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Abstract 
 
This thesis provides an evaluation of a solar energy system employed as power 
supply for wireless sensor motes. For such purpose, it first gives an overview of 
the two most popular operating systems in Wireless Sensor Networks (WSN), 
TinyOS and Contiki. Afterwards, there is an evaluation of the ContikiMAC that 
gives an idea of the importance of the layer MAC in order to save energy. 
Finally, this thesis includes results related to the solar panels energy 
performance. The aim of such is to evaluate the feasibility of employing the 
solar panels as the wireless sensors power supply. This work also provides 
insights about the RPL routing protocol, and how this protocol calculates the 
path based on energy constraints. 

 

  



 

 
 

Abstracte 
 
Aquesta tesi avalua un sistema solar com a font d’alimentació per a xarxes de 
sensors sense fils. En primer lloc s’explica el funcionament de dos sistemes 
operatius per a xarxes de sensors sense fils, TinyOS i Contiki. Després 
s’analitza la capa MAC del sistema operatiu Contiki, on es mostra la 
importància de la capa MAC per aconseguir un estalvi energètic. En el següent 
apartat es mostra el resultat de diversos tests, amb l’objectiu d’avaluar plaques 
solars com a font d’energia per als nodes de la xarxa. Finalment, s’analitza el 
protocol d’encaminament RPL i com calcula la ruta òptima basant-se en 
mètriques centrades en l’estalvi d’energia. 
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INTRODUCCIÓ
 
Durant els darrers anys, en el món de les noves tecnologies predominen els 
dissenys que permeten la transmissió de dades sense el requeriment d’una 
infraestructura prèvia. Les xarxes de sensors sense fils, en comparació a altres 
alternatives més conegudes com ara l’IEEE 802.11, permeten gran versatilitat 
en termes de desplegament i transmissió de dades. 

Les xarxes de sensors sense fils són un concepte relativament nou en termes 
d'adquisició i transmissió de dades. Aquestes xarxes no requereixen 
d’infraestructura prèvia; són auto configurables independentment de la 
topologia de xarxa. Cada node o sensor té la capacitat d'actuar com a receptor 
o emissor. A més, a diferència d'altres tecnologies com la infraroja, no fa falta 
disposar de visió directa entre els nodes.  

El punt crític de les xarxes de sensors rau en el consum energètic. En no 
disposar d'infraestructura pròpia, la seva alimentació depèn de bateries o 
panells solars, factor que pot limitar el funcionament de la xarxa depenent de 
les condicions del medi en el que sigui desplegada. 

Aquesta nova tecnologia ha estat possible gràcies als dissenys de nodes de 
baix consum, econòmics i capaços d’adquirir dades per mitjà de sensors 
analògics o digitals i transmetre-les dades via ràdio. Podem dir que els sensors 
o nodes no deixen de ser ordinadors molt limitats capaços de fer un mínim 
processament de dades i realitzar una transmissió eficient d'aquestes dades 
sense fils. 

La principal idea d'aplicació de les xarxes sense fils consisteix en la substitució 
de sensors cars, complexes i de difícil desplegament, per sensors més senzills 
capaços de monitoritzar l'entorn i de comunicar-se entre ells.  

Les xarxes de sensors fan possible realitzar desplegaments en qualsevol medi. 
Adicionalment, si un node falla, la xarxa és capaç de crear una topologia 
totalment diferent per tal d'evitar la utilització d'aquell node. 

Les xarxes de sensors sense fils doten cada sensor amb enllaços de ràdio de 
baixa potència, d'aquesta manera l'àrea de cobertura és reduïda però 
s'aconsegueix un consum reduït d'energia. D'altra banda, això requereix un 
diàleg entre nodes, per tal de poder arribar mitjançant salts entre nodes als 
nodes més allunyats de la xarxa que estiguin fora de l'àrea de cobertura del 
node que vol transmetre. Si la densitat de nodes és prou gran, es requereixen 

diverses rutes per arribar al mateix punt. Si un node en la ruta falla, es calcula 
un camí alternatiu per poder arribar al destí final, tornant a calcular la ruta al 
moment i adaptant la topologia de xarxa a la nova situació. 

Tots aquests avantatges que ofereixen les xarxes de sensors sense fils estan 
limitats per dos factors: cost i consum, que afecten al disseny d'una xarxa 
d'aquestes característiques.  

En resum, per tant tota xarxa de sensors sense fils estarà caracteritzada pel 
següent: 

• Limitació de recursos: en termes d’energia, potència de càlcul, memòria i 
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amplada de banda.  

• Topologia: les condicions en les quals es despleguen els sensors, poden 
canviar. Fins i tot pot ser que alguns d'aquests sensors siguin mòbils, per 
la qual cosa es recomanable tenir un mecanisme d'auto-configuració de 
la xarxa. 

• Medi de transport poc fiable: les comunicacions sense fils tenen una taxa 
d’errors més elevada que les comunicacions amb cable de xarxa. Si 
s’afegeix una gran densitat de sensors, es poden produir col·lisions que 
afectin al bon funcionament de la xarxa. 

• Diversitat d'aplicacions: les aplicacions que poden executar els nodes 
són molt diverses, per tant s'ha de pensar en l’ús que donarem a la 
nostra xarxa per tal d'optimitzar-ne una o altra característica, com ara el 
consum energètic, Quality of Service o amplada de banda. 

• Seguretat: els nodes poden estar ubicats en qualsevol punt del medi, per 
tant s'han de protegir contra atacs físics que els puguin malmetre, a més 
a més, d’atacs informàtics que puguin rebel·lar-ne dades compromeses. 
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1  Estat de l’art 

1.1 Tecnologia de les xarxes de sensors sense fils 
 
En relació a les tecnologies que es contemplen actualment per les xarxes de 
sensors sense fils, destaquem: l’IEEE 802.11 (també denominada Wi-Fi), 
Bluetooth i l’IEEE 802.15.4. 

• Wi-Fi: És l’estàndard de comunicacions IEEE 802.11. S’utilitza 
àmpliament avui en dia en les xarxes de telecomunicacions, ja que 
proporciona una amplada de banda molt elevada en l’entorn de les 
comunicacions sense fils. Com a inconvenient, aquesta tecnologia 
requereix una infraestructura física amb un punt d'accés que proporcioni 
cobertura als usuaris.  

• Bluetooth: El seu ús en les xarxes de sensors sense fils no està molt 
desenvolupat, ja que la seva distància d’operació no és molt elevada i no 
proporciona una gestió energètica molt eficient. 

• IEEE 802.15.4: Ha estat dissenyat específicament pel desenvolupament 
de xarxes de sensors sense fils. El propòsit d'aquest estàndard és 
proporcionar comunicació entre els dispositius amb un baix cost i 
consum energètic. 

En la següent figura es mostra un gràfic que indica l’amplada de banda 
respecte al cost de producció, la complexitat i el consum d’energia. Com es pot 
observar, l’IEEE 802.15.4 és la tecnologia menys costosa i menys complexa, 
però és la que disposa d’una amplada de banda més limitada. 

 

 
Figura 1: Cost vs amplada de banda1. 

 
                                            
1 Gutierrez, J.A., On the use of IEEE 802.15.4 to enable wireless sensor networks. In building 

automation. Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 2004. PIMRC 2004. 15th 
IEEE International Symposium on  (Volume:3 ), 5-8 Sept. 2004, Print ISBN: 0-7803-85233. 
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En la següent figura trobem informació detallada sobre les tres tecnologies 
mencionades; IEEE 802.15.4, Bluetooth i Wi-Fi. 
 

 
Figura 2: Consum vs amplada de banda2. 

1.2 Sistemes operatius 
 
Existeixen diferents tipus de sistemes operatius orientats a les xarxes de 
sensors sense fils. Com s'ha explicat prèviament, un sensor o node disposa de 
pocs recursos, ja sigui capacitat de processament, memòria i bateria... Per 
aquest motiu, és important tenir un bon sistema operatiu capaç de gestionar i 
facilitar la programació d'aquests paràmetres fàcilment. A continuació es citaran 
alguns dels factors més importants que qualifiquen un sistema operatiu 
dissenyat per a xarxes de sensors sense fils. 

1.2.1  Arquitectura 
 
L’arquitectura d'un sistema operatiu (SO) té una influència directa en relació a 
la mida del kernel del SO, així com en la manera en que subministra servei a 
les aplicacions programades. Hi ha 4 tipus d'arquitectura: monolítica, micro-
kernel, màquina virtual i per capes. 

• L'arquitectura monolítica segueix una estructura simplista. Els serveis 
proporcionats pel SO són implementats separadament i cada servei 
subministra una interfície per a altres serveis. L'avantatge de 
l'arquitectura monolítica és que el cost d’interacció entre els mòduls és 
baix. En canvi té diferents desavantatges: el sistema és difícil 
d'interpretar, difícil de modificar i comporta dificultats mantenir. Per la 
qual cosa l'arquitectura monolítica està descartada pels sensors d'avui 
en dia. 

• L'arquitectura micro-kernel proporciona les mínimes funcionalitats 
                                            
2 Gutierrez, J.A., On the use of IEEE 802.15.4 to enable wireless sensor networks. In building 

automation. Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 2004. PIMRC 2004. 15th 
IEEE International Symposium on  (Volume:3 ), 5-8 Sept. 2004, Print ISBN: 0-7803-8523-3 
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mitjançant el kernel, d'aquesta manera la mida del SO queda reduïda 
pràcticament a la mateixa mida del kernel. Les altres funcionalitats com 
els sistemes de fitxers o el gestor de memòria són proporcionades a 
nivell d'usuari. És una arquitectura de fàcil extensió i ampliació. El seu 
desavantatge és que l’usuari accedeix sovint al kernel, aquest fet 
disminueix l'efectivitat d'aquesta arquitectura. 

• Una màquina virtual és una altra opció. La idea principal és exportar les 
màquines virtuals als programes d'usuari que re-assemblen el hardware. 
El principal avantatge és la portabilitat que proporciona, però ofereix un 
rendiment pobre. 

• Un SO estructurat per capes implementa els seus serveis en capes 
diferents, per tant és fàcil d'interpretar i és manejable. El seu 
inconvenient és que és una arquitectura rígida. 

Així doncs, a alt nivell els requeriments del nucli d’un sistema operatiu per a 
nodes de xarxes de sensors es podrien resumir en els següents:  
• Un kernel de mida reduïda. Com exemple, el kernel de Contiki ocupa 

810 bytes pel processador MSP4303. 
• També ha de permetre extensions al kernel si són necessàries. 
• La seva arquitectura ha de ser flexible. 

1.2.2 Model de programació 
 
El model de programació suportat per un sistema operatiu té un impacte 
significatiu en el desenvolupament d'aplicacions. Bàsicament hi ha dos models 
de programació rellevants: programació per esdeveniments i programació multi 
procés o multithreading. La programació multithreading és la programació més 
habitual però no és el model més lògic, ja que requereix un consum elevat de 
recursos en el sistema que són limitats en els nodes. Per això, la recerca en 
aquest àmbit s'ha centrat en buscar una programació multithreading lleugera 
que sigui suportable pels escassos recursos d'un sensor. 

1.2.3  Planificador 
 
El planificador de la unitat central de processament (CPU) determina l'ordre en 
que les tasques són executades a la CPU. En els sistemes de computació 
tradicionals, l’objectiu és reduir la latència per maximitzar el processament de 
dades i la utilització de recursos, a més a més de garantir la igualtat entre 
recursos. 

L’elecció d'un planificador pels sensors depèn de la naturalesa de l'aplicació. 
Depenent dels seus requisits es buscarà un planificador més enfocat a temps 
real o un planificador més tradicional. 

                                            
3  Dunkels, A., Björn, G., & Thiemo, V.  Contiki - a Lightweight and Flexible                    

Operating System for Tiny Networked. In Local Computer Networks, 2004. 29th Annual 
IEEE International Conference on, 16-18 Nov. 2004, Print ISBN: 0-7695-2260-2. 
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1.2.4  Gestió de la memòria i protecció 
 
Les dues tècniques més comunes de gestió de memòria són: la memòria 
estàtica i la memòria dinàmica. La memòria estàtica és una tècnica senzilla i útil 
quan la memòria que es disposa és escassa. La mida de la memòria s'assigna 
al principi de l'execució i es fixa fins que el procés allibera aquesta memòria. 
D'altra banda, la memòria dinàmica permet gestionar la memòria en temps 
d'execució. La protecció de memòria es refereix a la protecció entre l'espai de 
memòria que tenen assignada diferents processos. 

1.2.5 Suport en els protocols de comunicació 
 
En el context d'un sistema operatiu, la comunicació pot ser interna dins del 
propi sistema, a més a més de la comunicació exterior amb altres dispositius. 
Les xarxes de sensors sense fils treballen en un medi distribuït, on els sensors 
es comuniquen amb altres nodes de la xarxa. Tots els sistemes operatius de 
les xarxes de sensors sense fils proporcionen una Application Programming 
Interface (API) que permet programar aplicacions. És possible que en una 
xarxa de sensors sense fils hi hagi sensors de diferents tipus, per tant el 
protocol de comunicació proporcionat pel sistema operatiu ha de permetre la 
comunicació entre tots els nodes. En una comunicació basada en xarxa, el 
sistema operatiu hauria de proveir el transport de xarxa i el protocol de la capa 
MAC. 

1.2.6  Compartiment de recursos 
 
La responsabilitat d'un sistema operatiu inclou la gestió eficient de recursos, 
que és d'extrema importància quan en un mateix sistema s’executen diversos 
programes.  

En el següents  apartats es farà referència als dos SO més coneguts que 
podem trobar. Aquests SO són el TinyOS i el Contiki. Tots dos són compatibles 
amb la majoria de sensors sense fils que hi ha al mercat, com el Zolertia Z1, 
TelosB, Tmote Sky... 

1.3 TinyOS 
 
TinyOS és un sistema operatiu de codi obert, flexible i dissenyat expressament 
per xarxes de sensors sense fils. TinyOS pot suportar programes concurrents 
amb molt poc requeriment de memòria. El sistema operatiu té una mida de 400 
bytes. Les llibreries del TinyOS inclouen protocols de xarxa, serveis distribuïts, 
controladors de sensors i mecanismes d'adquisició de dades. 

1.3.1  Arquitectura 
 
TinyOS té una arquitectura monolítica, i depenent dels requeriments de 
l'aplicació, adjunta uns models de components o uns altres en una sola imatge 
estàtica que executa el node. Els components tenen tres abstraccions 
computacionals: comandes, esdeveniments i tasques. Els mecanismes per la 
comunicació interna entre components són les comandes i els esdeveniments. 
Les tasques són utilitzades per crear comunicacions externes. Una comanda és 
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una petició per realitzar algun servei, mentre que els esdeveniments són 
senyals que indiquen la finalització d'una comanda. TinyOS proporciona una 
única pila compartida i no hi ha separació entre la memòria reservada pel 
kernel i la memòria reservada per l’usuari. Per tant, és un exemple de kernel 
que pertany a una arquitectura monolítica. 

1.3.2  Model de programació 
 
Les primeres versions de TinyOS no proveïen cap tipus de programació 
concurrent, tan sols suportava l’execució d’una tasca a la vegada. En canvi, la 
versió 2.1 de TinyOS proporciona programació concurrent. Aquests fils 
d'execució que suporten l’execució concurrent s'anomenen TOS. Hi ha alguns 
estudis d’investigació4 que apunten al següent problema: donades les 
limitacions de recursos d’un node, un sistema operatiu basat en esdeveniments 
proporciona una millor concurrència. No obstant, els fils d'execució preferents 
que utilitza TinyOS ofereixen un paradigma de programació intuïtiu. El paquet 
de programació dels TOS proporciona la facilitat de programació del model 
concurrent barrejat amb l’eficiència de la programació per esdeveniments. 

Per controlar el kernel s'executen fils d'execució preferents, aquests fils 
controlen la programació de la CPU. La comunicació entre aplicacions i el 
sistema operatiu es fa mitjançant missatges. Quan una aplicació realitza una 
crida al sistema, no executa directament el codi, sinó que envia un missatge al 
kernel mitjançant una tasca. Aquest mecanisme assegura que solament el 
kernel executa directament el codi del sistema operatiu. 

1.3.3  Planificador 
 
Les primeres versions de TinyOS fins la versió 2.x solament suportaven el 
model FIFO (First In First Out), per tant aquestes versions no suporten 
execució en temps real. Tots els desavantatges associats al model FIFO són 
presents en l'execució de tasques del model del TinyOS. Les tasques són 
executades per ordre d'arribada independentment de la duració de la tasca o 
de la prioritat d'aquesta. 

En les versions més recents, a partir de la 2.x, s'ha implementat l'algoritme EDF 
(Earliest Deadline First) per facilitar les execucions en temps real. 

1.3.4  Gestió de la memòria i protecció 
 
En els sensors, la protecció per hardware de la memòria no està disponible i els 
recursos són escassos. Els objectius en termes de protecció de memòria són 
capturar tots els punters i els errors produïts en un vector, proporcionar eines 
útils de diagnòstic i aportar estratègies per recuperar l'estat del sistema. 

 

                                            
4 Klues, K., Liang, C., Paek, J., Musaloiu, R., Levis, P., Terzis, A., TOSThread: Thread-Safe 

and Non-Invasive Preemption in TinyOS. in building automation. In Proceedings of the 7th 
ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, October2009, ISBN: 978-1-
60558-519-2. 

.  
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1.3.5  Suport en els protocols de comunicació 
 
Les primeres versions de TinyOS proporcionen dos protocols multisalt: 
disseminació i TYMO. El protocol de disseminació, envia les dades a cada 
node de la xarxa de manera fiable. Aquest protocol proporciona a 
l’administrador paràmetres per re-configurar la xarxa. 

TYMO és la implementació de TinyOS del protocol DYMO, un protocol 
d'enrunament pensat per les xarxes mòbils ad hoc. El format dels paquets del 
protocol TYMO ha estat canviat i implementat a dalt de la pila de missatges. 

A la capa MAC, TinyOS proporciona la implementació dels següents protocols: 
un protocol TDMA d'un sol salt, Z-MAC i B-MAC una implementació opcional de 
l’estàndard IEEE 802.15.4. 

1.3.6  Característiques addicionals 
 
Com a característiques addicionals, podem destacar: 

• Sistema de fitxers: Proveeix un sol nivell de sistema de fitxers. 

• Suporta bases de dades: Proporciona la seva pròpia base de dades 
TinyDB. 

• Seguretat: Una comunicació segura sempre és necessària en les xarxes 
sense fils. TinyOS proporciona la seva pròpia solució anomenada 
TinySec. 

• Suport per plataformes: TinyOS dóna suport obert a les següents 
plataformes: Mica, MicaZ, TelosB i Tmote. 

1.4 Contiki 
 
Contiki és un sistema operatiu lleuger de codi obert escrit en llenguatge C. Està 
pensat per les xarxes de sensors sense fils. És un sistema operatiu molt 
portable i està construït entorn a un kernel d'esdeveniments. Proporciona 
multitasca que pot ser utilitzada a nivell de processos individuals. Una aplicació 
típica de Contiki consumeix 2 kb de RAM i 40 kb de ROM, una instal·lació 
completa proporciona característiques com: kernel multitasca, processament 
multi fil amb prioritat, proto-fils, TCP/IP, Ipv6... 

1.4.1  Arquitectura 
 
Contiki segueix una arquitectura modular. A nivell de kernel segueix el model 
per esdeveniments, però proporciona opcions d'execució a processos 
individuals. El kernel del Contiki està comprès per un programador de tasques 
lleuger, on aquest llança els esdeveniments als processos en execució. 

L'execució de processos és activada per esdeveniments enviats pel kernel o 
per un mecanisme de sondeig. El mecanisme de sondeig és utilitzat per evitar 
condicions de competició de recursos entre els processos. 

Contiki suporta dos tipus d’esdeveniments: esdeveniments asíncrons i 
esdeveniments síncrons. La diferència entre els dos tipus d'esdeveniments és 
que els esdeveniments síncrons són enviats directament al procés i són 
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programats en la taula d'execució. En canvi els esdeveniments asíncrons són 
crides diferides que són ficades a una cua i enviades quan hi ha recursos 
lliures. 

El mecanisme de sondeig utilitzat en el Contiki, pot ser vist com un mecanisme 
en que els esdeveniments prioritaris són planificats entre els esdeveniments 
asíncrons. 

Totes les facilitats que proveeix el sistema operatiu com el control de dades o la 
comunicació, són proporcionades com a serveis. Cada servei té la seva 
interfície i la seva implementació. Aplicacions que utilitzant un particular servei, 
necessiten saber la interfície del servei en qüestió. Una aplicació no es 
preocupa de la implementació del servei. 

1.4.2  Model de programació 
 
Contiki dóna suport a la programació multi fil. La programació multi fil està 
implementada com una llibreria sobre el model de kernel basat en 
esdeveniments. Aquesta llibreria pot ser utilitzada per aplicacions que 
requereixin programació multi fil. La llibreria de programació multi fil de Contiki 
està dividida en dues parts: una plataforma independent i una plataforma 
específica. Les interfícies independents de la plataforma es troben a la part del 
kernel basat en esdeveniments i la part específica de la plataforma de la 
biblioteca implementa la pila de primitives de commutació i de preferència. Com 
que la preferència és suportada, aquesta s’utilitza mitjançant un temporitzador 
d'interrupcions i l’estat del fil d'execució és emmagatzemat a la pila. 

Per l’execució multi fil, Contiki utilitza protothreads. Les principals 
característiques dels protothreads són: utilitzen molt poca memòria, no es 
necessària una pila extra i són molt portables (escrits en C). Els esdeveniments 
s'executen fins que acaben. 

1.4.3  Planificador 
 
Contiki és un sistema operatiu basat en esdeveniments, per tant no utilitza cap 
planificació sofisticada. Els esdeveniments són executats per l'aplicació tan 
aviat com arriben. En el cas de que es produeixi una interrupció aquesta 
s'executa amb més prioritat. 

1.4.4  Gestió de la memòria i protecció 
 
Contiki suporta una gestió de la memòria dinàmica. A més a més, també 
suporta enllaços dinàmics entre els programes. Per protegir-se de la 
fragmentació de memòria, Contiki utilitza un sistema de gestió de memòria. La 
principal responsabilitat d'aquest gestor és evitar la fragmentació de memòria 
de la memòria lliure compactant-ne els blocs. Per tant, un programa utilitzant el 
gestor de memòria no pot estar segur que la memòria estigui assignada al 
mateix espai. 

Per a la gestió dinàmica de la memòria, Contiki proveeix una llibreria de gestió 
dels blocs de memòria. Aquesta llibreria proporciona unes funcions simples que 
a la vegada són molt potents. Contiki també és capaç de gestionar blocs de 
memòria de mida fixa. 
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1.4.5  Suport dels protocols de comunicació 
 
Contiki suporta una gran varietat de protocols de comunicació. Concretament, 
una aplicació pot utilitzar les dos capçaleres IP: Ipv4 i Ipv6. Contiki proporciona 
una implementació de uIP. És una pila de protocol TCP/IP per micro 
controladors de 8 bits, no requereix que les seves parelles de nodes tinguin una 
pila completa, però es pot comunicar amb parelles de nodes executant una pila 
lleugera que sigui similar. La pila uIP té les característiques mínimes que són 
necessàries per establir comunicació amb la pila TCP/IP. uIP està escrit en 
llenguatge C, només pot suportar una interfície de xarxa i suporta TCP, UDP, 
ICMP i IP. 

Contiki també proporciona un altre protocol lleuger de comunicacions anomenat 
Rime. Rime proporciona comunicacions unicast d'un salt, comunicacions 
broadcast d'un salt i suport a comunicacions multisalt. Rime suporta 
comunicacions sense QoS, és a dir, comunicacions best effort i transmissions 
on s’assegura l’entrega dels paquets. En comunicacions multisalt, Rime permet 
a les aplicacions executar els seus protocols d’encaminament propi. Les 
aplicacions tenen permès implementar protocols que no estan inclosos a la pila 
de Rime. 

Contiki no dóna suport a multicast. Per tant, Contiki no proporciona cap 
implementació de gestió de protocols en grup, com Internet Group 
Management Protocol (IGMP). 

Com que la memòria és escassa en sistemes encastats, uIP utilitza una gestió 
de memòria eficient gràcies als seus mecanismes de control. La pila uIP no 
utilitza assignació dinàmica de memòria sinó que utilitza un buffer global on 
guarda tots els paquets d'entrada. Quan un paquet arriba, Contiki fica aquest 
paquet al buffer i notifica a la pila TCP/IP. Si és un paquet de dades, TCP/IP 
avisa a l'aplicació apropiada. L'aplicació necessita copiar les dades al buffer 
secundari o processar immediatament les dades. Un cop l'aplicació ha acabat 
de tractar les dades, Contiki sobreescriu el buffer global amb l'arribada de nous 
paquets de dades. 

1.4.6  Compartiment de recursos 
 
Com que els esdeveniments s'executen fins que s'acaben i Contiki no 
proporciona gestió d'interrupcions pels nous esdeveniments, Contiki 
proporciona accés serialitzat a tots els recursos. Per tant els nous 
esdeveniments podran accedir d’un en un als recursos que s’alliberen quan 
s’acaba un esdeveniment en execució. 

1.5 Capa MAC 
 
El protocol de capa MAC és la base pels protocols de més alt nivell en les 
xarxes de sensors. Com a protocol de més alt nivell tindrem per exemple el 
protocol d'encaminament, que utilitzarà les funcions implementades a la capa 
MAC per enviar i rebre paquets, sincronitzar operacions, etc. 
Les característiques essencials que ha de cobrir la capa MAC són: 
 

• Ha de ser flexible, ja que l’entorn de les xarxes sense fils canvia 
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constantment degut a les interferències que es produeixen a l’aire entre 
senyals de ràdio, materials etc. A més a més, els nodes poden fallar en 
qualsevol moment, per tant s'han de buscar nous camins per configurar 
la xarxa i tornar a calibrar els paràmetres de la xarxa. 

• Eficiència. La capa MAC ha de ser el més eficient possible per poder 
treballar en temps real, ser fiable i robusta contra interferències. 

 
La capa MAC afecta directament al consum d'energia, perquè és la capa més 
pròxima a la capa física. També marcarà el retard en els comunicacions així 
com el nivell de seguretat que implementarà la xarxa de sensors. 

En les xarxes de sensors, la capa MAC determina els canals de ràdio que 
s'utilitzaran, implementa les transmissions i recepcions de baix nivell, a més de 
controlar els errors. 

Les funcions d'un protocol MAC consisteixen en controlar l’accés al medi 
compartit, en aquest cas es tracta d'un canal de ràdio. Per tant la capa MAC ha 
d'evitar les interferències entre els diferents sensors, mitigant l'efecte de 
col·lisions, gestionar retransmissions... 

S'han desenvolupat diversos protocols MAC enfocats a un estalvi energètic i a 
un estalvi de les bateries. A continuació es detallen els quatre punts claus per 
obtenir un consum d'energia eficient mitjançant la capa MAC: 

 
• S’han d’evitar les col·lisions sempre que sigui possible, ja que cada 

retransmissió que es produeix provoca un consum innecessari d'energia 
a més a més de possibles noves col·lisions. D'altra banda tractar d'evitar 
les col·lisions pot provocar una sobrecàrrega a la xarxa que consumeixi 
més energia. S'ha de trobar una solució òptima. 

• S'ha d'intentar reduir al màxim els bits de control. D'aquesta manera hi 
haurà més espai pels bits de dades. 

• En els sistemes sense fils clàssics, el receptor ha d'estar sempre encès 
per poder rebre les dades. Això comporta una despesa d'energia enorme 
perquè es consumeix la mateixa energia quan el sensor envia dades que 
quan el sensor escolta el medi. Per tant en una xarxa de sensors sense 
fils s'ha d'implementar un mecanisme de sincronització per tal que el 
receptor es sincronitzi amb l'emissor per enviar les dades, atès que la 
ràdio dels sensors gasta la mateixa energia quan actua com a receptor i 
com a emissor. D’aquesta manera un cop sincronitzats l’emissor i el 
receptor, aquest últim tan sols ha de despertar-se en períodes concrets 
de temps per rebre les dades que envia l’emissor, així la resta del temps 
pot estar dormint i reduint dràsticament el consum d'energia. 

• Per dissenyar una capa MAC s'ha de tenir en compte paràmetres com 
l'amplada de banda, la qualitat del canal i el consum d'energia. 
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1.6 ContikiMAC 
 
Seguidament s'explicarà la capa MAC que utilitza el sistema operatiu Contiki, 
que ha estat l’escollit per realitzar aquesta tesi. 

1.6.1 Introducció 
 
De tots els components d'un node, la ràdio és un dels que gasta més energia, 
per tant la ràdio s'ha d'apagar completament per estalviar energia. Es necessita 
un cicle de treball per gestionar el consum energètic del sensor en termes de 
transmissió i recepció de dades, en aquest cas està definit per ContikiMAC. 

ContikiMAC té un mecanisme de despertar els nodes que fa que es millori el 
consum d'energia, això s'aconsegueix mitjançant uns temporitzadors precisos i 
un conjunt de normes que regeixen aquests temporitzadors. A més, 
ContikiMAC utilitza una optimització anomenada fast sleep, que permet als 
receptors detectar falsos positius d’enviament de dades ràpidament i per tant 
poder apagar la ràdio. 

ContikiMAC és un protocol de cicle de treball que utilitza un mètode per 
despertar els sensors periòdicament i d'aquesta manera poder escoltar el canal 
i detectar si hi ha transmissions dels nodes veïns. Si una transmissió es 
descobreix quan es desperta el node, el receptor es manté encès per ser capaç 
de rebre el paquet sencer. Quan el paquet es rep correctament, s'envia un 
acknowledgement packet (ACK) per confirmar la seva recepció. El transmissor 
per assegurar-se que el paquet arriba al receptor, envia el paquet repetidament 
fins que rep un ACK del receptor indicant que ha rebut el paquet. Els paquets 
que són enviats com a broadcast no necessiten confirmació d’ACK. 

 

 
Figura 3: Transmissió unicast. 

En la figura 3 es pot observar que els nodes dormen la major part del temps i 
periòdicament es desperten per comprovar l’activitat en el canal. Si una 
transmissió es detectada, el receptor continua despert per rebre el següent 
paquet i enviar-li el ACK. 
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Figura 4: Transmissió broadcast. 

 
En la figura 4 es pot observar que les transmissions de broadcast són enviades 
repetidament durant tot l’interval en el que el receptor està despert. 

1.6.2 Temporització ContikiMAC 
 
ContikiMAC té un mecanisme de despertar els nodes eficientment que es basa 
en tenir una temporització eficient entre les transmissions. Utilitza el Clear 
Channel Assesment (CCA). A la vegada aquest utilitza el Received Signal 
Strentgh Indicator (RSSI) de la ràdio per donar una mesura de l'activitat de 
ràdio en el canal que s'està escoltant. Si el RSSI està per sota d'un llindar, el 
CCA retorna positiu indicant que el canal està lliure. D'altra banda si el RSSI 
està per sobre d'aquest llindar es retorna fals indicant que el canal està ocupat. 
Les temporitzacions establertes es mostren en la figura 5: 
 
 

 

Figura 5: Temporització contiki. 

 

Ti: Interval entre cada transmissió de paquet. 
Tr: El temps requerit per un RSSI estable necessari per determinar el CCA. 
Tc: L’interval entre cada CCA.  
Ta: El temps entre rebre un paquet i enviar l’ACK. 
Td: Temps requerit per detectar satisfactòriament un ACK. 
Ts: Temps paquet de dades 
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Aquesta temporització ha de complir un seguit de normes. En primer lloc ti, 
l’interval entre cada transmissió, ha de ser més petit que tc, l’interval entre cada 
CCA. Això ha de ser així per complir que el primer o el segon CCA siguin 
capaços de detectar la transmissió. Si tc fos més petit que ti, dos CCA no serien 
capaços de detectar la transmissió. 

El requeriment de ti i tc també implica un requeriment a l'allargada més petita de 
paquet que pot suportar ContikiMAC. Pel ContikiMAC una transmissió no pot 
ser tan curta que es pugui encabir entre els dos CCA. Especialment ts, el temps 
de transmissió de paquet de mida més petita ha de ser més gran que tr + tc + tr. 

Quan un CCA detecta una transmissió, ContikiMAC manté la ràdio encesa per 
ser capaç de rebre el paquet sencer. Quan s'ha rebut tot el paquet s'envia un 
ACK. EL temps que tarda un ACK en ser transmès, ta, i el temps que tarda en 
ser detectat el ACK, td, estableixen un límit inferior per tc. 

Per tant totes aquestes temporitzacions han de complir la següent fórmula per 
assegurar el correcte funcionament del CCA: 

Ta+td<ti<tc<tc+2tr<ts 

Amb la capa de l’IEEE 802.15.4 i un transmissor de ràdio específic, algunes 
variables de l'equació són donades com a constants. Ta el temps entre la 
recepció d'un paquet i la transmissió del seu ACK es defineix per l’IEEE 
802.15.4 com a 12 símbols. En l’IEEE 802.11.4 un símbol són 4/250 ms, per 
tant, ta=48/250=0.192 ms. L’IEEE 802.15.4 pot detectar la recepció d'un ACK 
després dels primers 4 bytes de preamble i 1 byte del començament de la 
trama, això equival a 40/250 ms, per tant td= 40/250 ms Finalment tr ve donat 
per les característiques del xip ràdio CC2420 i el seu valor és de 0.192 ms. 

Amb aquestes constants establertes, l'equació queda de la següent manera: 

0.352<ti<tc<tc+0.384<ts 

Les variables restants poden ser escollides. L'equació anterior dóna un límit per 
ts>0.736 ms, això limita la mida del paquet més petit. Una velocitat de 
transmissió de 250 kbps implica que el paquet ha de ser com a mínim de 23 
bytes, inclòs el preamble, el començament de la trama, ens deixa 16 bytes per 
les dades. 

Per assegurar que tots els paquets són més llargs que el mínim, els paquets 
poden ser omplerts amb bits addicionals per omplir el paquet i d'aquesta 
manera garantir la mida mínima. En el cas dels paquets IPV6 ja compleixen la 
mida mínima, però si l'opció de compressió de la capçalera està activada es pot 
donar el cas que hi hagi algun paquet que no arribi a la mida mínima i s’ompli 
amb bits addicionals. 

Per tant, de totes les variables de temporitzadors, ti, tc, ts, són les úniques 
variables que no són imposades, ContikiMAC utilitza els següents paràmetres: 

• ti= 0.4 ms. 

• tc= 0.5 ms. 

• ts= 0.884 ms. 
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1.6.3 Detecció de paquets fast sleep 
 
El CCA en el ContikiMAC no detecta transmissions de paquets, només detecta 
que el senyal de ràdio està per damunt d'un nivell determinat. La detecció de 
senyal de ràdio vol dir que un node proper està transmetent a un altre receptor, 
o que qualsevol altre dispositiu està radiant energia de ràdio en el mateix canal 
i aquesta està essent detectada pel CCA. 

Si un node veí està transmetent un paquet al receptor, aquest ha de mantenir la 
ràdio engegada per rebre el paquet sencer i transmetre l’ACK. Els altres nodes 
que detectin el paquet poden anar a dormir d'immediat. 

Els receptors potencials no poden anar a dormir d'immediat ja que ells han de 
ser capaços de rebre el paquet sencer. La manera de determinar quanta 
estona han d'estar desperts quan el CCA dóna positiu, és estant desperts 
durant tl+ti+tl, on tl és el temps de transmissió del paquet més llarg possible. 
Això assegura que si el CCA desperta al principi del paquet, el paquet sencer 
serà rebut pel receptor. 

 

 

Figura 6: Fast sleep. 

 

 
En la figura 6 podem comprovar l’optimització del fast sleep, si un període de 
silenci no és detectat abans de ti, el receptor torna a dormir. Si el període de 
silenci no és més gran que ti, el receptor es torna a adormir. Si no es rep cap 
paquet després del període de silenci, encara que es detecti soroll de ràdio, el 
receptor torna a dormir. 

El fast sleep optimitzation permet als receptors potencials anar a dormir aviat si 
el CCA desperta durant un període d'activitat en el canal. El fast sleep 
optimitzation aprofita els coneixements de comportament del ContikiMAC de la 
següent manera: 

Primer, si el CCA detecta activitat de ràdio en el canal, però aquesta activitat 
dura més que l'allargada màxima del paquet tl el CCA interpreta que ha 
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detectat soroll i torna a dormir. Segon, si després de l'activitat de ràdio hi ha un 
període de silenci més llarg que dos transmissions successives, ti, el receptor 
pot tornar a dormir. Tercer, si el període d'activitat és seguit per un silenci de 
mida correcta, seguit d'una nova activitat però no hi ha cap començament de 
paquet, pot tornar a dormir. 

1.6.4 Implementació 

La implementació del ContikiMAC 2.5 utilitza Contiki real-time timers (rtimer) 
per planificar els nodes pels seus despertars periòdics, això es fa per garantir 
un comportament estable encara que hi hagin alguns processos subjacents 
executant-se. El mecanisme de despertar executa un protothread que és 
planificat mitjançant un rtimer. Aquest protothread executa el despertar periòdic 
i implementa fast sleep. 

Les transmissions són executades per un procés ordinari de Contiki. Si un 
despertar periòdic està programat per que succeeixi mentre la ràdio està 
ocupada realitzant una transmissió, el temporitzador de despertar programa un 
nou despertar. 

El mecanisme que sincronitza quan s’ha de despertar el node està implementat 
en un mòdul diferent del ContikiMAC. La lògica del ContikiMAC registra el 
temps de cada transmissió, quan es rep un ACK es notifica al mòdul de 
sincronització amb el temps de transmissió de l’últim paquet. Aquest temps és 
utilitzat com una aproximació de quan es despertarà el receptor. 

Abans de començar la transmissió, ContikiMAC crida al mòdul de sincronització 
per veure si sap quan el receptor es despertarà. Si és així, el paquet es col·loca 
en una cua i posa en marxa un temporitzador de quan es despertarà. Quan 
aquest temporitzador expiri, s'emprendrà de nou la transmissió. Aquesta 
transmissió serà més curta que una transmissió normal, perquè passarà just 
abans de que es desperti el receptor, d’aquesta manera s’aconsegueix reduir la 
duració de la transmissió i per tant reduir la congestió en el medi. 

Si en un node de la xarxa canvia la seva temporització de quan es desperta per 
escoltar el medi, la comunicació cap a aquest sensor fallarà ja que s’enviarà el 
paquet quan aquest estarà dormint. Per evitar això ContikiMAC manté una llista 
de transmissions fallades per cada node de la xarxa. Després d'un cert número 
de transmissions fallades el node és evitat i s’esborra de la llista, igualment si 
durant un temps determinat no es rep un ACK d'aquell node també és evitat. 

1.6.5 Consum energètic 

En aquest apartat es mostren dos aspectes del ContikiMAC: el consum 
energètic de les operacions individuals del ContikiMAC i l'eficiència energètica 
del ContikiMAC en una xarxa de sensors sense fils. Aquests tests s’han 
realitzat utilitzant un node Tmote Sky executant ContikiMAC i s’ha mesurat el 
consum d’intensitat mitjançant un oscil·loscopi i una resistència de 100 ohms 
connectada en sèrie al node. 

La figura següent mostra el consum d'intensitat d'un despertar del ContikiMAC 



 

24 
 

quan no rep cap paquet. En el gràfic inferior podem observar que la ràdio 
s'encén dues vegades per fer els dos CCA del ContikiMAC. 

 

 

Figura 7: Despertar sense senyal de ràdio. 

La figura 7 mostra com el receptor encén dues vegades la ràdio, però al no 
detectar senyal l’apaga. 
 
La figura 8 mostra com el receptor es desperta, i en el segon CA detecta 
activitat de ràdio en el canal. Aleshores la ràdio es manté encesa fins que rep el 
paquet. 
 

 
Figura 8: Despertar amb senyal de ràdio. 

 
 
La Figura 9: Recepció broadcast i la Figura 10: Recepció unicast mostren una 
recepció broadcast i una recepció unicast. En els dos casos la ràdio és encesa 
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pel mecanisme de despertar del ContikiMAC i el primer CCA detecta activitat 
en el medi. Aleshores la ràdio roman encesa fins que es rep el paquet. Podem 
veure que la ràdio està més estona encesa en la recepció unicast, això és 
perquè el node espera l’ACK. 
 

 
Figura 9: Recepció broadcast. 

 

 
Figura 10: Recepció unicast. 

El consum de la intensitat durant transmissions, es mostra en la Figura 11: 

Transmissió broadcast i figura 12. La figura 11 mostra el consum durant una 
transmissió broadcast de varis paquets. En una transmissió broadcast el node 
es desperta i envia els paquets a tots els nodes de la xarxa. Com que el node 
no espera un ACK, pot apagar la ràdio entre enviament i enviament de paquet 
per estalviar energia. La figura 12 mostra el consum d'intensitat en una 
transmissió unicast en la que el node destí no està a la llista de 
temporitzacions. En aquest cas el node destí es desperta 60 ms després, fet 
que provoca que l’emissor estigui enviant el mateix paquet durant 70 ms. 
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Figura 11: Transmissió broadcast. 

 

 
Figura 12: Transmissió unicast no sincronitzada. 

 En la figura 13 es mostra una transmissió sincronitzada on s'observa que el 
nombre de retransmissions es reduït. Les transmissions al mateix receptor 
poden ser optimitzades per començar just quan el receptor es desperti i on es 
pot observar que el nombre de transmissions es redueix ja que el cicle del 
sensor és conegut. 
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Figura 13: Transmissió unicast sincronitzada. 

Fent el còmput de les àrees de les figures , es pot calcular l'energia consumida 
per cada operació. El resultat es mostra a la Figura 14: Consum de les operacions 

individualson s’observa que el cost energètic de les transmissions de broadcast 
és molt més elevat que el cost de despertar un sensor. Això és bo ja que 
l'operació que es realitza més vegades és la de despertar sensors. 

 

Figura 14: Consum de les operacions individuals. 
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2 Materials utilitzats 
 

2.1 Zolertia Z1 

El Zolertia Z1 és un node de baix consum que serveix de propòsit general pel 
desenvolupament de plataformes de xarxes de sensors sense fils. Aquest 
sensor ha estat dissenyat amb dos objectius molt clars des del principi: 

• Màxima compatibilitat amb la família de sensors Tmote però millorant el 
rendiment en alguns aspectes. 

• Màxima flexibilitat i expansió amb altres sensors, connectors i mètodes 
de càrrega. 

Proporciona suport per instal·lar els sistemes operatius més comuns: com 
TinyOS i Contiki. També suporta l’estàndard IEEE 802.15.4 i Zigbee, protocols 
que faciliten la feina als desenvolupadors per provar i desenvolupar les seves 
pròpies aplicacions i prototips. 

L’arquitectura del nucli està basada en el xip de CPU i ràdio MSP430+CC2420, 
això el fa compatible amb els sensors basats en la mateixa arquitectura. No 
obstant, la CPU que incorpora el Z1 és la MSP430F2xxx en lloc de la 
MSP430F1xxx que incorporen altres sensors com els TelosB, Tmote.  

A continuació es cita un resum de les característiques més importants d'aquest 
sensor: 

• És una plataforma ideal pel desenvolupament ràpid d'aplicacions per les 
xarxes sense fils. 

• Temperatura de funcionament entre -40ºC i 85ºC. 

• Expansió de 52 pins. 

• Segona generació de MSP430 de 16 bits i 16 MHz. 

• Compleix l’estàndard 2.4Ghz IEEE 802.15.4. 

• Acceleròmetre de tres eixos. 

• Sensor de temperatura digital. 

• Antena externa opcional. 

• Connector micro USB per alimentació i debug. 

2.1.1 Característiques elèctriques 

El mòdul Z1 està pensat per ser utilitzat en un rang de temperatures industrial. 
Nominalment ha d'estar alimentat a 3V. En la següent taula es mostra una breu 
descripció i un consum de corrent aproximat dels diferents circuits integrats del 
Z1. 
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Circuit integrat  Rang de voltatge Consum de corrent Notes 

MSP430f2617 1.8V - 3.6V 0.1 µA 
0.5 µA 
0.5 mA 

< 10 mA 

Mode apagat 
Mode espera 

Mode actiu a 1 MHz 
Mode actiu a 16 

MHz 

CC2420 2.1V - 3.6V < 1 µA 
20 µA 

426 µA 
18.8 mA 
17.4 mA 

Mode apagat 
Desactivat 

Mode espera 
Recepció 

Transmissió a 
0dbm 

ADXL345 2.1V - 3.6V 0.1 µA 
40 uA – 145uA 

Mode espera 
Mode actiu 

TMP102 1.4V - 3.6V 1 µA 
15 µA 

Mode apagat 
Mode actiu 

Taula 1: Consum de corrent. 

Les especificacions pels valors màxims absoluts com a conjunt del mòdul z1 
estan especificats en la taula següent: 

 

Descripció Rang 

Voltatge d’alimentació Vcc -0.3V - +3.6V 

Voltatge a un pin digital -0.3V – Vcc+0.3V 

Potència màxima d’entrada RF 10 dbm 

Taula 2: Valors màxims. 

 

2.1.2 Característiques mecàniques 

En la següent figura es mostren les dimensions del sensor z1.  
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Figura 15: Especificacions mecàniques. 

En la figura 16, es pot observar el diagrama de blocs que forma el Z1. Com 
podem veure en el centre del mòdul hi ha la CPU, que controla tots els 
perifèrics. Al sensor Z1 podem trobar dos sensors, un sensor digital de 
temperatura i un acceleròmetre de tres eixos. 

Hi ha un connector USB per subministrar energia al sensor, programar i poder-
lo9 comunicar amb un ordinador, i una capçalera JTAG per poder debugar. A 
l’USB també hi ha altres busos digitals de comunicació com I2c, SPI i UART.  

Hi ha dos ports disponibles que subministren una tensió de 3 V i dos ports més 
que subministren 5 V. Aquests ports bàsicament són conversors analògics 
digitals i digitals analògics que poden ser utilitzats amb altres sensors. 

 

Figura 16: Diagrama de blocs. 
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2.1.3 Fonts d’alimentació Z1 

El Zolertia Z1 pot ser alimentat de diverses maneres depenent dels 
requeriments de l'aplicació. No obstant, les dos maneres més comuns 
d'alimentar el Z1 són: 

• Bateries: utilitzant piles AAA amb el suport per a piles. 

• Alimentat per USB mitjançant el cable micro USB. 

2.2 Lipo Rider Pro 

El Lipo Rider Pro és una placa dissenyada per alimentar dispositius electrònics 
mitjançant USB, això vol dir que els dispositius que pot alimentar han de 
funcionar a 5 V. Com a fonts d’energia d’entrada, disposa d’un connector JST 
2.0 on es poden connectar plaques solars. A més a més disposa d’un port mini 
USB per fer servir d’alimentació en cas de no poder fer servir plaques solars. 
Com a sortida, té un USB i a la vegada un connector JST 2.0 on pot anar 
connectada una bateria. Per realitzar tot això incorpora el xip CN3065, que és 
un carregador lineal amb un voltatge i una intensitat constants. 

Aquestes són les característiques elèctriques del Lipo Rider Pro  

 

Items Min Norm Max 

Vin Solar 4.8 V 5.0 V 6.5 V(10 s) 

Icharge (RIset=3.9kΩ) 400 mA 500 mA 600 mA 

I load 0m A  1000 mA 

Vbatt(Rx=0Ω) 4.2 V 

Vsource USB 5.0 V 

Vdestination USB 5.0 V 

Taula 3: Característiques elèctriques Lipo Rider Pro. 
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2.2.1 CN3065 

El CN3065 és un carregador lineal amb un voltatge i una intensitat constants, 
pensat per carregar bateries de cel·les Li-ion. El dispositiu conté un xip 
MOSFET que elimina la necessitat d’una resistència de mesurament exterior i 
un díode. Un xip de 8 bits ADC pot ajustar la intensitat de càrrega 
automàticament basant-se amb les possibilitats de la font d'alimentació 
d'entrada, per tant el CN3065 és ideal per sistemes que funcionen amb plaques 
solars. A més a més el CN3065 està dissenyat especialment per complir les 
especificacions d’alimentació de l’estàndard USB. La retroalimentació tèrmica 
permet ajustar la intensitat de càrrega per limitar la temperatura màxima durant 
períodes de màxima potència o temperatura molt elevada. La regulació del 
voltatge està fixada internament a 4.2 V amb una precisió de l’1%, i també pot 
ser ajustat amb una resistència exterior. La intensitat de càrrega pot ser 
ajustada externament amb una resistència. Quan es treu la font d'alimentació 
d'entrada el CN3065 entra en un sleep mode, d'aquesta manera redueix el 
corrent de consum a menys de 3 uA. 

Característiques: 

• 8 bits de xip ADC, regulació de la intensitat de càrrega automàticament 
basat en les característiques de la font d'alimentació. 

• Pensat per sistemes amb alimentació mitjançant plaques solars. 

• Regulació pre-establerta de 4.2 V regulable mitjançant una resistència 
exterior. 

• Intensitat de càrrega continua fins a 1000 mA. 

• Intensitat i voltatge constants amb regulació tèrmica per maximitzar el 
percentatge de càrrega sense risc de sobre escalfament. 

• Mode sleep automàtic quan es treu l'alimentació. 

2.2.2 Descripció dels pins 

En aquest apartat es descriu la funció que té cada pin del xip CN3065. 

• Pin número 1 (TEMP): 

o Connectant el pin TEMP a un termo resistor NTC d’una bateria de 
lithium ion. Si el voltatge del pin TEMP està per sota del 46% del 
voltatge d'entrada Vin durant més de 0.15 segons, indica que la 
temperatura de la bateria és massa alta o massa baixa, per tant la 
càrrega de la bateria queda suspesa. Si el voltatge del pin TEMP 
està per sobre del 46% per cent del Vin més de 0.15 segons, 
indica que l’estat de la bateria és correcte i es reprèn la càrrega. 

o La funció de temperatura pot ser deshabilitada connectant el pin 
TEMP a massa. 

• Pin número 2 (ISET): 

o Intensitat de càrrega constant i monitor de la intensitat de càrrega. 
La intensitat de càrrega és defineix connectant una resistència 
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Riset a aquest pin i a massa. En el mode pre-càrrega el voltatge 
del pin ISET es regula a 0.2 V. En el mode de càrrega constant el 
voltatge de del pin ISET és regula a 2 V. En tots els modes de 
càrrega, el voltatge del pin ISET pot ser utilitzat per mesurar la 
corrent de càrrega de la següent manera: ICH=(Viset/Riset)x900. 

• Pin número 3 (GND): 

o És el pin de massa. 

• Pin número 4 (Vin): 

o Voltatge d'entrada. Vin és l'alimentació d'entrada al circuit. Quan 
el voltatge del pin Vin té una diferència de 40 mV respecte el pin 
de BAT, el CN3065 entra en sleep mode consumint menys de 
3uA del pin de BAT. 

• Pin número 5 (BAT): 

o Pin de connexió de la bateria. Connecta el terminal positiu de la 
bateria al pin BAT. El pin BAT proporciona intensitat de càrrega a 
la bateria i proporciona un voltatge de 4.2 V. 

• Pin número 6 (DONE): 

o Quan la bateria està carregada completament el pin DONE es 
col·loca a 0, si no està carregada completament el pin DONE està 
en alta impedància. 

• Pin número 7 (CHRG): 

o Quan la bateria està en mode de càrrega, el pin CHRG val zero, 
si no està en mode càrrega el pin CHRG està en alta impedància. 

• Pin número 8 (FB): 

o Aquest pin serveix per regular el voltatge de càrrega de la bateria 
mitjançant una resistència externa. 

2.2.3 Característiques elèctriques 
 
Les mesures que defineixen les característiques elèctriques del CN3065 s’han 
mesurat en una temperatura ambient de 25ºC. 
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Paràmetres Símbol Condicions de test Mínim Normal Màxim Unitat 

Voltatge 

d’entrada 

VIN  4.4  6 V 

Intensitat 

d’operació 

Ivin Mode de càrrega 

acabat 

400 650 950 µA 

Undervoltage 

lockout 

Vuvlo Fallada de Vin   3.7 3.9 V 

Intensitat pin 

bat 

Ibat Riset=2K, VBAT=3.6V 

Riset=2K, VBAT=2.4V 

720 

45 

900 

90 

4.242 

135 

V 

V 

Interval 

precàrrega 

Vpre Voltatge al inici de la 

càrrega en el pin 

BAT 

2.9 3.0 3.1 V 

Interval final 

de la càrrega 

Vterm Voltatge al pin ISET 0.18 0.22 0.26 V 

Taula 4: Característiques CN3065. 

2.2.4 Cicle de càrrega  

El CN3065 és un carregador lineal dissenyat per carregar bateries de litium-ion. 
Gràcies a la regulació tèrmica que incorpora, el CN3065 redueix la intensitat de 
càrrega automàticament si la temperatura s'acosta als 115ºC. Aquesta 
característica protegeix el circuit de temperatures excessives, d'aquesta forma 
l’usuari pot exprimir al màxim les capacitats de càrrega del CN3065 sense 
danyar el circuit o els elements exteriors. Un altre benefici de la regulació 
tèrmica, és que la intensitat de càrrega pot ser ajustada per un ambient 
predeterminat i per una aplicació concreta. 

El cicle de càrrega comença quan el voltatge al pin Vin és més gran que el 
nivell UVLO (undervoltage lockout). El pin CHRG s'activa per indicar que el 
cicle de càrrega ha començat. Al principi del cicle de càrrega, si el voltatge al 
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pin FB és inferior a 3 V, el carregador està en estat de pre-càrrega, i carrega la 
cel·la fins a un voltatge segur per començar a carregar amb més intensitat. El 
carregador canvia l’estat de càrrega ràpida amb intensitat constant quan el 
voltatge al pin FB arriba als 3 V. En el mode de càrrega ràpida amb intensitat 
constant, la intensitat és regulada per la resistència Riset. Quan la bateria 
s'acosta al voltatge de regulació la intensitat de càrrega comença a disminuir ja 
que el CN3065 entra en el mode de càrrega amb voltatge constant. Quan la 
intensitat arriba al límit que indicia que la bateria està carregada, el cicle de 
càrrega de la bateria finalitza, per tant el pin de DONE s'activa. El límit de la 
intensitat de càrrega és el 10% de la intensitat en el mode de càrrega constant. 

 

Figura 17: Cicle de càrrega. 

2.2.5 Aplicacions del Lipo Rider Pro 
 

• Undervoltage Lockout (UVLO): 

o Un circuit monitoritza l’entrada de voltatge Vin. Aquest circuit 
manté el carregador apagat fins que el voltatge d'entrada Vin 
supera l’undervoltatge lockout. El circuit d’undervoltage lockout té 
una histèresis de 0.1 V. 

• Sleep mode: 

o Hi ha un comparador que manté el carregador en mode sleep si el 
voltatge Vin cau per sota el límit (VBAT+40 mV). Un cop està en 
sleep mode, el carregador no tornarà a l'estat normal fins que el 
valor de Vin sigui 90 mV major que el voltatge al pin BAT. 

• Mode de pre-càrrega: 

o Al principi del cicle de càrrega, si la bateria té un voltatge menor 
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de 3 V, el carregador entra en estat de pre-càrrega, on la 
intensitat de càrrega és un 10 % de la intensitat de càrrega en el 
mode de càrrega. 

• Intensitat de càrrega limitada per les possibilitats de l'alimentació 
d'entrada: 

o Si les possibilitats d'alimentació del dispositiu d'entrada són 
menors que la intensitat marcada pel pin ISET, aleshores el xip 
ADC començarà a ajustar la corrent de càrrega basant-se en les 
possibilitats del dispositiu d'alimentació. En aquest cas, la 
intensitat de càrrega podrà ser menor que la intensitat que marca 
el pin ISET, però ha de mantenir la condició de que el Vin no pot 
ser menor que 4.35 V, que és el voltatge mínim per a que funcioni 
el CN3065 

2.3 Plaques solars 

Per la realització d’aquest projecte es disposa de 3 plaques solars de diferents 
mides i per tant de diferents característiques elèctriques. 

2.3.1 Placa solar de 3 W 136x160 mm 

Aquesta placa solar té les següents característiques: 

Potència 3 W 

Voltatge 5.5 V 

Intensitat 540 mA 

Llargada 138 mm 

Amplada 160 mm 

Profunditat 1.5 mm 

Eficiència 16.6% 

Connector 2.0 mm JST 

Taula 5: Placa solar 3 W. 
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Figura 18: Placa solar 3 W. 

2.3.2 Placa solar de 1 W 80x100 mm 

Aquesta placa solar té les següents característiques: 

 

Potència 0.935 W 

Voltatge 5.5 V 

Intensitat 170 mA 

Llargada 100 mm 

Amplada 80 mm 

Profunditat 1.5 mm 

Eficiència 15.5% 

Connector 2.0 mm JST 

Taula 6: Placa solar 1 W. 
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Figura 19: Placa solar 1W. 

2.3.3 Placa solar de 0.5 W 55x70 mm 

Aquesta placa solar té les següents característiques: 

Potència 0.55 W 

Voltatge 5.5 V 

Intensitat 100 mA 

Llargada 70 mm 

Amplada 55 mm 

Profunditat 1.5 mm 

Eficiència 17% 

Connector 2.0 mm JST 

Taula 7: Placa solar 0.5 W. 
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Figura 20: Placa solar 0.5 W. 
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3 Part pràctica 

3.1 Consum del sensor Z1 

Per avaluar el consum del Zolertia Z1, s’ha decidit muntar una estructura client 
servidor, on el client estarà alimentat mitjançant les bateries recarregables i el 
sensor estarà alimentat per USB connectat a un ordinador. 

 

Figura 21: Diagrama de connexions. 

• Client: la missió del client consisteix en avaluar el consum del sensor Z1 
quan envia dades, d’aquesta manera es pot fer una estimació del temps que 
duraran les bateries. En el codi del sensor es pot modificar el temps 
d’enviament (SEND INTERVAL). Aquest temps d’enviament és a nivell 
d’aplicació, és a dir, no es tenen en compte les retransmissions que es 
puguin produir a la capa MAC, ja sigui per col·lisions o pèrdues de paquets. 
La funció del codi del client és crear una connexió UDP amb el servidor, una 
connexió on a nivell d’aplicació no hi haurà comprovació en l’emissió i 
recepció de paquets, simplement el client enviarà els paquets sense esperar 
una resposta per part del servidor. També haurà de llegir l’estat de la bateria 
amb una funció definida a la llibreria dev/battery-sensor.h on es crea 
l’estructura per emmagatzemar el valor obtingut de la bateria extern 
const struct sensors_sensor battery_sensor; Aquesta llibreria 
proporciona una crida que ens permet retornar el valor de la bateria en mV, 
després s’ha d’encapsular aquesta dada en un missatge, i tot seguit enviar-
ho al servidor. Com que s’utilitza el protocol UDP el client no espera una 
resposta del servidor per enviar el següent missatge. 

• Servidor: el node servidor és qui rep els missatges que envia el client, on 
aquest està connectat a l’ordinador mitjançant USB. Per guardar les dades 
mitjançant un terminal es fa un login al sensor mitjançat la comanda make 
target=z1 login. Aquesta comanda s’utilitza per entrar al servidor i d’aquesta 
manera mostrar per pantalla els missatges que rep el node servidor, o 
també mostra el text que es vulgui imprimir per pantalla. Aquesta eina és 
molt útil a l’hora de programar els sensors ja que permet depurar el codi. 
Després, tota la informació que surt pel terminal es pot re-direccionar cap a 
un fitxer de text i d’aquesta manera podem guardar els missatges que rep el 
servidor. 

make TARGET=z1 login > /carpeta/dades.txt 
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Amb la comanda anterior es redirigeix tot el que surti pel terminal cap al fitxer 
dades.txt en el directori carpeta. D’aquesta manera després es poden 
processar les dades fàcilment. 

Un cop definida la funció del client i del servidor i com es guarden les dades, es 
procedeix a realitzar un seguit de proves modificant el temps d’enviament entre 
paquets a nivell d’aplicació, el contingut del missatge que envia el client i la 
freqüència de mostreig del servidor. 

3.1.1 Piles alcalines 

Per a la realització d’aquest test es segueix el següent procediment. En primer 
lloc s’han definit els paràmetres de temps d’enviament a nivell d’aplicació 
(aquest paràmetre té una incidència directa en la duració de la bateria), també 
s’ha definit la freqüència de mostreig, aquesta freqüència és el temps que 
passa entre una dada que es guarda i la següent dada que es guarda. Els 
paràmetres són els següents: 

• Temps d’enviament a nivell d’aplicació 0.1 segons. 

• Freqüència de mostreig 1 mostra per minut. 

En segon lloc per observar l’evolució de les piles s’ha connectat un node al port 
USB de l’ordinador. Aquest node és el node servidor que recopilarà les dades 
tal com s’ha descrit a l’apartat anterior. S’han connectat unes Piles Alcalines 
Pleomax AA 1.5 V al porta piles del node client que enviarà un missatge al 
servidor cada 0.1 segons, aquest missatge servirà per transmetre el nivell de 
bateria al servidor. Tan sols es guardarà un missatge cada minut per tal de 
reduir el nombre de mostres. 
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Figura 22: Piles alcalines. 

En la figura 22, podem observar l’evolució de la descàrrega de les piles 
alcalines al llarg dels dies. S’han recollit un total de 26390 mostres, tenint en 
compte que s’ha mostrejat cada minut, podem veure que les piles alcalines han 
tardat 18.32 dies en descarregar-se completament. 

Com es pot veure a l’inici, quan les bateries estan gairebé al màxim de la seva 
capacitat, la seva descàrrega és molt pronunciada. Un cop s’arriba als 2.9 V, el 
pendent de la gràfica canvia i es manté en aquest ritme de descàrrega fins als 
2.53 V aproximadament, on rau fins que el Z1 no rep suficient energia de les 
piles alcalines per transmetre dades, segons les mostres obtingudes aquest 
punt es dóna als 2.529 V, aquest és el valor de l’última mostra rebuda al 
servidor. 

L’objectiu d’aquesta prova és poder comprovar que es pot recopilar dades 
durant un llarg interval de temps. Després poder analitzar aquestes dades i 
d’aquesta manera, poder fer una primera aproximació a l’objectiu d’analitzar el 
consum amb les bateries recarregables. 

3.1.2 Bateria 2000 mAh 

3.1.2.1 Test pràctic 

Un cop comprovat que el programa per descarregar la bateria funciona 
correctament, es procedeix a començar a fer els tests amb la bateria de 2000 
mAh, el Lipo Rider Pro i el sensor Z1. 
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Figura 23: Descàrrega bateria. 

 

Com s’ha vist, el temps de descàrrega complet de les piles alcalines ha estat 
de 18.32 dies, es decideix fer el primer test amb la bateria més petita que es 
disposa, (el seu valor és de 2000 mAh). Per fer el test s’ha de connectar la 
bateria al Lipo Rider Pro, i el Lipo Rider Pro és l’encarregat d’alimentar el client 
mitjançant USB. 

En aquest cas la variable de temps d’enviament i mostreig s’han definit amb els 
següents valors. El temps entre enviaments a nivell d’aplicació és molt baix per 
accelerar la descàrrega de la bateria. 

• Temps d’enviament a nivell d’aplicació 0.1 segons. 

• Freqüència de mostreig 1 mostra per minut. 

Primer es comprova que els paquets s’enviïn correctament i que el mètode 
d’adquisició de dades funciona. Quan s’encén el client s’observa que un led 
s’encén i fa pampallugues. Aquest és el led 5, al principi no se li ha donat 
importància però quan s’analitzen les primeres dades es veu que totes tenen 
un resultat aproximat, la qual cosa és correcta ja que la bateria no ha tingut 
temps a descarregar-se, però hi ha de tant en tant una desviació molt gran en 
les dades. Aquest fet en les piles alcalines no s’ha produït, com que l’única 
diferència a part del mètode d’alimentació era el led número 5 que s’encenia es 
procedeix a analitzar amb més detall perquè s’encén aquest led quan 
s’alimenta el node per USB. 

Quan el sensor es alimentat per USB el Z1 detecta que està connectat a un 
ordinador, per tant com que suposadament no ha d’estalviar energia ja que té 
una font d’alimentació constant connectada, cada cop que envia un paquet per 
la ràdio, el led s’encén per indicar-ho. Aquesta eina és útil quan es programa el 
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sensor, d’aquesta manera no cal entrar mitjançant un terminal al sensor per 
observar que està enviant dades, però per nosaltres representa un 
malbaratament d’energia innecessari, a més a més distorsiona el valor de les 
dades enviades causades pels pics de voltatge produïts per les pampallugues 
del led indicant que està enviant dades. 

Per resoldre aquest problema, s’ha analitzat el circuit elèctric del Z1 i s’ha vist 
que aquest LED tan sols té la funció d’indicar quan els paquets son 
transmesos, per tant es procedeix a dessoldar-lo i deixar-lo en circuit obert. 

S’agafen més mostres i s’observa que aquesta variació desapareix, per tant es 
torna a carregar la bateria al màxim de la seva capacitat i es procedeix a 
descarregar la bateria amb l’enviament de paquets.  

Durant el temps que ha durat la bateria s’han recollit un total de 17292 mostres, 
com s’ha mostrejat 1 mostra per minut s’obté una duració de 12 dies  

A l’hora d’analitzar totes aquestes mostres s’observa un comportament en el 
que les mostres tenen gairebé totes el mateix valor amb una desviació màxima 
de 300 mV, per tant el resultat obtingut, com es pot veure a la Figura 24: bateria 

2000 mAh, és pràcticament una recta. 

 

Figura 24: bateria 2000 mAh. 

Aquest fet és degut a que la funció que es crida de la llibreria dev/battery-
sensor.h,aquesta llibreria està pensada per llegir l’estat de bateries o piles que 
estiguin connectades directament al sensor Z1. A més a més el Lipo Rider Pro 
dóna una sortida de voltatge regulada constant, per tant utilitzant l’esquema de 
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la figura 23, el sensor no té cap manera de saber el nivell de càrrega de la 
bateria. Per poder fer això es necessiten circuits electrònics addicionals o fer 
alguna modificació al Lipo Rider Pro per poder reportar l’estat de la bateria. En 
l’apartat 3.4 s’explica aquest tema en més profunditat. 

El resultat d’aquestes proves mostra la duració de la bateria a nivell d’aplicació, 
ja que per sota la capa MAC hi pot haver molt més trànsit degut a 
retransmissions de paquets, com a conseqüència de pèrdues o col·lisions de 
paquets, per tant s’ha analitzat la capa MAC mitjançant el programa Wireshark, 
per poder observar si hi havia moltes retransmissions. 

En la figura 25 s’aprecia que hi ha retransmissions abans de rebre l’ ACK que 
confirma a nivell MAC que el paquet s’ha rebut correctament, s’han analitzat 
diferents mostres durant 5 minuts, i la mitjana de retransmissions de paquets és 
de 7 vegades. És a dir, per cada paquet a nivell d’aplicació transmès 
correctament, es transmeten 7 paquets de mitjana a nivell MAC. El motiu 
d’aquestes retransmissions està explicat en l’apartat ContikiMAC en la figura 3. 
Aquesta dada s’ha de tenir en compte en el càlcul teòric que es mostra a 
continuació. 

 

Figura 25: Captura wireshark. 

3.1.2.1.1 Càlcul teòric 

Un cop s’ha mesurat la duració de la bateria de manera pràctica, és hora de 
comprovar la concordança entre l’aplicació pràctica i el càlcul teòric. 

Per fer el càlcul es necessita la següent informació: 

• Capacitat bateria = 2000 mAh 

• Bitrate del xip de ràdio cc2420 = 250 Kbps. 

• Longitud del paquet de dades = 127 bytes. 

• Longitud de l’ACK = 5 bytes 
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• Freqüència d’enviament 0.1 segons = 10 paquets/segon 

• Número mig de repeticions a nivell MAC = 7 

• Consum quan la ràdio envia dades = 21 mA 

• Consum de la ràdio quan rep dades = 18 mA 

En primer lloc calcularem el temps que es triga en enviar un paquet de dades i 
un ACK respectivament: 

• Paquet de dades: 

127	����	 ∗ 8	���	/���� = 1016	���	 

1016	���	 ∗
1

250000
	

	

���	
= 4.06	�	 

• Temps paquet ACK: 

5	����	 ∗ 8	���	/���� = 40	���	 

40	���	 ∗
1

250000
	

	

���	
= 0.16	�	 

• El temps total d’enviament de dades en una hora: 

4.06	�	 ∗ 3600		 ∗ 10	������	/	 = 146160	�	 

146160	�	 ∗ 7	������	��� = 1023.12		 

• El temps total de rebre ACK en una hora: 

0.16	�	 ∗ 3600		 ∗ 10	������	/	 = 5.76		 

• Temps que el sensor està en estat IDLE 

3600		 − �1023.12		 + 5.76		 = 2571.12		 

• Consum enviar dades 

1023.12		

3600		
∗ 21	�� = 5.96	�� 

• Consum ACK  

5.76		

3600			
∗ 18	�� = 0.028	�� 

• Consum IDLE 

2571.12		

3600		
∗ 0.5	�� = 0.35	�� 
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• Consum total 

5.96	�� + 0.028	�� + 0.35	�� = 6.338	�� 

• Duració total 

2000	��ℎ

6.338	��
= 315.5	ℎ#$�	 

315.5	ℎ#$�	

24	ℎ#$�	/%��
= 13.1	%��	 

Com es pot veure, el resultat teòric del que hauria de durar la bateria és de 
13.1 dies. Aquest resultat és en el cas ideal, sense contar la vida útil de la 
bateria, el desgast d’aquesta, les condicions ambientals etc. Per tant el resultat 
obtingut en la prova de duració de la bateria de 12 dies és representatiu. 

3.2 Plaques solars 

El corrent i el voltatge proporcionat per les plaques solars depenen de l’energia 
que reben del sol mitjançant radiació. Hi ha dos tipus de radiació que s’ha tingut 
en compte en els tests, la radiació solar directa i la radiació solar difusa, el tipus 
de radiació afecta a la càrrega de la bateria dels nodes. En la següent imatge 
es pot observar els dos tipus de radiació. 

 

Figura 26: Radiació solar directa i difusa. 

Del total de radiació que prové del sol una part es percep directament (directa), 
i l’altra prové de la difusió de les múltiples reflexions que sofreix la radiació al 
seu pas per l’atmosfera (difusa). Es diu radiació global a la suma d’aquestes 
dos: la radiació directa i la radiació difusa. 
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Sota un cel clar la radiació difusa es deu exclusivament a la reflexió i dispersió 
provocada per les molècules d’aire. Quan l’atmosfera està carregada de 
molècules de vapor d’aigua (núvols), la reflexió i la dispersió és major, per tant, 
la radiació difusa augmenta. 

Per mesurar la radiació solar s’han d’agafar les dades d’una estació 
meteorològica. L’estació més propera que s’ha trobat del punt on s’han fet les 
mesures és l’observatori meteorològic, que es troba a la teulada de la facultat 
de física de la Universitat de Barcelona a l’Avinguda Diagonal 647. Aquesta 
estació publica i actualitza les seves dades cada 10 minuts, i es troba a 1.5 Km 
del lloc on s’han realitzat els tests, per tant és una font d’informació propera i 
que proporciona tant la radiació solar directa com la difusa. 

L’orientació de les plaques solars durant les proves ha estat en direcció sud, i 
s’ha col·locat la placa solar amb una inclinació de 45º ja que, en la nostra 
latitud, aquesta inclinació és la que proporciona major incidència dels rajos 
solars a la placa solar. 

3.2.1 Intensitat i voltatge segons la radiació solar 

Durant aquest test s’han volgut analitzar les 3 plaques solars que es disposen 
per a la realització d’aquest projecte. Durant una hora s’ha mesurat la intensitat 
i el voltatge que proporcionaven les 3 plaques solars depenent de la radiació 
solar. 

 

Figura 27: Intensitat i voltatge segons radiació solar. 

Durant l’hora de duració d’aquest primer test el cel estava totalment ennuvolat, 
per aquest motiu en les mostres de radiació global s’obtenen resultats baixos. 

En la següent taula podem veure la placa solar de 3 W. 
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Hora Radiació 
global 

Radiació 
difusa 

Ampers placa 
solar 

Voltatge placa 
solar 

11:10 223 W/m2 183 W/m2 0.091 A 4.69 V 

11:20 244 W/m2 200 W/m2 0.137 A 4.71 V 

11:30 270 W/m2 219 W/m2 0.157 A 4.72 V 

11:40 220 W/m2 181 W/m2 0.082 A 4.67 V 

11:50 293 W/m2 239 W/m2 0.102 A 4.7 V 

12:00 285 W/m2 233 W/m2 0.145 A 4.71 V 

12:10 342 W/m2 259 W/m2 0.127 A 4.7 V 

Taula 8 Intensitat i voltatge segons la radiació solar placa solar 3 W 

En la següent taula podem veure la placa solar d’1 W. 

Hora Radiació 
global 

Radiació 
difusa 

Ampers placa 
solar 

Voltatge placa 
solar 

11:10 223 W/m2 183 W/m2 0.032 A 4.63 V 

11:20 244 W/m2 200 W/m2 0.043 A 4.64 V 

11:30 270 W/m2 219 W/m2 0.048 A 4.69 V 

11:40 220 W/m2 181 W/m2 0.024 A 4.67 V 

11:50 293 W/m2 239 W/m2 0.030 A 4.7 0V 

12:00 285 W/m2 233 W/m2 0.047 A 4.64 V 

12:10 342 W/m2 259 W/m2 0.032 A 4.65 V 

Taula 9: Intensitat i voltatge segons la radiació solar placa solar 1 W. 

En la següent taula podem veure la placa solar de 0.5 W. 
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Hora Radiació 
global 

Radiació 
difusa 

Ampers placa 
solar 

Voltatge placa 
solar 

11:10 223 W/m2 183 W/m2 0.013 A 4.60 V 

11:20 244 W/m2 200 W/m2 0.020 A 4.61 V 

11:30 270 W/m2 219 W/m2 0.024 A 4.61 V 

11:40 220 W/m2 181 W/m2 0.009 A 4.67 V 

11:50 293 W/m2 239 W/m2 0.013 A 4.60 V 

12:00 285 W/m2 233 W/m2 0.025 A 4.67 V 

12:10 342 W/m2 259 W/m2 0.014 A 4.60 V 

Taula 10: Intensitat i voltatge segons la radiació solar placa solar 0.5 W. 

 

Figura 28: Intensitat enregistrada en una hora. 

La figura 28 representa les dades d’energia obtinguda mitjançant cada placa 
solar. Com es pot veure la seva forma és semblant i sols varia el valor de la 
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intensitat obtinguda, ja que cada placa solar proporciona una intensitat diferent 
donat que les seves mides són diferents. 
En cada gràfic s’observa un descens de la intensitat molt pronunciat als 20 
minuts. Aquest fet és degut a la baixada de la radiació solar a causa de núvols 
que minven la quantitat d’energia solar que arriba a la placa solar. 

3.2.2 Càrrega de la bateria mitjançant la placa solar 

L’objectiu d’aquest test és observar com es carrega la bateria de 2000 mAh 
amb la placa solar de 3 W. 

Per fer això s’ha muntat un circuit en una placa protoboard per poder connectar 
dos testers i d’aquesta manera poder fer mesures de voltatge i corrent, tant en 
la sortida de la placa solar, com en l’entrada de la bateria. 

 

Figura 29: Càrrega bateria. 

El temps de la duració del test, va ser de dues hores, era solejat amb núvols 
alts . Per fer el test s’ha descarregat completament la bateria. L’objectiu del test 
ha estat obtenir mesures de corrent i voltatge segons l’índex de radiació solar. 
En la següent taula es poden veure les mesures obtingudes. 
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Hora Radiació 
global 

Radiació 
difusa 

Volts 
placa 
solar 

Ampers 
placa 
solar 

Volts 
bateria 

Ampers 
bateria 

12:45 637 W/m2 348 W/m2 4.74 V 0.43 A 3.57 V 0.40 A 

12:50 602 W/m2 353 W/m2 4.78 V 0.40 A 3.69 V 0.38 A 

13:00 635 W/m2 335 W/m2 4.77 V 0.51 A 3.84 V 0.39 A 

13:10 579 W/m2 325 W/m2 4.99 V 0.16 A 3.76 V 0.16 A 

13:20 567 W/m2 319 W/m2 4.76 V 0.25 A 3.80 V 0.26 A 

13:30 411 W/m2 247 W/m2 4.78 V 0.48 A 3.88 V 0.47 A 

13:40 487 W/m2 300 W/m2 4.70 V 0.17 A 3.85 V 0.17 A 

13:50 893 W/m2 407 W/m2 4.68 V 0.16 A 3.87 V 0.16 A 

14:00 466 W/m2 283 W/m2 4.68 V 0.12 A 3.84 V 0.12 A 

14:10 322 W/m2 228 W/m2 4.71 V 0.18 A 3.82 V 0.18 A 

14:20 488 W/m2 304 W/m2 4.68 V 0.33 A 3.87 V 0.33 A 

14:30 459 W/m2 281 W/m2 4.67 V 0.31 A 3.87 V 0.31 A 

14:40 430 W/m2 275 W/m2 4.77 V 0.28 A 3.90 V 0.28 A 

14:45 440 W/m2 278 W/m2 4.75 V 0.40 A 3.99 V 0.38 A 

Taula 11: Càrrega bateria mitjançant placa solar de 3 W. 

Les dades no mostren una correlació directa entre l’augment de la radiació 
solar i la intensitat obtinguda a la placa solar, ja que el centre de mesures de la 
radiació solar, com s’ha comentat abans està situat a 1.5 Km de distància, i al 
ser el temps assolellat amb núvols alts aquests poden haver inferit a la mesura. 

Al començar aquests tests la bateria estava completament descarregada, això 
vol dir que s’ha anat carregant a poc a poc mentre es feien aquestes mesures. 
Al final d’aquestes dues hores la bateria es troba a un 80% de la seva 
capacitat. 
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3.2.3 Intensitat placa vs intensitat bateria 

L’objectiu d’aquest test es observar quanta intensitat consumeix el Lipo Rider 
Pro. Però, per poder fer aquesta mesura es llegeix la intensitat en dos punts, 
directament a la sortida de la placa solar, i entre el Lipo Rider Pro i la bateria. 
S’han analitzat les 3 plaques solars que es disposen per a la realització 
d’aquest projecte. Durant una hora s’ha mesurat la intensitat a la sortida de la 
placa solar, i la intensitat que arriba a la bateria. Aquest test s’ha fet així perquè 
com s’ha comprovat en les proves anteriors, la radiació solar gairebé no té cap 
efecte en el voltatge proporcionat per la placa solar, i sí molta incidència en el 
corrent proporcionat per aquesta. 

 

Figura 30: Intensitat placa vs intensitat bateria. 

Durant l’hora de duració, la situació meteorològica ha estat serena, sense cap 
núvol, per aquest motiu les mostres de radiació global obtingudes són bastant 
altes, i la radiació solar difusa ha assolit valors molt baixos. 

Per fer aquests tests s’ha utilitzat la bateria de 2000 mAh completament 
descarregada, ja que es vol observar el consum del Lipo Rider Pro, respecte a 
la intensitat donada per la placa solar, si la bateria estigués carregada, el valor 
d’ampers bateria hauria estat modificat pel Lipo Rider Pro per complir el cicle 
de càrrega de la bateria i no malmetre aquesta. 

En la següent taula podem veure la placa solar de 3 W. 

  



 

54 
 

Hora Radiació 
global 

Radiació 
difusa 

Ampers placa 
solar 

Ampers 
bateria 

11:20 570 W/m2 47 W/m2 0.300 A 0.290 A 

11:30 600 W/m2 48 W/m2 0.364 A 0.344 A 

11:40 626 W/m2 49 W/m2 0.400 A 0.382 A 

11:50 650 W/m2 54 W/m2 0.407 A 0.391 A 

12:00 621 W/m2 36 W/m2 0.394 A 0.373 A 

12:10 629 W/m2 66 W/m2 0.396 A 0.374 A 

12:20 615 W/m2 56 W/m2 0.384 A 0.372 A 

Taula 12: radiació, intensitat placa, intensitat bateria placa 3 W. 

En la següent taula podem veure la placa solar d’1 W. 

Hora Radiació 
global 

Radiació 
difusa 

Ampers placa 
solar 

Ampers 
bateria 

11:20 570 W/m2 47 W/m2 0.18 A 0.160 A 

11:30 600 W/m2 48 W/m2 0.183 A 0.165 A 

11:40 626 W/m2 49 W/m2 0.221 A 0.199 A 

11:50 650 W/m2 54 W/m2 0.231 A 0.202 A 

12:00 621 W/m2 36 W/m2 0.220 A 0.195 A 

12:10 629 W/m2 66 W/m2 0.222 A 0.197 A 

12:20 615 W/m2 56 W/m2 0.170 A 0.170 A 

Taula 13: radiació, intensitat placa, intensitat bateria placa 1 W. 

En la següent taula podem veure la placa solar de 0.5 W. 
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Hora Radiació 
global 

Radiació 
difusa 

Ampers placa 
solar 

Ampers 
bateria 

11:20 570 W/m2 47 W/m2 0.090 A 0.070 A 

11:30 600 W/m2 48 W/m2 0.095 A 0.074 A 

11:40 626 W/m2 49 W/m2 0.100 A 0.080 A 

11:50 650 W/m2 54 W/m2 0.150 A 0.098 A 

12:00 621 W/m2 36 W/m2 0.135 A 0.088 A 

12:10 629 W/m2 66 W/m2 0.130 A 0.087 A 

12:20 615 W/m2 56 W/m2 0.098 A 0.073 A 

Taula 14: radiació, intensitat placa, intensitat bateria placa 0.5 W. 

La següent figura representa les gràfiques corresponents a cada taula, on es 
pot observar en color verd els ampers proporcionats directament per la placa 
solar, i en blau els ampers que arriben a la bateria un cop han passat pel Lipo 
Rider Pro. La seqüència de més intensitat correspon a la placa solar de 3 W, la 
seqüència del mig a la placa solar de 1 W i l’última a la placa solar de 0.5 W. 

 
Figura 31: Intensitat placa vs intensitat bateria. 
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Com es pot observar en les tres gràfiques, la seva forma és semblant, igual que 
en el cas anterior l’única cosa que varia és la intensitat proporcionada. En 
aquesta prova s’ha mesurat la intensitat que surt directament de la placa i la 
intensitat que arriba a la bateria un cop passa el Lipo Rider Pro. Si s’observen 
les gràfiques es veu que la línia verda (ampers placa) sempre està per sobre la 
línia blava (ampers bateria) que ens mostra la intensitat que arribava a la 
bateria. D’aquesta manera podem veure el consum aproximat que implica el 
Lipo Rider Pro a l’hora de carregar una bateria utilitzant plaques solars. Aquest 
consum no és molt elevat ja que la diferència entre les dues intensitats és molt 
poca. 

3.3 Càrrega de la bateria mitjançant USB 

El Lipo Rider Pro també disposa d’un port USB que permet alimentar el 
dispositiu i també carregar bateries. Amb aquest test s’observa si el 
comportament obtingut és fidel a la gràfica que mostra la Figura 17: Cicle de 

càrrega, on es mostra el cicle de càrrega que utilitza el Lipo Rider Pro. 

Els ports USB d’un dispositiu electrònic com un ordinador, normalment donen 
5V de tensió de sortida i un màxim de 500 mA d’intensitat. 

Per avaluar aquest comportament s’ha connectat el Lipo Rider Pro a un port 
USB d’un ordinador, i s’ha mesurat el voltatge i la intensitat que arribava a la 
bateria.  

S’ha carregat la bateria gairebé al 100% de la seva capacitat, mostrejant cada 
minut la intensitat i el voltatge que arribava a la bateria. En total s’han 
enregistrat 96 mostres que equivalen a 65 minuts de càrrega de la bateria. En 
les següents gràfiques es poden veure els resultats obtinguts. 

 

Figura 32: Volts bateria carregant des de USB. 

En la figura 32, es pot veure l’evolució del voltatge. La bateria està 
completament descarregada i aquesta es connecta al Lipo Rider Pro fins que la 
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bateria està carregada. Al principi l’augment de voltatge de la bateria és 
constant, i al final gairebé s’estabilitza. En cap moment arriba a la fase final 
d’estabilització porporcionada pel fabricant i que es mostra a la Figura 17: Cicle 

de càrrega, hauria d’arribar a 4.2 V, fet que no es produeix degut a factors com la 
qualitat dels materials de la bateria. 

 

Figura 33: Intensitat subministrada a la bateria quan es carrega des d’un port USB. 

En aquesta figura podem veure l’evolució de la intensitat al llarg dels minuts. 
Com podem veure, al principi creix ràpidament i després comença a baixar a 
poc a poc. Això és senyal que el Lipo Rider Pro està llegint que la bateria s’està 
aproximant als 4.2 V que és el límit de càrrega. Quan el Lipo Rider Pro detecta 
que la bateria està completament carregada, talla el subministrament 
d’intensitat. En la figura anterior es pot observar aquest fet en el minut 90, quan 
la intensitat descendeix en picat fins arribar a 0 A. 

3.4 Llegir l’estat de la bateria amb el Lipo Rider Pro 

Com s’explica a l’apartat 3.1.2, el Lipo Rider Pro permet alimentar dispositius 
mitjançant un connector USB. Aquest fet aporta una gran flexibilitat per part 
d’aquest dispositiu en termes de compatibilitat amb altres dispositius 
electrònics, però en el nostre cas simplement ha d’alimentar el sensor. Seria 
molt útil que proporciones l’estat de la bateria al sensor, d’aquesta manera el 
sensor podria emprendre accions segons el nivell de bateria. 

S’han analitzat diferents opcions, com afegir plaques electròniques addicionals 
que mesuren l’estat de la bateria i reporten les dades mitjançant un port I2C, 
però cap de les solucions trobades no compleix les nostres necessitats com la 
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senzillesa i que sigui econòmicament barat. 

El Lipo Rider Pro té una petit circuit integrat que reporta l’estat de la bateria de 
manera analògica, és a dir, accionant el botó k2, reporta l’estat de la bateria 
mitjançant 4 leds. En la figura següent es pot veure el valor que indica cada led.  

 

Figura 34: Indicador bateria. 

El circuit que implementa aquesta funció és ben simple. Consisteix en una sèrie 
d’amplificadors operacionals connectats en cascada que actuen com a 
comparadors. En la següent figura es pot veure l’esquema electrònic. 

 

Figura 35: Esquema electrònic indicador bateria. 

Observant aquest esquema s’ha decidit aprofitar aquesta utilitat que disposa el 
Lipo Rider Pro per poder consultar l’estat de la bateria al sensor. L’objectiu de 
saber l’estat de la bateria no és fer històrics ni saber en cada moment en quin 
tant per cent de bateria es troba aquesta, sinó que es vol saber l’estat de la 
bateria per quan estigui en un estat crític com per exemple menys del 30%, que 
aquell node deixi d’enviar dades i de rebre dades fins que la bateria no estigui 
per sobre per exemple el 60% de capacitat. 

Així doncs, es realitzen les següents modificacions en el Lipo Rider Pro: 
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• S’extreu el botó K2 i es substitueix per un commutador de dos estats, 
“on” i “off”. És necessari que sempre estigui a “on” ja que sinó l’indicador 
d’estat de bateria no funciona.  

• Es solda un cable a un punt de massa del Lipo Rider Pro. 

• Es solda un cable just abans del led P2, aquest led s’encén quan el tant 
per cent de la bateria es troba entre el 10% i 30%, d’aquesta manera en 
aquest cable hi ha 3.7 V quan el nivell de bateria sigui superior al 10% ja 
que com més bateria hi ha, més leds s’encenen i aquest sempre 
romandrà encès. 

 

Figura 36: Cable soldat a P2, commutador en lloc del botó K2. 

Per enviar aquestes dades al sensor Z1 s’utilitza un phidget que mesura el 
voltatge de forma analògica, (un phidget és un sensor plug and play compatible 
amb el Zolertia Z1). Aquest sensor mesura la diferència de potencial entre les 
entrades i mostra la diferència proporcionalment. Nosaltres tan sols el volem fer 
servir com a indicador de si hi ha voltatge o si no n’hi ha. 

Contiki ja té implementada unes funcions per llegir els phidgets en el Zolertia 
Z1. Simplement es connecta el phidget al port corresponent mitjançant els 
connectors molex de 3 pins que porta incorporat tant el Z1 com el phidget, 
després en el codi solament cal incloure la capçalera: 

 #include "dev/z1-phidgets.h" 

Activar els phidgets amb: 

 SENSORS_ACTIVATE(phidgets); 

Tot seguit ja es pot cridar la funció per obtenir el valor del phidget, com en 
aquest cas tan sols ens interessa veure si el valor canvia o no, per tant no 
s’implementa el codi per passar el valor analògic a digital, la funció per obtenir 



 

60 
 

aquest valor és: 

 phidgets.value(PHIDGET5V_1). 

Amb aquest valor se soluciona el principal inconvenient d’utilitzar el Lipo Rider 
Pro, i per tant es poden emprendre accions segons l’estat de la bateria. 
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4 Protocol d’encaminament RPL 
 
L’objectiu d’aquest apartat és fer un abstracte d’un protocol d’encaminament 
que sigui energèticament eficient on poder aplicar els estudis realitzats en els 
apartats anteriors. D’aquesta manera la xarxa de sensors sense fils podrà ser 
més eficient en termes d’energia i es podrà allargar la duració de les bateries 
del sensor sense fils. 

4.1 Introducció al RPL 

Com s’ha comentat anteriorment, les xarxes de sensors sense fils poden 
constar de molts nodes ubicats en un ambient dinàmic, és a dir no tenen una 
topologia de xarxa predeterminada. Aquest fet obliga a crear un node arrel que 
sincronitza la xarxa de sensors on tots els sensors envien les dades a aquest 
node arrel mitjançant salts de xarxa. 

El protocol RPL (The IP routing protocol designed for low power and lossy 
networks) organitza la xarxa com un o més grafs acíclics directes, (en anglès 
Directly Acyclic Graph DAG). Cada node envia les dades al node arrel 
anomenat DAG root. La topologia de xarxa comença en el node arrel que envia 
periòdicament informació per construir la xarxa mitjançant informació orientada 
de DAG, Destination Oriented DAG Information (DIO). El DIO conté la 
informació necessària per construir la topologia de xarxa, a més a més conté 
l’identificador del node arrel, les mètriques d’encaminament, la profunditat del 
graf anomenada rank i altres paràmetres de xarxa. Els nodes que reben els 
DIOs, s’uneixen a un DAG existent seleccionant els seus nodes veïns fins al 
node arrel. L’elecció dels nodes veïns entre tots els nodes es fa mitjançant les 
mètriques que es volen utilitzar, en aquest cas seran mètriques relacionades 
amb l’optimització d’energia. Un cop s’ha fet l’elecció dels nodes veïns, el node 
pot calcular la seva profunditat en el graf respecte el node arrel i d’aquesta 
manera es crea la ruta d’encaminament òptima segons les mètriques. 

4.2 Definicions mètriques  
 
Com s’ha comentat l’objectiu del RPL si es basa en mètriques energètiques, és 
evitar nodes amb poca energia restant, d’aquesta manera es pot allargar el seu 
temps de funcionament. Com es comenta a l’apartat 2.1.3, el sensor Zolertia Z1 
té diferents maneres d’alimentar-se. Per això el protocol RPL, ja fa una tria 
entre els nodes per determinar el camí fins al node arrel basant-se en el tipus 
d’alimentació del sensor. Es defineixen tres modes d’alimentació: 

• Directament alimentats per una font d’energia. 

• Bateries. 

• Carregadors.  

Per fer aquesta tria es disposa d’un camp de dos bits de mida per definir els 
tres modes d’alimentació: powered, batteries, scavenger (Carregadors). 
Aquests modes es poden seleccionar al fitxer rpl.h mitjançant la següent 
definició: #define RPL_DAG_MC_ENERGY_TYPE 1, on l’últim número indica 
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quin tipus és. El 0 és el tipus powered, l’1 tipus bateria i el 2 tipus carregador. 

Aquesta solució és vàlida per a una gran majoria d’aplicacions, ja que fàcilment 
permet distingir els sensors alimentats per una font d’energia que no s’esgota 
d’una font d’energia que té possibilitats d’esgotar-se. D’aquesta manera 
l’encaminament de paquets es fa als nodes on l’energia no s’esgota. Per les 
aplicacions on no es disposa de nodes alimentats constantment, es defineixen 
una sèrie de variables per optimitzar el consum energètic del node. La variable 
més important és la E_E que indica el temps de bateria que queda dividit pel 
mínim temps de vida útil. 

Aquesta variable es pot obtenir amb la següent fórmula: 

 
E_E = E_BAT / [E_0 (T-t) / T] 

 
Si el nivell d’energia de la bateria (E_BAT) pot ser calculat i es coneix el temps 
de vida que porta en funcionament (t), E_E es pot calcular com l’energia total 
que queda de la bateria E_BAT contra l’energia estimada que queda a la 
bateria, on T és el temps de vida desitjat i E_0 és l’energia amb la bateria al 
100% de la seva capacitat. 

 
D’aquesta manera el protocol RPL pot encaminar els paquets basant-se en 
aquesta mètrica que defineix el nivell d’energia de cada sensor, per tant a la 
taula de nodes veïns de cada sensor la mètrica que es tindrà en compte és 
E_E, a més a més, aquestes mètriques es poden seleccionar perquè siguin 
additives, màximes, mínimes o multiplicatives segons sigui més convenient per 
l’aplicació. 
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5 Conclusions 

L’objectiu d’aquest projecte és en primer lloc analitzar el consum del node 
Zolertia Z1 per poder utilitzar-lo amb el Lipo Rider Pro amb plaques solars i 
bateries. Després s’ha aprofundit en analitzar la capacitat de càrrega de 
diferents plaques solars i finalment poder optimitzar l’encaminament entre 
nodes mitjançant el protocol RPL. Segons aquests objectius es poden extreure 
les següents conclusions: 

• ContikiMAC és un protocol molt eficient en quan a xarxes de sensors 
sense fils, ja que disposa d’eines adaptades específicament per 
reduir al màxim el consum energètic dels sensors. Tot i que a nivell 
MAC envia moltes repeticions del mateix paquet fins que no rep un 
ACK. 

• El Lipo Rider Pro és un element ideal per aquests casos i permet una 
gran flexibilitat en el seu ús. 

• En aquest projecte la cadència d’enviament de paquets era la 
màxima per determinar la duració de la bateria en el pitjor dels casos, 
si es decideix enviar un paquet cada minut per exemple es podria 
alimentar el conjunt amb la placa solar de 3 W i la bateria no tindria 
perill d’esgotar-se 

• L’element més dèbil d’aquest conjunt són les bateries, segons les 
mesures fetes no han arribat al 100% de la seva capacitat en cap 
moment. Es recomana fer un estudi en profunditat per observar la 
seva evolució quan s’incrementen els cicles de càrrega i descàrrega. 

• S’ha aportat una solució al problema que s’ha trobat en la realització 
d’aquest projecte. Aquest problema era la limitació en saber l’estat de 
la bateria en el sensor. Aquesta solució no obstant, no és útil si volem 
optimitzar el protocol d’encaminament, ja que com s’ha explicat, el 
protocol RPL necessita saber l’estat actual de la bateria, i la solució 
que s’ha proposat sols indica si la bateria està per sobre o per sota 
d’un llindar determinat 

• El consum del Z1 és adequat per la utilització que se li vol donar i és 
un element versàtil de baix cost. Segons els resultats obtinguts, 
aquest dispositiu pot estar alimentat amb bateries i plaques solars en 
un medi on no sigui possible la subministració d’energia elèctrica.  

• El protocol RPL és un protocol molt potent ideal per a crear 
encaminaments dinàmics, a més a més com especifica el RFC 6551 
utilitza mètriques per optimitzar l’eficiència de les xarxes de sensors 
sense fils. 
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6 Línies futures 

En aquesta tesi s’expliquen algunes de les mancances d’utilitzar el Lipo Rider 
Pro per alimentar el sensor Z1 per USB. La principal mancança és que en el Z1 
no es pot tenir un valor exacte de quanta energia queda a la bateria que està 
connectada al Lipo Rider PRO. Aquest fet dificulta l’optimització d’aquesta 
bateria, a més a més, no permet analitzar a posterior l’evolució de la bateria al 
llarg dels dies. La solució que s’aporta en aquesta tesi està basada en afegir 
els mínims elements nous al sistema. Per tant una línia futura de recerca seria 
poder fer arribar l’estat de la bateria al sensor Z1, ja sigui amb electrònica 
addicional al Lipo Rider Pro, o bé, trobant un substitut per a aquest de 
característiques semblants i que sigui capaç de llegir l’estat de la bateria de 
forma digital i d’aquesta manera poder-la enviar al sensor Z1. 

Una altra línia futura pot ser analitzar amb més profunditat el protocol RPL, ja 
sigui mitjançant simulacions o implementant aquest protocol en un entorn real. 
Com s’ha explicat aquest protocol és molt potent i ja està preparat per obtenir 
un estalvi energètic en el càlcul de rutes entre nodes. 

Finalment també es podria implementar aquest sistema en un entorn real i 
avaluar a més llarg termini diversos factors com la vida útil de les bateries 
utilitzades, el deteriorament d’aquestes durant els cicles de carrega i 
descàrrega, etc. 
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