmPtr Punter a la càrrega útil del missatge anterior.

ReportMsg* reportPtr Punter a la càrrega útil del missatge anterior.

Tabla 21. Variables del mòdul BatteryHandlerC

4.1.12.3 Procediments i tasques

Tipus Nom Descripció

Tasca handleAlarmFlow
Tasca que utilitza  una  variable  d'estat  per  dividir  el  processament  del  flux  d'una 
alarma en porcions de codi relativament curtes. Aquesta aproximació busca garantir 
que serveis encuats en la cua de tasques no esperin massa temps en ser atesos.

Tasca handleReportFlow

Tasca  que  utilitza  una  variable  d'estat  per  dividir  el  processament  del  flux  d'un 
reporting en  porcions  de  codi  relativament  curtes.  Aquesta  aproximació  busca 
garantir que serveis encuats en la cua de tasques no esperin massa temps en ser 
atesos.

Tasca changeState Gestiona l'estat actual del mòdul en funció de la comanda rebuda per la interfície 
SplitControl.

Tabla 22. Procediments i tasques del mòdul BatteryHandlerC
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4.1.13 El mòdul ConfigurationHandlerC

Aquest  mòdul  s'encarrega  de  la  gestió  de  les  configuracions  dels  node  sensors  remots.  Per 

minimitzar recursos, tots els possibles paràmetres de configuració són enviats com a camps del 

mateix paquet AM.

Quan es rep un missatge de configuració, a través de la màscara de vuit bits que incorpora, es veuen 

quins camps han estat modificats i requereixen ser notificats. D'aquesta manera, cada mòdul que 

incorpori  algun  paràmetre  susceptible  de  ser  modificat,  només  implementa  una  interfície  de 

notificació  que  és  utilitzada  per  ConfigurationHandlerC.  Amb  aquesta  decisió  s'allibera  de 

càrrega aquests mòduls per concentrar la gestió només en un.

Complementàriament es reben el missatges de control del sistema “Debug”. Aquesta decisió també 

minimitza recursos, ja que limita els accessos a l'EEPROM i en redueix el nombre d'escriptures 

(allargant la vida útil de la mateixa).

4.1.13.1 Diagrama de connexions
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4.1.13.2 Variables

Tipus Nom Descripció

uint8_t state

Emmagatzema l'estat actual del mòdul. Aquest estat queda definit per la 
següent enumeració:

enum {
NO_CONFIGURATION,
COPY_DATA,
READ_EEPROM,
NOTIFY_CHANGES,
NOTIFY_DEBUG,
SEND_ACK,
WRITE_EEPROM

};

message_t* configMsgPtr Emmagatzema el missatge AM que s'utilitza per reenviar un missatge 
com a ACK.

ConfigMsg config Porció de memòria on emmagatzemar la càrrega útil del missatge de 
configuració rebut.

ConfigMsg* configPtr Punter a la variable anterior per accedir individualment a cada camp.

PersistedConfiguration persistedConfig Porció  de  memòria  on  s'emmagatzema  l'estructura  que  conté  la 
informació de l'estat en que es troba el sistema.

PersistedConfiguration* persistedConfigPtr Punter a l'estructura anterior utilitzat per accedir als camps individuals 
de la mateixa.

Tabla 23. Variables del mòdul ConfigurationHandlerC

4.1.13.3 Procediments i tasques

Tipus Nom Descripció

Tasca handleConfigurationReceived

Tasca que utilitza  una  variable  d'estat  per  dividir  el  processament  del  flux  d'una 
configuració rebuda per ràdio en porcions de codi relativament curtes.

Quan  un  missatge  arriba  es  guarda  la  càrrega  útil  en  memòria  per  al  seu 
processament. Seguidament es llegeix la memòria EEPROM per veure quins canvis 
han de ser notificats. Una vegada notificats a cada mòdul i  confirmats, s'envia un 
missatge de confirmació a la computadora estació central. Finalment, es guarden en 
memòria EEPROM aquest canvis.

Tabla 24. Procediments i tasques del mòdul ConfigurationHandlerC

4.1.14 El mòdul DebugC

Aquest  servei  permet  consultar  les  temperatures  dels  diferents  nodes  sensors  remots  des  de  la 

computadora estació central, sense risc d'intervenir en el flux normal de la detecció d'incendis.

El flux de l'informe periòdic és molt semblant a l'emprat per l'informe de les bateries:

• INIT_REPORT_MSG: Inicialització de les variables de missatge  message_t i del punter que 

apunta al contingut del mateix del tipus ReportMsg. Aquest estat intenta optimitzar el codi, 

assignant només un cop els valors comuns a tots els missatges d'informe.

• INIT_SAMPLING: Inicialització del temporitzador periòdic que llegirà el valor el valor de la 

temperatura  mitjançant  la  interfície  del  tipus  Get<uint_8t> amb  l'alias  Temperature. 
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Aquest temporitzador per defecte està programat a un interval TEMP_DBG_INTERVAL de deu 

segons.

• READY_FOR_REPORT:  Cada  cop  que  obtenim  un  valor  de  la  interfície  Temperature, 

s'actualitza el valor de la lectura en el missatge i s'envia l'informe a la computadora estació 

central.

• SEND_REPORT:  Enviem  l'informe  a  la  computadora  estació  central  sense  cap  tipus  de 

protecció  i  seguretat.  Aquesta  decisió  rau  en  el  fet  que  la  pèrdua  d'un  paquet  no  és 

significativa, en canvi si que ho és el fet de mantenir un sistema de confirmació complex.

• SENDING_REPORT: Utilitzat pel cas que arribi una lectura mentre s'està enviant un informe 

previ i la ràdio estigui ocupada. Només ajorna l'execució fins que la ràdio s'allibera.

• STOP_SAMPLING: Aquest estat atura la lectura periòdica de la temperatura. En aquest cas no 

és  necessari  per  a  l'aplicació  però  s'ha  decidit  mantenir-lo  per  coherència  modular  de 

possibles implementacions futures ja que la càrrega només és a nivell de memòria i no en 

penalitza el rendiment global.

• ERROR: Si hi ha algun error, es torna a un estat  READY_FOR_REPORT per indicar que es pot 

continuar llegint el nivell de bateries de nou.

En aquest cas l'interval de lectura de la temperatura també és configurable des de l'estació central.  

Per  donar  aquesta  possibilitat,  el  servei  proporciona  la  interfície  Set<uint16_t> anomenada 

TemperatureDebugIntervalSet. Quan es rep un missatge de configuració amb aquest camp, el 

mòdul ConfigurationHandlerC fa ús d'aquesta interfície per comunicar-lo a DebugP. Aquest últim 

en modifica la variable i actualitza el temporitzador per tal de complir amb els intervals sol·licitats.
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4.1.14.1 Diagrama de connexions

4.1.14.2 Variables

Tipus Nom Descripció

uint8_t state
Emmagatzema l'estat actual del mòdul. Veure 4.1.1.4 per al detall dels 
estats  pels  que  pot  passar  un  mòdul  que  implementa  la  interfície 
SplitControl.

uint8_t reportState

Emmagatzema l'estat actual del reporting. Aquest estat queda definit per 
la següent enumeració:

enum {
NO_REPORT,
INIT_REPORT_MSG,
INIT_SAMPLING,
READY_FOR_REPORT,
CHECK_NEW_REPORT,
SEND_REPORT,
SENDING_REPORT,
STOP_SAMPLING,
ERROR

};

uint16_t sampleInterval Emmagatzema l'interval de lectura.

uint16_t temperatureRead Emmagatzema l'últim valor de temperatura llegit.

message_t report Emmagatzema el missatge AM que s'utilitza per enviar un reporting.

ReportMsg* reportPtr Punter a la càrrega útil del missatge anterior.

Tabla 25. Variables del mòdul DebugC
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4.1.14.3 Procediments i tasques

Tipus Nom Descripció

Tasca handleReportFlow Tasca  que  utilitza  una  variable  d'estat  per  dividir  el  processament  del  flux  d'un 
reporting en porcions de codi relativament curtes.

Tabla 26. Procediments i tasques del mòdul DebugC

4.1.15 El mòdul InternalEEPROMC

Aquest mòdul proporciona les funcions d'escriptura i de lectura a nivell de byte de la memòria 

EEPROM interna del microcontrolador. 

4.1.15.1 Diagrama de mòdul

4.2 L'aplicació FireDetectorStationAppC (node sensor estació base)

El  sistema  FireDetectorStationAppC del  node sensor  estació  base es  una  ampliació  de 

l'aplicació BaseStation de TinyOS. Aquesta aplicació s'encarrega d'establir una passarel·la entre 

el mòdul sèrie UART i el mòdul ràdio del node (reenvia els datagrames rebuts per ràdio cap a 

UART i viceversa).

L'ampliació que ha rebut l'aplicació BaseStation s'encarrega d'afegir la potència rebuda en els 

missatges que s'envien en el mode “Prova de cobertura”.
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4.3 Les aplicacions FDMonitor i FDConfig (computadora estació central)

L'usuari  final  disposa  de  dos  aplicacions  per  treballar  amb  FireDetector:  una  eina  de 

monitorizació  que rep  el  nom de  FDMonitor i  una  utilitat  de configuració  que  rep  el  nom de 

FDConfig.

• FDMonitor:  Aquesta eina serveix per monitoritzar  les alarmes que els  sensors envien al 

sistema central.

• FDConfig: Aquesta utilitat serveix per configurar els paràmetres que les motes necessiten 

per dur a terme la seva tasca. 

Ambdues eines són simples classes executables de Java, amb una implementació molt rudimentària 

basada en comandes de terminal i utilitzant el mateix canal de sortida del terminal per mostrar les 

dades obtingudes.

En l'annex B 10.2 es troben les introduccions per treballar amb aquestes eines.

4.3.1 FDMonitor

Aquesta aplicació s'encarrega d'escoltar de l'eina de TinyOS SerialForwarder els paquets del tipus 

AlarmMsg, BeaconMsg i ReportMsg. Quan rep un missatge, en desgrana el tipus i, en funció d'aquest 

delega la gestió en un altra classe especialitzada del mateix.

Aquestes classes especialitzades són les següents:

• AlarmMsgHandler:  S'encarrega  de  la  gestió  de  les  alarmes  rebudes.  Depenent  del  tipus 

d'alarma rebuda en gestiona la confirmació de tres nivells o de dos nivells.

• ReportMsgHandler: S'encarrega de la gestió dels informes rebuts. Quan rep un informe de 

bateries  gestiona  el  correcte  funcionament  mitjançant  les  classes  BatteryTimer i 

CheckReportPeriod.

• MessageLogger: Aquesta classe no gestiona cap missatge, només dona format al mateixos 

per elaborar un registre homogeni indicant el dia i la hora, el tipus de missatge i el contingut 

del mateix.

Els missatges del tipus BeaconMsg no tenen classe especialitzada atès que aquests missatges rebuts 
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no  requereixen  cap  tipus  de  gestió  especial  (només  són  mostrats  per  pantalla  a  través  de 

MessageLogger).

4.3.2 FDConfig

Aquesta aplicació està dissenyada per configurar remotament un node sensor. Està implementada 

per  ser  utilitzada  com  una  Interfície  de  Línia  de  Comandes  (Command  Line  Interface).  Per 

aconseguir una interfície de línia de comandes similar a la que ens podem trobar a Linux, aquest 

aplicació fa ús de la llibreria  Apache Commons CLI, ja que simplica la creació d'aquest tipus de 

programari.

En els apartats posteriors s'aprofundirà en més detall com utilitzar l'eina, però com a introducció des 

d'aquesta aplicació es poden configurar els següents paràmetres d'un node sensor:

• Llindar màxim de temperatura.

• Interval de lectura del sensor de temperatura.

• Interval de lectura del nivell de bateries.

• Interval de lectura de la temperatura en el mode “Debug”.

• Habilitació/deshabilitació del mode “Debug”.

• Confirmació d'una alarma per part de l'usuari.

Per  tal  de  mantenir  una  confirmació  de  rebuda  robusta,  l'aplicació  fa  ús  d'un  doble  nivell  de 

confirmació. En cada enviament espera cinc segons el missatge de confirmació per part del node 

sensor. En cas de no rebre'l, torna enviar el missatge automàticament, repetint el cicle si s'escau, 

cinc cops. En cas de fallada s'indica a l'usuari que l'operació no s'ha pogut completar.
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5 Viabilitat tècnica

Malgrat que l'abstracció del sistema i el fons haurien de ser viables a nivell comercial,  aquesta 

aplicació  en  concret  mai  no  podria  ser-ho.  Els  arguments  en  contra  superen  amb  escreix  els 

arguments a favor, i és per aquest motiu que no és un sistema viable.

El valor afegit que pot aportar actualment als sistemes de detecció d'incendis no és suficient com 

per invertir en la tecnologia.

5.1 Punts forts

• Mobilitat en l'espai.

• Independència de fils.

• Fàcil instal·lació.

5.2 Punts dèbils

• La detecció només per diferència de temperatura és insuficient, fan falta més sensors: CO2, 

fum, etc...

• La  topologia  en  estrella  és  insuficient  per  a  un  edifici  de  varies  plantes.  És  necessari 

investigar una topologia mesh o tree.

• L'alimentació externa fa que el manteniment sigui costós. Encara que es faci poques vegades 

en un any, ja és més que el manteniment dels sistemes actuals.

• Les WSN encara estan en fase d'investigació.

• Sense interfície d'usuari suficientment desenvolupada.

Aquest  sistema  seria  viable  i  d'utilitat  en  edificis  on  realitzar  una  obra  d'instal·lació  sigués 

impossible degut al seu valor històric. És en aquests llocs on el sistema pot ser viable, sempre que 

és polissin tots els detalls que manquen per desenvolupar.
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6 Valoració econòmica

Per poder  valorar  econòmicament  el  projecte  caldria  saber  exactament quin ha estat  el  nombre 

d'hores que s'ha dedicat al mateix. Malauradament aquesta dada és una aproximació de les hores 

dedicades ja que el nombre exacte no s'ha comptabilitzat durant el desenvolupament.

Veiem per separat el cost del treball i el cost dels materials:

6.1 Cost del desenvolupament de les aplicacions

Pas en el disseny Rol Estimació en hores Cost en euros

Anàlisi Analista 20 200 (10€/h)

Disseny Analista programador 20 160 (8€/h)

Programació Tècnic programador 100 700 (7€/h)

Testing Tècnic QA 15 105 (7€/h)

Documentació Analista 35 350 (10€/h)

TOTAL 190 1515

Tabla 27: Cost del desenvolpament de les aplicacions

6.2 Cost dels materials

Sistema Descripció Preu unitat (€) Proveidor Quantitat Cost total (€)

Nodes sensors Mota COU_1_2 24 UOC 2 48

PC portàtil Lenovo Essential G570 507,26 MercadoActual 1 507,26

TOTAL 555,26

Tabla 28: Cost dels materials

6.3 Cost total

Sumant el cost del desenvolupament i el cost dels materials, el cost total del projecte aproximat és  

de 2070,26 euros.
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7 Conclusions

7.1 Llistat d'objectius i compliment

Objectiu Complert

Detectar incendis Si

Notificar automàticament l'alarma de forma remota Si

Notificar automàticament l'alarma de forma local Si

Sistema manual per activar l'alarma Si

Transmissió d'alarmes sense pèrdues Parcialment

Reconeixement d'alarmes des de l'aplicació d'usuari Parcialment

Monitoritzar la bateria dels nodes de la xarxa Si

Mostrar els diferents estats del sistema en el node Si

Sistema de protecció de caigudes Si

Sistema de debug de l'aplicació Si

Prova de cobertura Si

Sistema d'activació Si

Interfície d'usuari No

Tabla 29: Objectius i compliment

7.2 Conclusions finals

Gràcies a aquest treball de final de carrera he tingut la possibilitat d'explorar un món que sempre 

m'ha  fascinat:  l'electrònica.  Evidentment  una  part  molt  petita,  però  he  pogut  veure  en  viu  un 

dispositiu electrònic semblant en quant a idea a una computadora normal, però molt reduïda i molt  

més fàcil d'aprendre.

És una sensació molt reconfortant haver iniciat aquesta aventura, ja que ara tinc projectes en ment 

relacionats amb robòtica com Arduino, i també en WSN per dissenyar un sistema domòtic per la llar 

dels meus pares. Crec que gràcies a aquesta petita empenta s'ha despertat en mi una nova afició.

Encara que no tingui planejat emprar TinyOS i nesC en aquests projectes, si que considero que 

aprendre el model event-driven em serà de molta utilitat en un futur.

Pàgina 67 de 82



Memòria TFC. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Distributed Fire Detector System

7.3 Proposta de millora

Han quedat diferents punts pendents per acabar el treball, però per fer-ho viable a nivell comercial,  

considero que en un futur s'haurien d'implementar correctament els següents:

1. Implementació d'una bona interfície d'usuari que es pugui consultar on-line.

2. Acabar de polir la transmissió d'alarmes sense pèrdues.

3. Integrar un sensor de fum o CO2.

7.4 Autoavaluació

Personalment crec que li he dedicat molt de temps a intentar fer un codi coherent per a les motes, 

intentant minimitzar recursos per a un bon funcionament descuidant totalment la interfície d'usuari.

No estic content amb el resultat final perquè crec que no reflexa el temps que li he dedicat, sobretot  

el temps dedicat a  “optimitzar” codi buscant que el codi executat en cada moment de cada tasca 

sigués el mínim possible.

Concloent, no considero que hagi pogut fer un gran treball de final de carrera, però degut al poc 

temps que li he pogut dedicar per estar treballant i veient el resultat final, tampoc considero just que 

el treball estigui qualificat amb una nota molt baixa.
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8 Glossari

WSN (Wireless Sensor Network): Xarxa de sensors sense fils, on la comunicació és per ràdio.

LED (Light Emmiting Diode): Díode que al polaritzar emet llum.

WDT (WatchDog Timer): Temporitzador independent del rellotge del sistema dissenyat per evitar 

que el sistema es pengi.

Sensor d'efecte Hall:  Sensor que s’utilitza per mesurar camps magnètics, corrents o determinar 

posicions gràcies a l’aplicació de l’efecte Hall (afectació de camps magnètics perpendiculars).

USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmiter): Transceptor universal de 
comunicació serie síncron/asíncron.

EEPROM: Memòria del tipus programable i esborrable nomes de lectura.

Microcontrolador: Integració de les tres unitats funcionals d’una computadora: CPU, memòria i 
perifèrics.
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10 Annexos

10.1 Annex A: Instal·lació dels productes obtinguts

El present annex assumeix que es treballa amb un sistema operatiu Linux i que l'entorn TinyOS està 

instal·lat correctament. En cas contrari, visitar el web de TinyOS  [3] per a localitzar informació 

sobre com instal·lar l'entorn i el web [5] per trobar informació sobre com instal·lar meshprog.

10.1.1 Instal·lació de l'aplicació FireDetectorStationAppC en el node 
sensor estació base

Ens  situem  al  directori  on  hem  descomprimit  els  arxius  adjunts,  entrem  a 

/nescsources/FireDetectorStation i executem la comanda "make cou24".

Veurem que se'ns ha creat l'arxiu main.srec dins el directori build/cou24/

Executar motelist per saber el port USB on està connectada la mota.
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Traspassar  aquest  arxiu  a  la  mota  amb  MeshProg executant  la  comanda  "meshprog  -t 

/dev/ttyUSB0 -f build/cou24/main.srec" (amb el port USB esbrinat abans).

Prémer el botó de reset a la mota per començar la transmissió de les dades. 
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10.1.2 Instal·lació de l'aplicació FireDetectorAppC en el node sensor 
remot

Per al correcte funcionament del WatchDog Timer en aquesta aplicació és obligatori modificar el 

contingut del fitxer  platform.h, altrament els nodes remots no funcionaran. Aquest fitxer es pot 

trobar a la ruta $TOSROOT/tos/platforms/cou24.

Modifiquem la línia:

#define platform_bootstrap() { MCUSR = 0; wdt_disable(); }

per:

#define platform_bootstrap() { wdt_enable(WDTO_8S); }

Ens  situem  al  directori  on  hem  descomprimit  els  arxius  adjunts,  entrem  a 

/nescsources/FireDetector i executem la comanda "make cou24 install,2".

Veurem que se'ns ha creat l'arxiu main.srec.out-2 dins el directori build/cou24/

Pàgina 73 de 82

Figura 26: Instal·lació de FireDetectorAppC (Part 1)



Memòria TFC. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Distributed Fire Detector System

Executar motelist per saber el port USB on està connectada la mota.

Traspassar  aquest  arxiu  a  la  mota  amb  MeshProg executant  la  comanda  "meshprog  -t 

/dev/ttyUSB0 -f build/cou24/main.srec.out-2" (amb el port USB esbrinat abans).

Prémer el botó de reset a la mota per començar la transmissió de les dades. 

A partir d'aquest moment, si el dispositiu està correctament alimentat (ja sigui a través de USB o per 

bateries) podrem veure com es comencen a encendre els leds amb el patró de l'estat “Espera”.
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Figura 27: Instal·lació de FireDetectorAppC (Part 2)

Figura 28: Instal·lació de FireDetectorAppC (Part 3)
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10.2 Annex B: Instruccions d'ús del programa client

El present annex assumeix que es treballa amb un sistema operatiu Linux i que l'entorn TinyOS està 

instal·lat correctament. En cas contrari, visitar el web de TinyOS  [3] per a localitzar informació 

sobre com instal·lar l'entorn.

10.2.1 Instruccions d'ús de l'aplicació FDMonitor

Per poder executar FDMonitor la mota estació base haurà d'estar connectada en algún port USB de 

l'ordinador. Cal seguir els següents passos:

Obrim un terminal de Linux qualsevol i executem la comanda motelist.

Obrim el SerialForwarder indicant el port USB retornat per la comanda anterior. Per exemple, si 

la  mota  està  connectada  a  l'USB0,  la  comanda  per  obrir  el  SerialForwarder seria  “java 

net.tinyos.sf.SerialForwarder  -comm  serial@/dev/ttyUSB0:19200  -no-gui”.  El 

paràmetre  -no-gui és  opcional,  però  realment  no necessitem una interfície  gràfica així  que es 

recomanable utilitzar-lo.

Obrir un nou terminal, situar-nos al directori /javasources on està el JAR executable i executar la 

comanda “java -cp FireDetectorClient.jar edu.uoc.main.FDMonitor”.

Inicialment no veurem res al terminal ja que no hem connectat el node sensor remot. Col·loquem 

les bateries al node sensor remot perquè comenci a rebre's la informació.
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Per provar el correcte funcionament del sistema entrem en el mode “Prova de cobertura” prement 

dos cops els botó d'usuari. Veurem que comença el patró de leds característic d'aquest mode.

Si tot ha anat bé, cada 5 segons veurem un missatge per la consola amb l'identificador del node 

sensor i la potència de cobertura RSSI:

Ara ja podem activar el mode “Detector d'incendis” si s'escau, o tornar a deixar el node sensor en el  

mode “Espera” tal i com s'ha descrit al principi del document.
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10.2.2 Instruccions d'ús de l'aplicació FDConfig

Com hem comentat anteriorment aquesta aplicació està dissenyada per configurar remotament una 

mota, utilitzant la llibrería Apache Commons CLI. Sempre serà obligatori indicar l'identificador de 

node  sensor  que  volem  configurar,  i  opcionalment  la  resta  de  paràmetres  que  detallem  a 

continuació:

• -m o -mote-id seguit de l'identificador del node sensor per indicar sobre quin node volem 

treballar.

• -T o -temperature-threshold seguit del valor en graus centígrads de la temperatura que 

volem com a llindar màxim per enviar una alarma d'incendi.

• -s o -sensor-interval seguit del valor en mil·lisegons per indicar quin serà l'interval de 

lectura del sensor de temperatura.

• -b o -battery-interval seguit del valor en mil·lisegons per indicar quin serà l'interval de 

lectura del nivell de bateries.

• -d o  -debug-interval seguit del valor en mil·lisegons per indicar quin serà l'interval de 

lectura del sensor de temperatura en el mode “Debug”.

• -e o -enable-debug-mode sense cap valor addicional per activar el mode “Debug”.

• -D o -disable-debug-mode sense cap valor addicional per desactivar el mode “Debug”.

• -c o  -confirm-alarm sense cap valor addicional per confirmar la recepció d'una alarma 

d'incendi per part de l'usuari.

Obrir un nou terminal, situar-nos al directori /javasources on està el JAR executable i executar la 

comanda  “java  -cp  FireDetectorClient.jar  edu.uoc.main.FDConfig”  seguida  dels 

paràmetres que es vulguin configurar.

En el següent exemple es pot veure l'activació del mode “Debug” en el node sensor amb ID 2.
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Ara, si canviem de terminal pel que executa  FDMonitor veiem que el mode “Debug” comença a 

transmetre dades. 
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Figura 29: Exemple d'execució FDConfig (Part 1)

Figura 30: Exemple d'execució FDConfig (Part 2)
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