
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llibreria de comunicacions del dispositiu WiFly 

RN-XV per la placa LPC1769 

 

 

Victoriano Mora Jimenez 

Enginyeria tècnica en telecomunicació, especialitat en telemàtica. 

 

Consultor Jordi Bécares Ferrés 

 

Data Lliurament: 01/2016



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta obra està subjecta a una llicència de 

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 

Espanya de Creative Commons 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


 

ii  

 

 

 

FITXA DEL TREBALL FINAL 

Títol del treball: 
Llibreria de comunicacions del dispositiu Wifly RN-XV 

per la placa LPC1769 

Nom de l’autor: Victoriano Mora Jimenez 

Nom del consultor: Jordi Bécares Ferrés 

Data de lliurament (mm/aaaa): 01/2016 

Àrea del Treball Final: Sistemes encastats 

Titulació: 
Enginyeria tècnica en telecomunicació, especialitat 

en telemàtica. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Internet connectivity becomes essential for many applications and as part of many enterprise, 

industrial and consumer products to provide access to information. Today organisations and 

individuals want to be connected to the network and obtain the needed information anytime and 

anywhere. For this reason technological terms as for example Internet of Things, Smart Cities 

and Industry 4.0 generate interest in all areas. This causes the need to receive information and 

interact with electronic devices such as appliances, irrigation systems or heating to mention a 

few. To carry it out, embedded systems need to be developed with Internet connection that 

interacts with the end user. 

 

This paper describes the development of a driver that communicates the mote LPC1769 with 

the WiFly RN-XV module. This is programmed in C and is compatible with a popular real-time 

operating system kernel FreeRTOS for an embedded device. The Driver allows TCP, UDP 

connections and establishes communication with a web server to send and receive information. 

In addition, you can configure the module RN-XV as Soft AP, so that other devices can connect 

to it. The communication driver has a modular structure, robust against errors, easy to use by 

programmers and maintainable for faster library updates. The resulting product of this project 

should be useful for other developers, and use it to provide wireless local area network their 

embedded systems. 

 

In conclusion the creation of this driver might benefit other developers in designing other 

projects, and helps establish wireless connections on the LAN. 



 

iii  

 

 

 

  Paraules clau (entre 4 i 8): 

LPC1769, WiFly, RN-XV, embedded systems, driver, FreeRTOS 

 

  



 

iv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la meva dona Mireia per el seu recolzament  

que m’ha ajudat a arribar a ser on soc. 

Al meu fill Lluc per tot el temps que no li he pogut dedicar . 

Als consultors i professors de la UOC per la seva dedicació 

 a ajudar als seus alumnes a aconseguir els seus somnis.



v  

 

Índex 

 

1. Introducció ................................................................................................................................. 1 

1.1. Justificació .......................................................................................................................... 2 

1.2. Descripció ........................................................................................................................... 3 

1.3. Objectius ............................................................................................................................. 5 

1.4. Enfocament ......................................................................................................................... 5 

1.5. Planificació .......................................................................................................................... 6 

1.6. Recursos emprats ............................................................................................................... 8 

1.6.1 Maquinari ................................................................................................................... 8 

1.6.2 Programari ................................................................................................................. 9 

1.7. Productes obtinguts .......................................................................................................... 10 

1.8. Descripció de la resta de capítols ..................................................................................... 11 

2. Antecedents............................................................................................................................. 12 

2.1. Estat de l’art ...................................................................................................................... 13 

2.2. Estudi de Mercat ............................................................................................................... 16 

3. Descripció funcional ................................................................................................................ 17 

3.1. Llibreria WiFly ................................................................................................................... 17 

3.2. Aplicació del LPC TestDriver ............................................................................................ 19 

3.3. Aplicació del LPC TestGetAp ........................................................................................... 21 

3.4. Aplicacions de PC servidors TCP i UDP .......................................................................... 21 

4. Descripció detallada ................................................................................................................ 23 

4.1. Connexions de la placa LPC1769 .................................................................................... 23 

4.2. Llibreria WiFly ................................................................................................................... 24 

4.2.1. UART ...................................................................................................................... 24 

4.2.2. PrintF ....................................................................................................................... 24 

4.2.3. Log .......................................................................................................................... 25 

4.2.4. WiFly ....................................................................................................................... 26 

4.2.5 Arpalab ..................................................................................................................... 27 

4.2.6. TCP i UDP ............................................................................................................... 27 

4.3. Aplicació de la mota TestDriver ........................................................................................ 27 

4.4. Aplicació de la mota TestGetAp ....................................................................................... 31 



 

vi  

 

 

 

4.5. Aplicacions de PC servidors TCP i UDP .......................................................................... 32 

5. Viabilitat tècnica ...................................................................................................................... 34 

6. Valoració econòmica ............................................................................................................... 35 

7. Conclusions ............................................................................................................................. 37 

7.1. Conclusions ...................................................................................................................... 37 

7.2. Proposta de millores ......................................................................................................... 38 

7.3. Autoavaluació ................................................................................................................... 39 

8. Glossari ................................................................................................................................... 40 

10. Bibliografia ............................................................................................................................. 41 

11. Annexos ................................................................................................................................. 42 

11.1. Manual d’instal·lació de Doxygen en LPCXPresso per Windows .................................. 42 

 

 

 

 

 

 

  



 

vii  

 

 

 

Llista de figures 

 

Figura 1: Foto del muntatge .......................................................................................................... 3 

Figura 2: Planificació inicial ........................................................................................................... 7 

Figura 3: Planificació final ............................................................................................................. 8 

Figura 4: Placa LPC1769 .............................................................................................................. 8 

Figura 5: WiFly RN-XV .................................................................................................................. 9 

Figura 6: CP2102 USB to TTL ...................................................................................................... 9 

Figura 7: Cables de connexions .................................................................................................... 9 

Figura 8: Cable USB a mini USB .................................................................................................. 9 

Figura 9: Logo LPCXpresso .......................................................................................................... 9 

Figura 10: Logo FreeRTOS ......................................................................................................... 10 

Figura 11: Logo CMSIS ............................................................................................................... 10 

Figura 12: Icona Putty ................................................................................................................. 10 

Figura 13: Logo Android Studio................................................................................................... 10 

Figura 14: Logo Doxygen ............................................................................................................ 10 

Figura 15: Taula amb els diferents models de plaques Arduino. ................................................ 13 

Figura 16: Placa Arduino UNO .................................................................................................... 14 

Figura 17: Placa Libelium Waspmote ......................................................................................... 15 

Figura 18: Placa Intel Galileo Gen 2 ........................................................................................... 15 

Figura 19: Esquema general de comunicació de la mota. .......................................................... 17 

Figura 20: Diagrama de blocs de la llibreria ................................................................................ 18 

Figura 21: Diagrama de funcionament de la aplicació TestDriver. ............................................. 19 

Figura 22: Diagrama de funcionament de l’aplicació TestGetAp ................................................ 21 

Figura 23: Diagrama de connexions del sistema ........................................................................ 23 

Figura 24: Exemple de missatges de depuració. ........................................................................ 25 

Figura 25: Diagrama de blocs de les tasques de TestDriver ...................................................... 28 

Figura 26:  Diagrama de flux de la tasca productora .................................................................. 29 

Figura 27: Diagrama de flux de la tasca consumidora ................................................................ 30 

Figura 28: Diagrama de flux de la tasca 1 de TestGetAP ........................................................... 31 

Figura 29: Diagrama de flux dels servidors TCP i UDP .............................................................. 32 

Figura 30: Exemples de comunicació entre el client i el servidor. .............................................. 33 

Figura 31: Taula de costos .......................................................................................................... 35 

  

file:///C:/Users/Victor/Desktop/vmoraji_Memoria.docx%23_Toc440731534
file:///C:/Users/Victor/Desktop/vmoraji_Memoria.docx%23_Toc440731541


Llibreria de comunicacions del dispositiu WiFly RN-XV per la placa LPC1769 

Victoriano Mora Jimenez 1 

1. Introducció 

El projecte a desenvolupar consisteix en la implementació d’una llibreria de comunicació 

compatible amb la mota LPC1769 i el mòdul WiFly RN-XV, la qual li permetrà establir 

comunicació a través d’ una xarxa d’àrea local sense fils.  La transmissió de dades es realitzarà 

mitjançant els diferents protocols com el TCP i UDP, així com la possibilitat d’interactuar amb 

un servidor web per HTTP.  El dispositiu executa el codi a través del sistema operatiu a temps 

real FreeRTOS.  

 

En la creació de l’algorisme s’han tingut en compte el compliment de les característiques de la 

programació orientada al objecte (POO) tot i ser escrit en un llenguatge imperatiu com és el C. 

Llavors en el codi es tindrà en compte l’abstracció i la escalabilitat, dividint en mòduls els 

diferents nivells de la llibreria. A més,  la modularitat de les funcions implementades  agilitzarà 

el manteniment d’aquest, així com les possibles actualitzacions i millores. Cal destacar que el 

sistema està dissenyat a prova d’errors, per exemple, reiniciant el mòdul si escau en cas de 

funcionament anòmal. 

 

En la llibreria s’inclou la documentació on es comenten les funcions dels diferents mòduls, amb 

la finalitat de facilitar l’ús a programadors de sistemes encastats. El document s’ha creat amb el 

generador de documentació Doxygen, el qual aprofita els comentaris escrits en el codi per 

referenciar les anotacions  de forma automàtica, essent més fàcil mantenir actualitzada la 

documentació. 

 

Finalment, per demostrar el funcionament del controlador s’han implementat un parell 

d’aplicacions en la mota i s’han programat dues aplicacions en JAVA on es creen un servidor 

TCP i un UDP, els quals respondran les trames enviades des de la mota. A més, s’utilitzarà el 

servidor web Arp@lab per comprovar la comunicació com a client web.      
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1.1. Justificació 

Durant els últims anys es pot observar l’augment de dispositius electrònics amb capacitat de 

connectar-se a Internet com electrodomèstics, sistemes de reg i estacions meteorològiques 

entre d’altres. Aquesta tendència l’anomenen Internet Of Things (IOT), una xarxa formada per 

objectes interconnectats entre si, de manera que l’usuari pot consultar en qualsevol moment la 

informació que ofereix com la seva situació, temperatura exterior, consum elèctric, etc.  

 

Per aquest motiu, empreses capdavanteres en sistemes de telecomunicacions com Cisco 

System han apostat en la creació de productes compatibles amb IOT. Segons els estudis de 

l’organització, s’estima que cap al 2020 podria arribar als 50 bilions de dispositius connectats a 

Internet (1).  Llavors, els sistemes encastats seran imprescindibles per donar intel·ligència als 

objectes desitjats. A més, els aparells han de tenir la possibilitat d’enllaçar amb Internet a 

través d’una xarxa sense fils. 

 

Després d’analitzar les dades obtingudes en el apartat anterior s’ha vist oportú facilitar la 

capacitat d’unió dels sistemes encastats a la xarxa. Així doncs, la llibreria creada ha de ser una 

eina útil i senzilla d’adherir al futurs projectes de programadors de sistemes incrustats.  
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1.2. Descripció 

El projecte consisteix en un sistema per comunicar amb el mòdul WiFly RN/XV a través de la 

placa LPC1769 LPCXpresso de NXP. 

 

 

Figura 1: Foto del muntatge 
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La llibreria implementada des de l’aplicació de desenvolupament LPCXpresso permet enviar les 

comandes necessàries per configurar el mòdul WiFly a través de la placa LPC1769. Aquestes 

ordres serviran per configurar en una sola funció accions com unir-se a una xarxa sense fils. A 

continuació es mostra un llistat de les funcions més rellevants de la  llibreria: 

 Unir-se a una xarxa sense fils generada per qualsevol mode i que suporta els diferents 

modes d’accés de seguretat com WPA, WEP o Open. 

 Establir comunicació a través del protocol UDP. 

 Realitzar connexions i enviar dades a un servidor TCP. 

 Establir comunicació i enviar dades a un servidor web com el de Arp@lab. 

 Canvi de mode a punt d’accés per programari (AP). 

 Extreure dades del mòdul com la senyal de recepció RSSI, la potencia de transmissió, 

la direcció IP local el temps transcorregut des de l’ultima encesa, etc. 

 Enviar comandes de gestió com reiniciar el mòdul, guardar configuració, canvi de la 

velocitat del port UART i accedir a mode comanda entre d’altres. 

 

A més, el sistema està preparat per possibles errors com la pèrdua d’enllaç amb el punt 

d’accés o de no rebre resposta després d’enviar comandes. També per evitar inicialitzar el 

dispositiu en un punt del procés desconegut, es farà un reinici del maquinari de forma 

automàtica. Un altre característica a destacar és el mode de depuració  el qual envia informació 

del procés per el port UART inicialitzat. Els missatges a enviar estan classificats en tres nivells 

de severitat: Error, Informació i de traçabilitat (nivell baix d’informació). L’usuari podrà escollir 

en tres nivells de visualització on es podrà veure només el errors, errors i informació o els tres 

nivells junts.  

 

Finalment, per mostrar el bon funcionament del controlador s’ha creat una aplicació  de 

demostració la qual realitza comunicacions síncrones via HTTP, TCP i UDP de forma 

simultània. Cada tipus de connexió té una tasca productor i consumidor amb una cua per 

cadascun dels protocols on les tasques van enviant i recollint els valors. Per fer el test de 

comunicacions  s’han creat un servidor TCP i un servidor UDP en dos aplicacions externes 

dissenyades en JAVA des de l’entorn de programació Android Studio. La decisió d’escollir 

aquest entorn es per dissenyar en un futur el sistema encastat interaccioni amb smatphones i 

tablets connectades a la mateixa xarxa. 

 

 

 Cal afegir, que per demostrar com es pot extreure informació del propi mòdul WiFly i del seu 

canvi de mode a punt d’accés s’ha implementat una petita aplicació extra, on mostra els 

resultats des de el port seleccionat per a la sortida de logs.  
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1.3. Objectius  

L’objectiu principal plantejat durant la planificació del treball és la implementació d’una llibreria 

sobre FreeRTOS pel dispositiu WiFly  RN/XV compatible amb la placa LPC1769. Aquesta ha 

de ser escalable, fàcil de mantenir, amb un nivell adequat d’abstracció i de modularitat. 

 

Els objectius de la llibreria WiFly són: 

 

 Sistema de configuració d’opcions del driver a través d’una capçalera de configuració.  

 Comunicació síncrona entre el mòdul wifi i la mota. 

 Funció de depuració del driver, on el programador des de un port UART podrà veure 

els missatges d’error o de seguiment del funcionament del WiFly. 

 Disseny d’un sistema de connexions robust, a prova de anomalies durant les 

connexions. 

 Sistema de test adaptat per la comprovació del bon funcionament de les connexions 

simultànies. 

 Aplicació de demostració per mostrar un exemple de com utilitzar la llibreria. 

 

Els objectius extres:  

 Possibilitat de configurar WiFly en mode de Punt d’accés (Soft AP Mode). 

 Comunicació simultània de diferents protocols de connexió i/o de dos o més sockets.  

 Generació de la documentació del codi amb Doxygen. 

 

1.4. Enfocament 

Abans de procedir amb la metodologia i els procediments a seguir, ha sigut necessari analitzar 

les característiques dels dispositius requerits, així com la compatibilitat entre ells. Seguidament 

s’ha realitzat una formació intensiva per saber com programar la mota, com funciona el sistema 

operatiu FreeRTOS i analitzar el comportament de les connexions del mòdul WiFly. Amb els 

resultats obtinguts, s’ha realitzat una proposta inicial del projecte amb la seva planificació 

corresponent. 

 

El projecte està desglossat en quatre fases, les dues primeres referents a la implementació del 

codi, i les altres dos a la realització de la documentació del projecte. A la primera fase s’ha 

desenvolupat el codi de la mota efectuant proves de cada funció i sempre dissenyant del nivell 

més baix al alt. Mentre es realitzà la programació, també s’inicia la tercera fase la qual es   

confecciona la memòria. Inicialment es dissenya el seu esquelet i es fa el primer esbós, així 

mateix d’afegir apunts del factors importants sorgits durant la codificació. 
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 Un cop acabada la fase 1, es realitzarà la segona fase on es crearan les eines necessàries per 

comprovar el seu funcionament, i la depuració del codi executant les correccions pertinents. 

Seguidament s’acabarà de confeccionar la memòria i finalment, s’escenificarà la presentació 

del projecte. Com es pot observaren en l’apartat de planificació la majoria de les tasques es 

realitzen en cascada. 

 

1.5. Planificació 

Com s’ha esmenat en el apartat anterior s’ha desglossat la planificació del projecte en 4 fases: 

implementació del codi, depuració del programa, memòria i presentació. A continuació es 

descriu les tasques a realitzar a cadascuna de les fases. 

 

Fase 1 - Implementació del codi: En aquesta fase es dissenyarà i es programaran les 

diferents funcionalitats com les connexions HTTP, TCP i UDP, a més de permetre la creació de 

un Punt d’accés sense fils. Un cop implementades totes les funcions es realitzarà l’aplicació de 

demostrarà el funcionament de  la llibreria. 

 

Fase 2 - Depuració del codi: Durant la depuració del codi es crearan els servidors TCP, UDP i 

s’utilitzarà la web d’Arp@lab amb la finalitat de comprovar les connexions dissenyades en 

l’aplicació de test. Seguidament es procedeix al test de l’aplicació, amb proves d’estabilitat del 

sistema i també es corregiran els errors que vagin sorgint. 

 

Fase 3 - Memòria: En la fase de la memòria s’engloba les tasques de recopilació de la 

informació necessària, estructuració de la documentació i escriptura d’aquesta. 

 

Fase 4 - Presentació: Un cop finalitzada la memòria es confeccionarà la presentació del 

projecte. 
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En el següent diagrama de Gantt es mostra la previsió de la durada de les tasques i com s’han 

distribuït. 

 

Figura 2: Planificació inicial 

 

Durant l’execució de les diferents tasques hi ha sorgit varis imprevistos que han provocat 

variacions de la planificació inicial. Un dels més significatius ha sigut el desenvolupament de 

l’aplicació de demostració ampliant-se de  6 a 9 dies a causa de tenir que fer en paral·lel les 

tasques de la memòria i d’afegir la creació de la documentació en Doxygen. També, es va 

modificar els comentaris de les funcions per traduir-les en Anglès, amb l’objectiu 

d’internacionalitzar la llibreria i que sigui més intel·ligible per els seus usuaris.   

 

Per aquestes raons, s’ha endarrerit la fase de depuració del codi, de manera que s’han 

simplificat les aplicacions fetes per actuar com servidors de TCP i UDP per tal de complir els 

terminis d’entrega del codi final. 

 

Així mateix hi ha hagut altres petits imprevistos com en la tasca de funcions de gestió del driver 

on s’ha perdut un dia més per reescriure comentaris i millorar la detecció d’errors de 

transmissió de les comandes a enviar al dispositiu WiFly. En la Figura 2 es pot observar el 

resultat real de  la planificació final. 

   



Llibreria de comunicacions del dispositiu WiFly RN-XV per la placa LPC1769 

Victoriano Mora Jimenez 8 

 

Figura 3: Planificació final 

 

1.6. Recursos emprats 

En aquests apartat es presenten els recursos emprats dividits en dos tipus: El maquinari i el 

programari. 

 

1.6.1 Maquinari 

A continuació es descriuran els elements físics utilitzats en el projecte: 

LPC1769: La placa LPC1769 pertany a la família dels 

microcontroladors ARM Cortex-M3 adients per 

aplicacions incrustades que requereixen una integració 

d’alt nivell i de baix consum. La freqüència de la seva 

CPU és de 120MHz, amb 512kB de memòria flash i 64kB 

de memòria per dades. Incorpora un port Ethernet, un 

interfície USB, 4 ports UART, 2 canals CAN, 2 

controladors SSP, una interfície SPI i tres interfícies I2C. 

A més, inclou 8 canals ADC de 12 bits i DAC de 10 bits, 

control de motor PWM i 6 sortides PWM entre d’altres.  

 

Figura 4: Placa LPC1769 

 

Mòdul RN-XV: Es basa en el mòdul Wi-Fi RN-171 de 

Roving Networks. És un dispositiu que permet la 

connexió sense fils complint els estàndards TCP/IP  

802.11b/g. El dispositiu ofereix funcionalitats addicionals 

com 10 entrades/sortides GPIO i 8 ADC 
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Figura 5: WiFly RN-XV 

 

 
CP2102: és un convertidor de USB a TTL ideal per 

comunicar amb els ports UART de la mota amb un PC. 

 

Figura 6: CP2102 USB to TTL 

 

Cables de connexió de pins: Cables per interconnectar 

els diferents dispositius esmentats anteriorment. 
 

Figura 7: Cables de connexions 

 

 

Cable USB a mini USB: Cable necessari per connectar 

el microcontrolador amb el PC i poder transferir el 

programa i accedir al mode de depuració. 

 

Figura 8: Cable USB a mini USB 

  

 

1.6.2 Programari 

El programari utilitzat per el desenvolupament del projecte és el següent : 

LPCXpresso v7.9.2 :  Entorn de desenvolupament amb suport amb 

microcontroladors de NXP Semiconductors. La base d’aquest entorn 

es  la coneguda plataforma Eclipse, i utilitza compiladors de C i 

C++. En el nostre cas només programarem en C.  

 
 

Figura 9: Logo LPCXpresso 
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FreeRTOS: Sistema operatiu en temps real, dissenyat per 

l’ús en sistemes encastats. 

 

 

Figura 10: Logo FreeRTOS 

 

Llibreria CMSISv2p00 per LPC17xx: Llibreria destinada per 

interaccionar amb els perifèrics dels microcontroladors Arm 

Cortex-M. 
 

Figura 11: Logo CMSIS 

 

PuTTY: és un client SSH, Telnet, rlogin y TCP raw de 

llicència lliure. S’utilitzarà per escoltar el port sèrie des d’on 

arribarà la informació del mode de depuració. 
 

Figura 12: Icona Putty 

 

Android Studio 1.2.2: és un entorn de desenvolupament 

integrat per a la plataforma Android. El llenguatge de 

programació és Java. 

 

Figura 13: Logo Android Studio 

 

Doxygen: Generador de documentació per a codi font 

compatible amb els diferents llenguatges de programació 

com C/C++, Java, Python, etc. 
 

Figura 14: Logo Doxygen 

  

 

1.7. Productes obtinguts 

El producte principal obtingut és la llibreria de comunicacions WiFly per el microcontrolador 

LPC1769, documentada amb Doxygen, complint els requisits d’escalabilitat, abstracció, 

modularitat i fàcil de mantenir. Com s’ha mencionat en altres apartats, inclou un programa de  

demostració mostrant un exemple de com configurar l’aplicació per realitzar connexions TCP, 

UDP i HTTP. Addicionalment, per demostrar altres funcionalitats de la llibreria, existeix una 

petita aplicació anomenada TestGetAP. 

 

També  es poden considerar productes secundaris els servidors UDP i TCP creats per obrir el 

port desitjat i respondre segons la trama rebuda. 
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1.8. Descripció de la resta de capítols 

En aquest apartat es fa una breu descripció dels capítols corresponents al desenvolupament 

del projecte i dels seus resultats. 

En el capítol 2 es descriu els antecedents dels sistemes encastats, tractant de l’estar de l’art i 

del estudi del mercat. 

En el capítol 3 es fa una descripció funcional referent a la llibreria WiFly, a la aplicacions de la 

mota, a més dels servidors TCP i UDP. 

El capítol 4 proporcionarà la informació més detallada com diagrames de cablejat, diagrames 

de flux, etc. 

El capítol 5  s’exposa la viabilitat tècnica del projecte amb els seus punts forts i punts febles. 

El capítol 6 es mostrarà la valoració econòmica del projecte. 

En el capítol 7 es descriuran les conclusions obtingudes, a més de les possibles millores i una 

autoavaluació dels resultats obtinguts. 

Finalment els capítols 8, 10 i 11 són els de Glossari, Bibliografia i annexos. 
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2. Antecedents 

Un sistema encastat és un sistema informàtic dissenyat per una tasca específica encapsulant 

els elements essencials per complir amb la seva funció en un sol sistema. Els sistemes 

encastats fa uns 50 anys que existeixen. El primer sistema reconegut es va crear  l’any 1967al 

Institut de tecnologia de Massachusetts per Charles Stark. Es tractava de l’ordinador 

d’orientació Apollo utilitzats en les missions lunars.  

 

Durant els darrers anys degut als avenços de la electrònica i la informàtica, els sistemes 

incrustats són cada vegada més petits físicament i més fàcils de programar. Això causa la 

reducció de costos i la possibilitat de creació de nous productes que fins ara no eren 

assequibles. Actualment estem envoltats d’aquests sistemes que ens facilita els afers en el 

transcurs del dia sense ser conscients.  A més, gràcies al Internet of Things (IoT), el seu paper 

és primordial, ja que són dispositius que han de ser normalment de mesures reduïdes i del 

menor cost possible.  

 

A la següent llista es mostra una llista d’aplicacions que van de l’àmbit més  quotidià al món 

industrial: 

 Electrodomèstics. 

 Calculadores 

 Plotters i impressores. 

 Telefonia mòbil  

 Automòbils i motocicletes. 

 Caixers automàtics. 

 Variadors de freqüència de motors. 

 Control de processos en laboratoris. 

 Components de xarxa d’ordinadors (Encaminadors, punts d’accés, tallafocs,...) 

 

La majoria de sistemes encastats estan formats per un microcontrolador on s’integra la 

memòria i els dispositius d’entrada i sortida necessaris. Els sistemes operatius que solen 

utilitzar són en temps real, ja que solen servir per executar accions en un moment determinat i 

respondre en el menor temps possible als esdeveniments que poden sorgir. En el nostre cas, el 

sistema operatiu és el FreeRTOS dissenyat per sistemes encasts, de mida molt reduïda, 

portable i de codi obert 

 

Entre els diferents llenguatges de programació, els que principalment s’utilitzen per la 

implementació dels dispositius són:  C, C++, Java i codi màquina. 
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2.1. Estat de l’art 

Gràcies a la gran evolució soferta en el món del sistemes encastats en el mercat han sorgit una 

gran varietat de plaques amb microcontroladors a un preu reduït i de programari lliure. A 

continuació es farà referència de les plaques més populars en el mercat. 

 

Arduino 

És una plataforma de maquinari i programari lliure, basada en una placa amb microcontrolador, 

la qual s’han realitzat varies versions ajustant-se a les necessitats del desenvolupador.  

Actualment les plaques fabricades fora dels Estats Units han canviat el seu nom, en comptes d’ 

Arduino s’anomenen Genuino.  La programació de les plaques es realitza des del software 

Arduino Software (IDE) de llicència gratuita. A continuació es mostren les plaques disponibles 

en el mercat i els pròxims llançaments: 

 

 

Figura 15: Taula amb els diferents models de plaques Arduino. 
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El model més conegut i difós és el model Arduino UNO, essent ideal per introduir-se en el món 

de la electrònica i la programació.  El microcontrolador de la placa es basa en el ATmega328P 

de 8 bits de ATMEL. La velocitat del rellotge és de 16MHz i disposa de 32kB de memòria flash i 

de 2kB de SRAM. La placa disposa de 14 entrades/ sortides digitals de les quals 6 es poden fer 

servir com a sortides PWM, i de sis entrades analògiques. Es programa per USB i s’alimenta a 

5 Volts. 

 

Figura 16: Placa Arduino UNO 

L’avantatge d’aquestes plaques és l’extensa informació que es troba a Internet, a més del 

milers de projectes que publiquen aficionats. 

Libelium Waspmote 

Libelium Waspmote és un dispositiu dissenyat per crear xarxes sense fils de sensors.  El 

comercialitza l’empresa Española Libelium. Es basa en el microcontrolador ATmega1281 amb 

14.74MHz de freqüència, 8KB de SRAM i de EEPROM, a més de 128kB. També ofereix una 

tarja SD de 2GB d’espai.  Disposa de 8 entrades/sortides digitals i sortida PWM, 7 entrades 

analògiques, dos ports UART, 1 I2C, 1 USB i un port SPI. El consum de la placa és reduït uns 

15mA engegada, arribant a disminuir als 55uA. 

 

L’avantatge d’aquesta placa és que esta adaptada per comunicar amb els diferents tipus de 

xarxes mòbils, i de que la programació del sistema es molt semblant al de Arduino. 
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Figura 17: Placa Libelium Waspmote 

 

Intel Galileo Gen 2 

És una plataforma està enfocada a ser utilitzada prototips de projectes d’inventors, 

emprenedors i dissenyadors de productes. El seu propòsit principal és per la creació de 

productes IoT i de productes de vestir electrònics. La placa es totalment  compatible amb 

aplicacions fetes amb Arduino. A més inclou suport a connexions Ethernet.  

El dispositiu té un microcontrolador de 32 bits Intel Quark SoC x1000 a 400 MHz, també 

disposa de 512 KB de SRAM i 16KB de Cache. En quant al perifèrics la placa disposa de 12 

entrades/sortides, 6 sortides PWM. També té 6 entrades analògiques, dos ports UART, un port 

I2C i un SPI master. 

 

Figura 18: Placa Intel Galileo Gen 2 

 

La placa suporta diferents llenguatges com C/C++, Python, Node.js, HTML5, Javascript  a més 

del codi Arduino i del Yocto Project Linux.  El seu preu comparat amb altres plaques és més 

elevat, d’uns 60 euros aproximadament. 
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2.2. Estudi de Mercat 

Com s’ha pogut observar en el apartat anterior, existeixen vàries solucions a nivell de hardware 

en el mercat que podrien ser útils per l’aplicació a desenvolupar. Cal recordar que el nostre 

producte final és una llibreria per comunicar amb el dispositiu WiFly, que al estar dissenyada 

per la placa LPC1769 no es podria utilitzar directament a altres dispositius sense realitzar 

modificacions en el codi, o inclús canviar el tipus de llenguatge de programació. 

 

S’ha realitzat una cerca de possibles llibreries ja creades i només s’ha trobat una adaptada per 

Arduino. La llibreria s’anomena WiFlyHQ publicada per Harlequin. (3) 
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3. Descripció funcional 

L’objectiu principal del sistema desenvolupat és la llibreria capaç d’interaccionar amb els 

elements equipats en la placa LPC. Aquesta ha de facilitar la comunicació entre les aplicacions 

externes residents en PCs, tauletes, mòbils intel·ligents,  servidors Web amb la placa LPC1769. 

A la vegada l’usuari podrà interactuar amb els diferents elements connectats a la mota que 

poden ser de  lectura de sensors, control d’actuadors com relés que accioni l’encesa d’una 

lluminària o controlar  la regulació de motors elèctrics. Els avantatges que ofereix la 

comunicació sense fil i el baix consum del sistema, ens proporciona la possibilitat 

d’implementar sistemes portàtils i mòbils, com per exemple registradors de lectures de consum 

d’aigua, robots, etc. 

 

En la següent imatge es pot observar un exemple de la comunicació de la mota amb 

aplicacions externes. 

 

Figura 19: Esquema general de comunicació de la mota. 

 

3.1. Llibreria WiFly 

Com s’ha mencionat en apartats anteriors la principal fita es l’elaboració d’una llibreria capaç de 

comunicar el mòdul RN-XV amb la placa LPC1769, i dotar aquesta la possibilitat de connectar-

se en una xarxa sense fils.  En la figura següent es mostra l’estructura dels mòduls que formen 

la llibreria i que són els següents: uart, PrintF, Log, Wifly, Arpalab, Tcp i Udp. 
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Figura 20: Diagrama de blocs de la llibreria 

 UART: Mòdul que tracta amb la part física dels ports uart on el mòdul PrintF el 

necessitarà per inicialitzar el port, llegir i escriure un numero determinat de 

caràcters. 

 

 PrintF: Utilitza l’objecte uart per escriure i llegir trames al port UART inicialitzat. 

D’aquest objecte dependrà el funcionament de les funcions provinents dels 

mòduls WiFly i Log. 

 

 Log: Necessari per escriure els missatges de seguiment de l’aplicació a un port 

UART. Es pot utilitzar per mostrar els errors transcorreguts mentre s’esta 

executant les funcions del mòdul WiFly. 

 

 WiFly: Controlador encarregat d’interaccionar amb el dispositiu RN-XV.  

S’encarrega d’enviar les comandes necessàries per realitzar accions com unir-

se a una xarxa, obrir connexions TCP, configurar el port d’escolta per el 

protocol UDP, reiniciar el dispositiu, etc.   

 

 Arpalab: Objecte dissenyat per comunicar amb el servidor web del projecte 

Arp@lab. Permet extreure un valor aleatori o enviar el valor d’una informació 

per mostrar-la en una gràfica des de la web. Representa un nivell més alt del 

driver WiFly. 
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 TCP: Conjunt de funcions necessàries per establir comunicació amb el servidor 

TCP creat en el PC. Permet extreure un valor aleatori o enviar el valor d’una 

informació, esperant confirmació de la recepció de la comanda per part del 

servidor. Representa un nivell més alt del driver WiFly. 

  

 UDP: Conjunt de funcions necessàries per establir comunicació amb el 

servidor UDP creat en el PC. Les seves funcionalitats són similars a les del 

mòdul TCP, amb la particularitat de fer servir el protocol UDP. 

 

3.2. Aplicació del LPC TestDriver 

En aquest apartat es mostra el funcionament de la aplicació desenvolupada en el LPC. Com es 

pot observar a la figura següent, aquesta aplicació comunicarà amb tres servidors: un servidor 

web, un servidor TCP i un servidor UDP a través del mòdul WiFly. A la vegada des del PC del 

supervisor podrà rebre els logs del sistema. 

 

Figura 21: Diagrama de funcionament de la aplicació TestDriver. 
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Abans de traspassar el programa a la placa cal modificar els paràmetres oportuns de la 

capçalera Config.h preparada per preconfigurar fàcilment l’aplicació.  Llavors, el port UART3 es 

fa servir per establir comunicacions entre la placa RN/XV i el LPC1769. Abans de cada 

transmissió de dades cap als servidors la mota comprova si esta unida a la xarxa, si no es el 

cas procedirà a la connexió d’aquesta. La comprovació es fa enviant un ping a la direcció del 

servidor o d’una IP determinada.   

 

Un cop verificada la connexió es procedeix a l’enviament de trames de les quals unes son per 

enviar un valor determinat al servidor i altres per sol·licitar un valor aleatori.  Per demostrar la 

simultaneïtat d’ús dels diferents protocols de comunicació disponibles, primer es demana un 

valor aleatori als servidors per després tornar a enviar-lo al mateix. 

 

A continuació es mostra les particularitat de cada tipus de comunicació: 

 Arp@lab: Obre una connexió utilitzant el protocol TCP , a una adreça DNS al port 80. 

Un cop enllaçada la connexió s’envia una comanda GET al servidor. 

 

 TCP: Utilitza el protocol TCP , i es connecta a una adreça IP al port escollit. Un cop 

enllaçada la connexió es podrà seleccionar si enviar una comanda per obtenir un 

valor o per enviar-lo al servidor. 

 

 UDP: Per transmetre a través del protocol UDP no cal obrir el socket, simplement s’ha 

d’enviar les dades al port desitjat. Com en el protocol anterior, la connexió es podrà 

obtenir un valor aleatori o enviar-ne un. 

 

Per altre banda, des del port UART0 s’enviaran tots els missatges de log segons la severitat 

programada. El programa encarregat de rebre la informació és el PuTTY. La informació rebuda 

es pot filtrar segons la categoria.  
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3.3. Aplicació del LPC TestGetAp 

La aplicació TestGetAp es va implementar per verificar el bon funcionament d’altres mètodes 

de la llibreria i completar el test d’aquesta. L’estructura és similar al de l’aplicació anterior amb 

la diferencia de que els servidors no són necessaris per al seu funcionament, només caldrà un  

punt d’accés WI-FI i l’UART0 connectat al convertidor USB per a visualitzar l’estat del procés. 

 

Figura 22: Diagrama de funcionament de l’aplicació TestGetAp 

 

Un cop iniciat el procés s’executaran de forma periòdica els següents esdeveniments: 

 Canvi de velocitat del port de comunicació de la mota. 

 Extreure la IP local del WiFly. 

 Obtenir el número del canal actual. 

 Sol·licitar en nivell del senyal rebut en dB. 

 Configurar la potència de transmissió. 

 Obtenir la potència de transmissió actual. 

 Extreure el temps transcorregut des de l’encesa del dispositiu RN/XV. 

 Posar el mòdul en mode de Punt d’accés. 

 

3.4. Aplicacions de PC servidors TCP i UDP 

Les aplicacions dissenyades per generar un servidor TCP  i  un de UDP a un PC que estigui a 

la xarxa tenen una estructura molt similar, per això es descriu el seu funcionament en el mateix 

apartat. Les aplicacions no s’han creat amb interfície,  ja que aquest només serveixen per 

comprovar el funcionament de l’aplicació. 
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L’algorisme és simple i ajustat a les necessitats de test de la llibreria. Primerament es configura 

i es posa a l’escolta el socket de comunicació escollit. A continuació, l’aplicació en un bucle 

infinit llegeix el que li arriba del port i respon segons la comanda enviada per el client. Aquest 

respon només a dos tipus de comanda: una per obtenir un valor aleatori del 0 al 10000, i un per 

enviar un valor enter al servidor. També el sistema envia un missatge d’error en cas de no 

reconèixer la comanda.  

 

La diferències més significatives entre els dos servidors esdevenen a causa dels Protocols que 

empren. El client TCP sempre necessita obrir la connexió abans de enviar una comanda. A 

més, un cop obert, el client envia automàticament una trama d’inici, en el nostre cas *HELLO*. 

Aquest és un protocol més segur que el UDP. Altrament, el client UDP no requereix de 

connexió prèvia ni envia trama d’inici. Això provoca que el protocol UDP és més ràpid a l’hora 

de transmetre dades, però es propens a la pèrdua de dades.  
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4. Descripció detallada 

4.1. Connexions de la placa LPC1769 

Es mostra de forma detallada el cablejat de la placa LPC1769 amb el mòdul WI-FI RN/XV de 

Roving Networks i el convertidor de USB to TTL CP2102.   

 

Figura 23: Diagrama de connexions del sistema 

  

Com es pot observar a  la figura 18,  el dispositiu WiFly s’alimenta del microcontrolador a 5V en 

contínua.  A més, està connectat al pins referents al port de comunicacions sèrie UART3. És 

important connectar el pin de reset del mòdul al Pin 22 del microcontrolador. Aquest pin pot 

variar segons en pin seleccionat a la capçalera de configuració.  

 

En canvi, el convertidor USB a TTL s’han connectat només els pins de recepció i transmissió al 

UART0 del LPC.  En el nostre cas, com serveix solament per rebre trames, funcionaria el 

sistema connectant  només el pin de recepció del convertidor. 
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És important recordar que la llibreria permet utilitzar qualsevols dels quatre ports UART de la 

mota, essent necessari la inicialització d’aquest en la aplicació dissenyada. 

 

4.2. Llibreria WiFly 

 

4.2.1. UART 

El mòdul uart és l’encarregat d’interaccionar amb la part física de la comunicació que són els 

quatre ports UART equipats a la placa. Des d’aquest mòdul es podran portar a terme les 

següents accions: 

 Inicialitzar el port seleccionat i configurar la velocitat de transmissió. 

 Tancar el port seleccionat. 

 Moure en un buffer els caràcters rebuts des del port UART. 

 Enviar els caràcters d’un Buffer al port UART seleccionat. 

 

4.2.2. PrintF 

Objecte el qual la seva funció principal és enviar i rebre dades  a través del port UART 

inicialitzat. Per facilitar la construcció de trames a enviar, la funció utilitza el mateix sistema que 

la funció printf del  llenguatge C on hi ha una cadena amb el format i seguidament les variables 

externes associades al format anterior.  PrintF depèn directament del mòdul UART per 

funcionar de forma correcta. Les seves funcionalitats són: 

 Inicialitzar el port seleccionat i configurar la velocitat de transmissió. 

 Tancar el port seleccionat. 

 Enviar la cadena de caràcters elaborada. 

 Escoltar el port durant un temps determinat per extreure la trama rebuda. 

 Comprova si després de enviar una trama la resposta rebuda és la esperada.  
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4.2.3. Log 

El mòdul Log es fa servir per l’enviament d’informació del procés, essent útil per depurar el 

programa. Els missatges s’han desglossat en tres categories:  

 Error: S’utilitza quan es produeix en mal funcionament en el sistema com quan 

es rep una resposta inesperada, no s’ha pogut unir amb la xarxa,  s’ha produït 

una anomalia al canviar la velocitat del port, etc. El missatge ve precedit per el 

prefix “ERR->”  

 Informació: Informa del estat correcte de funcionament del driver i ens mostra 

els valors que es sol·liciten del dispositiu WiFly. Aquests tenen el prefix “INFO-

>”. 

 Seguiment: Bàsicament mostra totes les trames que s’envien del 

microcontrolador al mòdul WiFly, a més de les seves respectives respostes. El 

missatge comença amb “TRC->”. 

 

 

Un altre característica important es que segons el nivell de severitat el qual s’inicialitza el log, 

es pot fer un filtratge de missatges de més a menys rellevants. Per exemple, si el nivell de 

severitat és d’error només es veuran els missatges d’error. En canvi, si la severitat es de 

seguiment es visualitzaran per pantalla els missatges de les tres categories. Els mètodes 

disponibles són: 

 Inicialitzar el port seleccionat, configurar la velocitat de transmissió i la 

severitat. 

 Enviar una cadena de caràcters elaborada. 

 Enviar el missatge segons la seva severitat. 

Figura 24: Exemple de missatges de depuració. 
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4.2.4. WiFly 

És el driver de comunicacions del mòdul RN/XV, proporcionant les funcionalitats essencials que 

ofereix aquest dispositiu.  

Les funcions més rellevants que ofereix són: 

 Inicialització del driver WiFly. 

 Unió amb una xarxa WLAN amb els modes de seguretat WEP, WPA, MIXED o 

OPEN. 

 Funcionalitats de gestió com reiniciar el mòdul tant per programari com per 

maquinari, guardar la configuració i canvi de velocitat del port entre d’altres. 

 Configurar el dispositiu en mode de punt d’accés (SOFT AP), detectant 

prèviament si la versió del firmware és compatible. 

 Enviament i recepció de dades per HTTP. 

 Enviament i recepció de dades realitzant connexions per TCP. 

 Enviament i recepció de dades per UDP. 

 Configuració de paràmetres de forma manual com la adreça IP, la màscara de 

subxarxa, el port d’enllaç, la potència de transmissió, etc. 

 Obtenció de dades del dispositiu, per exemple la versió del firmware, l’adreça 

IP local, la MAC, la senyal de recepció, la potencia transmesa i el temps des de 

l’ultima encesa del dispositiu entre d’altres.  

 

El driver està dissenyat per resistir anomalies durant la comunicació com possibles 

desconnexions o anomalies inesperades del dispositiu. Per la comprovació de la comunicació 

entre el WiFly i el microcontrolador es comprova la resposta de les trames enviades, si la 

resposta no és correcte reenvia la trama. El sistema fa fins a tres intents, de manera que si la 

resposta no és la esperada, procedirà a reiniciar el mòdul. A més, cada vegada que la mota es 

vol connectar a una xarxa sense fils, un cop enllaçat, envia un ping a una IP i si no li respon la 

mota enviarà un altre cop la trama d’unió a la xarxa. Com en l’altre cas , si en tres intens no es 

connecta, es procedirà a reiniciar el mòdul.  

 

 A més, per agilitzar les comunicacions, és capaç de detectar el tipus de comunicació de la 

última transmissió realitzada, de manera que s’estalvia d’enviar les trames prèvies de 

configuració. També en l’interior de les funcions ja estan definits els diferents missatges cridats 

amb el mòdul Log i necessaris per a la depuració de l’aplicació. 
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4.2.5 Arpalab 

El mòdul Arp@lab s’utilitza per comunicar amb el servidor web Arp@lab. Aquest depén 

directament el driver WiFly executar les seves funcions. Abans de posar-lo en marxa, cal 

inicialitzar el driver WiFly. Així doncs, serà capaç de: 

 Inicialitzar el mòdul. 

 Recepció de valors aleatoris proporcionats per el servidor web. La trama a 

enviar és "GET$/rest/feed". 

 Enviar dades a Arp@lab configurant els paràmetres de id, adreça i nom 

d’aplicació. El format de la comanda a transmetre al servidor és 

"GET$/rest/stats?nid=%d&ip=%s&app=%s&data=%d".  

  

4.2.6. TCP i UDP 

Les funcionalitats dels mòduls TCP i UDP com s’han esmenat en l’apartat de descripció 

funcional del driver tenen la mateixa estructura: 

 Inicialització del mòdul. 

 Recepció de valors aleatoris proporcionats per el servidor web. La trama a 

enviar és "GET RANDOM VALUE". 

 Enviar dades a Arp@lab configurant els paràmetres de id, adreça i nom 

d’aplicació. El format de la comanda a transmetre al servidor és "SET 

RANDOM VALUE".  

 

4.3. Aplicació de la mota TestDriver 

L’aplicació de test consta de sis tasques , essent dos per comunicar per HTTP, dos per TCP i 

dos per UDP. A més, a cada protocol es genera una cua de cinc espais on resideix 

temporalment els valors recollits en els servidors. Gràcies a les cues, el sistema reservarà 

valors donant temps al sistema per fer-los server en altres tasques. A la figura 19 es mostra el 

diagrama de blocs de les tasques esmentades anteriorment.  
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Figura 25: Diagrama de blocs de les tasques de TestDriver 

 

A la funció principal s’inicialitzen els mòduls necessaris de la llibreria: El Wifly, l’Arpalab, el TCP 

i el UDP. El següent pas es la creació de les sis tasques amb el seu nivell de prioritat 

determinat. Per acabar, s’inicialitza l’organitzador de tasques el qual iniciarà l’execució 

d’aquestes. 

 

Cadascuna de les comunicacions té una tasca tipus productor encarregada de sol·licitar un 

valor numèric escollit aleatòriament al servidor corresponent. Un cop obtingut el valor, abans 

d’introduir-lo a la cua, comprova si aquesta està plena per a no perdre el valor per 

desbordament. En el cas de enviar el valor a la cua la tasca canviarà el seu estat a suspensió 

durant un temps determinat, amb la finalitat de donar un temps de marge per a que la tasca 

consumidora pugui buidar la cua. 
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Figura 26:  Diagrama de flux de la tasca productora 

 

Per altre banda, les tasques consumidores com el seu nom diu, extreuen el primer valor 

introduït a la  cua. Si hi ha dades a la cua, obtindrà un valor d’aquesta i l’enviarà al servidor. A 

més el sistema comprovarà si l’enviament s’ha executat exitosament, de manera que si hi ha 

un error es tornarà a enviar fins rebre la confirmació. En el següent diagrama de blocs es 

comprova amb més detall el seu funcionament. 
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Figura 27: Diagrama de flux de la tasca consumidora 
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4.4. Aplicació de la mota TestGetAp 

El programa TestGetAp és una aplicació auxiliar per demostrar funcionalitats addicionals que 

no que no es criden en l’aplicació TestGetAp. Com s’ha explicat en apartat 3.3, des del port 

UART0 es podran llegir el resultat de cada funció executada. A continuació es mostra el 

diagrama de flux de l’aplicació. 

 

Figura 28: Diagrama de flux de la tasca 1 de TestGetAP 
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4.5. Aplicacions de PC servidors TCP i UDP 

En aquest apartat es mostra el diagrama de flux de funcionament dels servidors TCP i UDP, ja 

que el seu funcionament és igual, l’única variació és el protocol de comunicació.  

 

Figura 29: Diagrama de flux dels servidors TCP i UDP 

 

Els servidors estaran sempre a la escolta del port seleccionat esperant a rebre les trames 

provinents del servidor.  Com es pot observar a la següent figura, el servidor només respon 

correctament les trames GET RANDOM VALUE i SET VALUE=x on la x representa un valor 

numèric a enviar al servidor. 
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Figura 30: Exemples de comunicació entre el client i el servidor. 
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5. Viabilitat tècnica 

Segons l’estudi de viabilitat realitzat, es possible realitzar la llibreria WiFly. Primerament s’ha 

realitzat un anàlisi del maquinari, i es comprova que el mòdul de comunicació WiFly RN-XV, la 

placa  NXP LPC1769 i el convertidor de USB a TTL CP2102 són compatibles entre ells sense 

cap anomalia greu. Abans de fer el codi de la mota es va provar el dispositiu WiFly directament 

des de l’aplicació PuTTY per observar com reacciona al enviament de cada comanda, observar 

el temps de resposta de cada tipus i el format de les respostes rebudes. 

 

Referent al programari es va escollir el servidor web Arp@lab ja que durant la formació de 

sistemes encastats es va comprovar que comunicava correctament amb la mota. A més, per 

implementar els servidors TCP i UDP, es van programar també un client TCP i un de UDP. 

D’Aquesta manera, es van poder efectuar proves prèvies de comunicació, i seguidament es va 

revisar el funcionament amb la mota. 

 

Els punts forts són: 

 El disseny del codi de la llibreria s’ha dissenyat per a que sigui modular i fàcil 

de mantenir, complint els requisits d’abstracció i encapsulació per evitar l’ús 

indegut de les funcions. 

 

 Documentació generada amb Doxygen que ajuda al usuari de la llibreria a 

saber el funcionament de totes les funcions disponibles. 

 

 Preu molt econòmic del material electrònic necessari, oferint un avantatge 

alhora de crear un producte. 

 

En canvi els punts febles són: 

 Els temps d’espera per a que arribin les respostes del mòdul WiFly poden ser 

massa llargues per segons quina funcionalitat. Per exemple, per configurar la 

comunicació per UDP. 

 

 Segons la versió de Firmware del dispositiu WiFly el mode de Punt d’accés 

(AP) no és compatible amb el que està implementat en la llibreria. 

 

 Les aplicacions de servidor TCP i UDP són molt bàsiques i simples, no 

permeten modificar el port d’escolta un cop executats i no disposen d’interfície 

d’usuari.  
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6. Valoració econòmica 

Finalitzada l’execució del projecte, s’avaluarà el cost econòmic de tot el treball. En la valoració 

es tindrà en compte tant els costos materials, del programari utilitzat i de les hores dedicades. A 

les següents taules Excel es pot observar els costos desglossats. 

 

 

 

 

Costos del material

Descripció del producte Preu unitari Unitats Total

Placa LPCXpresso LPC1769  de NXP. 20,00 €        1 20,00 €        

WiFly RN-XV module-wire antena. 33,95 €        1 33,95 €        

Adaptador de pins Xbee 3,99 €           1 3,99 €           

Convertidor USB to TTL CP2012 2,40 €           1 2,40 €           

Joc de cables 1,00 €           1 1,00 €           

Tramesa del material 3,00 €           1 3,00 €           

Preu total 64,34 €        

Costos del programari

Descripció del producte Preu unitari Unitats Total

LPCXpresso -  €             1 -  €             

Android Studio -  €             1 -  €             

PuTTY -  €             1 -  €             

Preu total -  €             

Costos d'hores

Descripció del producte Preu unitari Unitats Total

Hores de programació 15,00 €        160 2.400,00 €  

Hores de posta en marxa 20,00 €        30 600,00 €      

Hores de Documentació 40,00 €        60 2.400,00 €  

Preu total 5.400,00 €  

Costos totals

Descripció del producte Preu unitari Unitats Total

Costos del material 64,34 €        1 64,34 €        

Cosos del programari -  €             1 -  €             

Costos d'hores 5.400,00 €  1 5.400,00 €  

Preu total 5.464,34 €  

Figura 31: Taula de costos  
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Un cop calculat els costos es pot observar com els costos més significatius provenen de les 

hores de programació i de documentació.  Això és degut a la falta d’experiència en programació 

de microcontroladors d’aquest tipus. Segurament si s’executés un altre projecte les hores es 

reduirien considerablement. El preu total de les hores dedicades  ascendeix a uns 5400 euros.   

 

En canvi, en l’apartat de materials els preus són mol assequibles gràcies a la baixada de preus 

de les plaques i dels avenços de la tecnologia. El seu cost orientatiu és de 64,34 euros, ja que 

el preu del material pot oscil·lar segons el proveïdor. També s’han reduït costos gracies al us 

de programari lliure o de versions gratuïtes, estalviant els costos de llicències de software. 

 

El resultat total dels costos de tot el projecte són d’uns 5464,34 euros. Si és volgués 

comercialitzar la llibreria per altres programadors es tindria que calcular el preu de venda a 

través de les possibles vendes i dividir-ho amb els costos de programació per amortitzar les 

hores dedicades. 
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7. Conclusions 

7.1. Conclusions 

Els objectius principals del projecte s’han complert satisfactòriament, obtenint la llibreria WiFly 

esperada.  A més s’han complert els objectius extres. A continuació es comentarà la resolució 

dels objectius assolits . 

 

 El sistema de configuració dels paràmetres essencials per a la comunicació 

dels diferents elements de l’aplicació. Consisteix en una capçalera amb els 

paràmetres configurats.  

 

 La llibreria WiFly estableix comunicació síncrona amb la placa LPC1769, 

afegint l’avantatge de poder instal·lar-lo en qualsevol dels quatre ports UART.  

 

 El depurador del driver, el qual permet veure els missatges de funcionament 

des de qualsevol UART. S’ha afegit com a millora les severitats de les alarmes. 

 

 Com s’ha explicat en apartats anteriors s’han tingut en compte dissenyar 

funcions que comprovin les anomalies de funcionament i reinici el mòdul en el 

pitjor dels casos. 

 

 El sistema de test adaptat per la comprovació del bon funcionament de les 

connexions simultànies, ha sigut els servidors TCP i UDP programats en Java. 

 

 S’ha creat una aplicació de demostració per mostrar el funcionament de la 

llibreria. Aquest objectiu s’ha complert amb una petita variació, la qual és afegir 

un altre programa a causa de la incompatibilitat de testejar tota la llibreria en 

una sola aplicació. 

 

 Creació satisfactòria de la documentació de la llibreria amb Doxygen. Potser 

s’hauria d’afegir un resum de funcionament a la pàgina principal per a que sigui 

més elaborada. 

 

Tot i no ser un objectiu marcat en si, durant l’elaboració del driver no s’han implementat 

funcions que s’havien previst durant la planificació. Aquestes funcions servien per enviar dades 

en un període determinat de forma automàtica. Com que a nivell d’aplicació ja es podria arribar 

a fer amb els mètodes ja creats, i per manca de temps, es va prendre la decisió de suprimir-les. 
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7.2. Proposta de millores 

Tots els projectes i aplicacions són susceptibles a ser millorats, i tot haver complert els 

objectius, durant el desenvolupament ens hem trobat amb possibles millores. Les millores que 

es proposen són les següents: 

 

 Millorar la recepció de dades de la UART. Actualment, es fa un temps d’espera 

abans de recollir la trama rebuda. Per reduir aquest temps d’espera, si es 

coneix el format de la resposta, el mòdul a la que detecti la resposta deixarà 

d’esperar. 

 

 Possibilitat de que la mota actuï com a servidor TCP i UDP. S’hauria de crear 

les funcions necessàries per mantenir a l’escolta el port desitjat. 

 

 Afegir mètodes per treure profit del mode de punt d’accés. Per exemple, es 

podria saber quins dispositius estan connectats al punt d’accés. 

 

 Documentació més elaborada de la llibreria. La documentació ja compleix amb 

la seva funció, però es podria millorant afegint un petit resum de cada mòdul. 

També es podrien adjuntar imatges d’exemple de com connectar el mòdul 

WiFly al microcontrolador. 

 

 Possibilitat de convertir la mota un servidor de mòduls WiFly. Després de 

l’experiència adquirida,  s’ha considerat aprofitar l’auto enviament dels mòduls. 

Així doncs, la mota en mode de punt d’accés, rebria les senyals dels sensors i 

actuadors connectats als mòduls WiFly esclaus, els quals enviaran les dades 

cada x temps. 
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7.3. Autoavaluació 

El motiu principal d’escollir l’àrea de sistemes encastats per el TFC ha sigut per l’interès que 

sempre he tingut per la programació i la electrònica.  

 

Tot i la manca d’experiència en sistemes encastats i de que feia molts anys que no programava 

en llenguatge C, la motivació i les moltes hores de dedicació m’han ajudat a finalitzar el 

projecte i  adquirir una bona base per a futurs projectes. 

 

Altrament, no ha sigut gens fàcil, ja que he tingut que assimilar molts conceptes en poc temps. 

Les proves d’avaluació continua de formació es feien en un ritme vertiginós, tenint que llegir 

molts manuals i refrescant la programació en C. Per poder posar-me al dia, he tingut que 

dedicar moltes hores i nits sense dormir, que s’han compaginat amb la jornada laboral.  

 

Malgrat tot, l’experiència adquirida compensa totes les penúries passades. La satisfacció 

d’haver finalitzat el projecte hem motiva per començar nous projectes, inclús m’he comprat una 

placa arduino per provar altres microcontroladors. 

 

En definitiva crec que s’han superats els objectius esperats, tant del projecte com els 

personals, i tot i les hores perdudes de son, estic molt satisfet del que he aprés. 
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8. Glossari 

FreeRTOS: Sistema operatiu en temps real ......................................................... 8, 12, 17, 19, 48 

GPIO: General Purpose Input/ Output , Entrada /sortida de Propòsit General d'un xip que es pot 

programar  ............................................................................................................................... 15 

IOT: Internet Of Things, Internet de les coses .............................................................................. 9 

LPC1769: Placa Microcontroladora comercialitzat per NXP .......... 8-15, 17, 23, 24, 27, 30, 41, 44 

PWM ................................................................................................................................ 15, 21, 22 

TCP: Transmission Control Protocol, Protocol de Control de Transmissió molt utilitzat en 

Internet .......................................................................................................... 8-35, 39, 41, 44, 45 

UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, Protocol de transmissió de dades 

asincrones .......................................................................... 11, 12, 15, 16, 21, 22, 25, 31, 44, 45 

UDP: User Data Protocol, Protocol d'enviament de datagrames............. ........8-35, 39, 41, 44, 45 

WiFly: Dispositiu per connexións sense fils ....  de la casa Rovin Networks......... 8- 34, 41, 44, 45 
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11. Annexos 

11.1. Manual d’instal·lació de Doxygen en 

LPCXPresso per Windows 

 

Les aplicacions necessàries que s’han d’instal·lar inicialment són: 

Doxygen: Utilitza els comentaris del codi font per generar els comentaris. 

Graphviz: Eina que utilitza Doxygen per crear diagrames de blocs de les dependències de 

cada funció. 

Mscgen: Similar a Graphviz però especialitzat en gràfics de seqüència.    

 

1. Primer de tot cal descarregar els programes dels següents enllaços i instal·lar-los en 

el directori que dona per defecte: 

Doxygen: http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/download.html 

Graphviz: http://www.graphviz.org/Download.php 

Mscgen: http://www.mcternan.me.uk/mscgen/ 

2. Reiniciar l’ordinador. 

3. Obrir l’aplicació LPCXpresso 

4. Accedir al menú d’ajuda i escollir “Install New Software...” 

 

 

http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/download.html
http://www.graphviz.org/Download.php
http://www.mcternan.me.uk/mscgen/
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5. Després al obrir-se la finestra s’ha de polsar el botó “Add...” 

 

 

 

6. Introduir la adreça http://download.gna.org/eclox/update en l’apartat de Location i 

polsar OK. 
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7. Us apareixerà la següent finestra, seleccioneu la aplicació eclox i instal·leu l’aplicació. 

 

 

 

8. Un cop instal·lat s’ha d’escollir el menú Window -> Preferences. 
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9. Si es vol crear un arxiu de configuració de Doxygen, cal anar a la carpeta on es vol 

crear, fer clic dret del ratolí i seleccionar New->Other.  

 

10. Escriure el nom de l’arxiu. 
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11. Finalment, un cop creat es fa doble clic al arxiu per accedir al següent menú de 

configuració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


