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Resum 

 
El futur d'Internet és que arribi a estar integrat en tot allò que és la nostra vida 
quotidiana. Per poder aconseguir-ho, Internet ha d'arribar a tots aquells 
objectes que fem servir habitualment, per molt simples que siguin.  
 
Arduino és una plataforma de codi obert amb una gran comunitat que, poc a 
poc, ha anat adquirint més popularitat en l’àmbit de l’Internet de les Coses. 
Arduino està basada en microcontroladors de baix consum i poques 
prestacions tècniques, però adequats per desplegar xarxes de sensors de baix 
consum. A més a més, ofereix flexibilitat ens els seus productes, fent-los 
adaptables a estàndards i altres tecnologies que formen part d’aquest àmbit. 
Aquests factors contribueixen a que un usuari particular es mostri interessat 
per aquesta plataforma, donant-los més llibertat en la creació de nous 
projectes. 
 
L'objectiu d'aquest projecte es poder integrar IPv6, el nucli d'Internet de les 
Coses, utilitzant la plataforma Arduino i poder establir una comunicació entre 
dos dispositius mitjançant IPv6. 
 
La implementació d’IPv6 a l’Internet de les Coses, asseguraria el creixement i 
fomentaria el desenvolupament de noves aplicacions i tecnologies en l’àmbit 
de les xarxes d’àrea personal de baixa potència. A més a més, evolucionarien 
al mateix temps que ho fan les xarxes IPv6 cablejades, ja que també estan en 
fase d’adaptació al nou protocol d’Internet. 
 
Avui dia, l’Internet de les Coses ha agafat tal importància, que una de les 
últimes tendències té com a objectiu l’ús de dispositius que puguin vestir, 
anomenats “wearables”. Per exemple, rebre la notificació d’una trucada a 
través del nostre propi rellotge de polsera, mentre tenim el mòbil a la butxaca. 
Aquesta seria una aplicació de tipus particular, però també poden tenir usos 
de caire més industrials com en el sector de la domòtica. 
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Overview 

 
The future of Internet is to be integrated in all aspects of our life. To achieve it, 
Internet has to arrive to all that things or devices that we use daily. No matter 
how simple they are. 
 
Arduino is an open source platform with a big community behind and has 
acquired more popularity on Internet of Things. Arduino is a technology based 
on low power microcontrollers and few resources, but adequate to deploy low 
power sensor area networks. Moreover, it offers flexibility in their devices, 
making them adaptable to standards and other technologies of this field. These 
factors contribute to a particular user is interested in this platform, giving them 
more freedom in creating new projects. 
 
The main goal of this project is implement IPv6, which is the core of Internet of 
Things, using the Arduino platform and establishing a communication between 
two devices through IPv6 
 
The implementation of IPv6 in Internet of Things, would ensure its growth and 
It will encourage the development of new applications and technologies in the 
low power personal area networks. Furthermore, it evolves at the same time as 
the wired networks with IPv6 would do, so they are adapting to the new Internet 
protocol, too. 
 
Nowadays, Internet of Things has taken such importance, that one of the last 
trendies has the objective to use devices the can be wearables, as receive a 
notification in our watch about a calling that is receiving in our cellphone that is 
inside of our pocket. That is a particular application but we can use this 
technology for another business ways like home automation.    
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INTRODUCCIÓ 
 
 
Cada vegada més, estem acomodant l’accés a Internet al nostre dia a dia. 
Particularment, ja no l’utilitzem només per la recerca d’informació o l’enviament 
de documentació o informació, sinó en la gestió de dispositius domèstics, que ja 
formen part de la nostra vida quotidiana en molts productes de la nostra llar. 
 
Aquests dispositius domèstics són gestionats, normalment, per un circuit integrat 
anomenat microcontrolador, capaç de dur a terme tasques que tingui 
programades en la seva memòria. Un microcontrolador està, dotat, bàsicament, 
d’una unitat central de processament (CPU), memòria i entrades/sortides 
analògiques i/o digitals per poder connectar i gestionar perifèrics.  
 
El concepte, Internet de les Coses o en anglès Internet of Things (IoT), neix per 
tal d’agrupar tots aquests dispositius d’ús particular, connectats a la xarxa de les 
xarxes, i que s’encarreguen de recol·lectar una sèrie d’informació específica, a 
través dels sensors vinculats a les entrades analògiques/digitals que disposi i 
gestioni cada dispositiu.  
 
Una de les plataformes que més s’està estenent i obrint pas, en el mercat dels 
microcontroladors i el concepte d’IoT és Arduino. No només per la fabricació del 
hardware, també per l’entorn IDE i el llenguatge de programació 
Processing/Wiring que permeten el desenvolupament d’aplicacions pels seus 
productes, oferint un gran ventall de possibilitats.  
 
Ara bé, cada microcontrolador que es connecti a Internet, necessitarà una adreça 
IP per tal d’accedir-hi mitjançant un transceptor. Així doncs, en general, degut a 
la gran quantitat de dispositius connectats a la xarxa, el principal protocol 
d’Internet actual, IPv4, s’està quedant sense adreces disponibles. Per solucionar 
el problema, es va dissenyar i implementar un nou protocol, amb noves 
característiques, anomenat IPv6 el qual acabarà substituint IPv4. 
 
Els objectius d’aquest treball consisteixen en donar a conèixer el concepte 
d’Internet de les Coses i provar el seu funcionament sota la plataforma de 
microcontroladors, anomenada Arduino. El fet que puguem utilitzar Arduino en 
les IoT obre un ampli ventall de possibilitats, tals com poder programar 
microcontroladors basats en codi lliure i donar-los funcions diferents. A més a 
més, ofereixen diferents microcontroladors amb més o menys prestacions, 
segons l’ús que se’n vulgui donar, a preus raonables que van entre dels 20 als 
80 €, aproximadament. Per tant, és una tecnologia que un usuari particular es 
podria arribar a permetre per iniciar-se en aquest món. 
 
Una altre característica d’Arduino, és la compatibilitat que pot donar a altres 
plataformes mitjançant els adaptadors anomenats Shields, que permeten 
connectar un microcontrolador Arduino a altres mòduls, com per exemple els 
microcontroladors de radiofreqüència XBee. Aquest factor, dóna més avantatges 
a Arduino fent-lo més accessible al treballar juntament amb altres plataformes. 



Implementació d’Internet de les Coses sobre Arduino  2 

Un altre objectiu és avaluar diferents propostes que s’hagin creat per adaptar IoT 
mitjançant el protocol IPv6 sobre Arduino. D’aquesta manera ens podem fer una 
idea de la situació en la que es troba les IoT i IPv6 sobre Arduino. 
 
Posteriorment se seleccionarà una de les propostes i s’elaborarà pas a pas el 
procediment per a que s’estableixi una comunicació, utilitzant IPv6, entre 2 
microcontroladors Arduino. 
 
Finalment se n’exposaran i s’avaluaran els resultats, mostrant quins problemes 
ens hem pogut trobar durant el procés de la implementació. 
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CAPÍTOL 1. CONCEPTES TÈCNICS I ESTÀNDARDS 
 
En aquest capítol, es pretén fer una introducció al concepte Internet de les Coses 
i mencionar l’estreta relació amb les Xarxes de Sensors sense Fils o Wireless 
Sensor Network (WSN). A més a més, es comentaran les principals 
característiques de les WSN, així com els elements que les formen i les 
aplicacions.  
 

1.1. Conceptes d’IoT i les WSN 

 
El concepte d’Internet de les Coses, també conegut com Internet of Things (IoT), 
va ser creat per Kevin Ashton a l’any 1999, mentre treballava en la investigació 
de tecnologies de sensors a l’Institut Tecnològic de Massachussets (EEUU), 
veure [7]. 
 
IoT engloba a tots aquells dispositius d’ús quotidià que es poden connectar a 
Internet. En aquest cas, les “coses” es refereix als dispositius i la comunicació 
entre ells, formant una xarxa. Si un d’aquests elements de la xarxa, també 
estigués connectat a Internet, aleshores tindríem una xarxa de coses 
connectades a Internet. Així doncs, un dels principals objectius de l’IoT és que 
tots els dispositius estiguin connectats a Internet. 
 
Tots aquests elements que componen l’IoT poden ser gestionats i monitoritzats 
per ordinadors i saber en tot moment quin és l’estat de cada un, com també la 
seva activitat.  
 
La Figura 1.1 mostra d’una forma gràfica l’abast de l’IoT en diferents àrees, 
tecnologies i serveis. 
 
 

 
Fig. 1.1 Internet de les Coses 

 
 
Les Xarxes de Sensors sense Fils, Wireless Sensor Network (WSN), la formen 
una agrupació de dispositius i es comuniquen entre ells mitjançant senyals de 
radiofreqüència. Aquests dispositius s’anomenen nodes i poden exercir diferents 
funcions en la xarxa. 
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La finalitat d’aquests nodes es la de recollir informació i encaminar-la a un node 
central, que pot estar connectat a un ordinador. Aquest últim, s’encarregarà de 
gestionar la informació a Internet. Els nodes que recullen o capten la informació 
també s’anomenen “motes”. 
 
A la Figura 1.2 es pot observar l’estructura d’una WSN mostrant els diferents 
àmbits d’ús on es poden aplicar. 
 
 

 
 

Fig. 1.2 WSN i aplicacions 
 
 
Les WSN cada vegada se les associa més a l’ús de l’IoT, són idònies per formar 
xarxes per usos particulars i a un cost reduït. Al utilitzar la radiofreqüència per a 
la comunicació, permet l’estalvi de cablejat i ofereix mobilitat en el desplegament 
dels nodes. Un dels inconvenients més restrictius de les WSN, apart de la 
limitació de l’abast i la potència de transmissió dels xips de radiofreqüència, és 
que tots els elements han de ser autònoms i depenen d’ells mateixos per a la 
seva alimentació. Aquí entren en joc les bateries, els mecanismes d’eficiència 
energètica i de captació d’energia de l’entorn per tal d’aconseguir el mínim 
consum i una millora en l’autonomia de les bateries i una llarga autonomia. 
 

1.1.1 Característiques d’una WSN 

 
Les principals característiques d’una WSN són [24]: 
 

 Topologia de xarxa: les topologies són la manera en que els nodes d’una 
xarxa estan distribuïts. Hi ha diferents tipus de topologies però les que se 
solen aplicar més, són les d’estrella o arbre i malla. En les xarxes tipus 
estrella, els nodes defineixen una estructura de jerarquia seguint un camí 
de tràfic ascendent, que va de les motes a un node base. La topologia 
tipus malla o mesh, tots els nodes estan connectats entre els seus nodes 
adjacents, permetent camins alternatius per on els hi pot arribar la 
informació. 
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 Medi de transmissió: en aquestes xarxes s’utilitzen mòduls de 
radiofreqüència. Prescindint de la instal·lació de cablejat i la millora en la 
mobilitat dels mòduls.  
 

 No s’utilitza infraestructura de xarxa: una xarxa de sensors no té 
necessitat de cap infraestructura per poder operar, ja que els seus nodes 
poden actuar d’emissors, receptors o routers. 

 

 Consum energètic: un dels avantatges de les motes, al utilitzar un medi 
de transmissió sense fils, és que no necessita un cable per enviar les 
dades sinó que ho fa per radiofreqüència. Això obliga als dispositius a està 
dotats d’una bateria, la qual limita l’operativitat constant de la mota i 
l’autonomia d’aquesta. 
 

 Recol·lecció d’energia: per tal d’aconseguir l’autonomia necessària de 
les motes, es fan servir mecanismes que permeten la captació d’energia 
del medi. Algunes d’aquestes fonts d’energia tan poden ser: energia solar, 
eòlica, cinètica, geotèrmica fins i tot les mateixes ones 
electromagnètiques es poden utilitzar per poder carregar les bateries de 
les motes, tot i que amb molt poca quantitat. Només es necessita adaptar 
el mecanisme de captació d’energia específic per adequar-lo i convertir 
l’energia en electricitat.  
 

 Característiques del tràfic: degut que els nodes es dissenyen lo més 
simples possible per obtenir un millor consum en l’estalvi energètic, els 
paquets que generen també són d’un format més reduït contribuint en 
aquest mateix objectiu. 

 

1.1.2 Elements d’una WSN 

 
Les Xarxes de Sensors sense fils poden estar formades pels elements següents: 
 

 Sensors: són els dispositius encarregats de captar la informació de 
l’exterior convertint-la en impulsos elèctrics, normalment integrats en les 
motes. 
 

 Nodes (motes): són els encarregats de recopilar la informació obtinguda 
dels sensors i enviar-la al node central. Aquests dispositius solen estar 
formats per: una CPU, memòria, un sensor, mòdul de comunicació amb o 
sense fils, entrades analògiques o digitals i un sistema d’alimentació. En 
el nostre cas, utilitzarem els mòduls i microcontroladors d’Arduino 
juntament amb els mòduls de radiofreqüència XBee per a la seva 
comunicació. 

 

 Nodes repetidors: fan possible l’encaminament dels paquets que envien 
les motes cap al node estació base. Es necessiten quan la xarxa és molt 
gran i la informació ha de saltar per varis nodes intermediaris. Aquests 
elements poden ser les mateixes motes configurades per aquesta finalitat.  
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 Node base (sink): s’encarrega de recopilar la informació procedent de 
totes les motes per guardar-la i processar-la posteriorment. Acostuma a 
ser un node connectat a un ordinador comú o a un dispositiu que disposi 
de hardware de major capacitat, semblant als ordinadors per l’òptim 
tractament de les dades. 

 

1.1.3 Àmbits d’aplicació 

 
Les aplicacions de les WSN són bastant àmplies, cada sector té les seves 
limitacions i depèn d’una sèrie de requisits que altres no necessita. 
 
L’ús de l’IoT i les WSN està en creixement. A mesura que van sortint millores en 
les tecnologies, sorgeixen més aplicacions que fan, tan pels sectors 
professionals com particulars, n’utilitzin el potencial. 
 
Algunes de les seves aplicacions són: 
 

 Domòtica: s’utilitza pel control d’electrodomèstics o bé altres aparells de 
la llar derivats a l’oci. 
 

 Agricultura: recol·lecció de dades de l’estat del terreny, control de 
regadius o també control de condicions climàtiques. 
 

 Medicina: pot servir per la monitorització de pacients. 
 

 Seguretat: es sol muntar xarxes de sensors per la detecció de moviment 
per ajudar a millor la vigilància de locals o altres espais. 

 

 Ambiental: en aquest camp poden ajudar a prevenir incendis, detectar un 
canvi de temperatura d’una zona. 
 

 Trànsit: poden informar als conductors de la situació del trànsit per agafar 
camins alternatius en cas d’embussos. 
 

 Estalvi energètic: poden ajudar a l’estalvi de l’electricitat en l’enllumenat 
d’una ciutat mitjançant sensors lumínics.  

  

1.2 Internet Protocol versió 6 

 
L’actual protocol d’Internet versió 4 (IPv4), es va desenvolupar a la dècada dels 
70 amb l’objectiu principal de facilitar la comunicació entre investigadors del 
govern i acadèmics dels Estats Units. Fins a dia d’avui, IPv4 ha contribuït al 
creixement d’Internet i a la creació de noves tecnologies que han fet possible el 
seu desenvolupament cap a un nou protocol d’Internet. [33] 
 
A principis dels anys 90, la IETF (Internet Engineering Task Force), que és 
l’organització internacional que normalitza diferents àrees i projectes en 
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l’enginyeria d’Internet, ja contemplava que la falta d’adreces IP seria un problema 
a llarg termini a causa de l’evolució d’Internet i la necessitat de connectar cada 
vegada més dispositius a la xarxa. Així doncs, degut a l’esgotament de direccions 
d’IPv4, es va optar pel protocol d’Internet versió 6 (IPv6) com una extensió, 
durant el procés de desplegament i transició d’un protocol a l’altre, fins al punt de 
reemplaçar-lo completament. El motiu el qual IPv6 no s’anomena IPv5, el podem 
trobar al punt A.1.5 de l’annex. 
 
El protocol IPv6, anteriorment anomenat SIP i SIPP (Simple IP, SIP Plus), va ser 
creat per Steve Deering i Craig Mudge. IPv6 es va crear basant-se amb 
l’experiència que es va tenir en el desenvolupament i la utilització d’IPv4. IPv6 
és un protocol dissenyat per suportar la taxa de creixement d’Internet i d’afrontar 
les exigents demandes dels serveis, la mobilitat i la seguretat extrem a extrem. 
 
IPv6 es considera una evolució d’IPv4. Per aquest motiu, el protocol ja es troba 
actualitzat en molts dispositius i sistemes operatius actuals. Només necessita 
que es configuri o s’activi manualment, tot i que en molts casos ja bé activat per 
defecte. 
 

1.2.1 Característiques principals en IPv6 

 

 Capacitat ampliada d’adreçament: el format de l’adreça s’amplia de 32 
a 128 bits lo que comporta un total de 3,4·1038 adreces possibles. A més, 
permet l’estructuració jeràrquica de l’espai d’adreces i optimitzar 
l’encaminament global. [3]  
 

 Autoconfiguració: es tracta d’una de les característiques més importants 
en IPv6, el mecanisme Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC). 
Quan una màquina sol·licita pel seu prefix de xarxa, aquest pot utilitzar-
ne un o més d’un del seu router IPv6. Utilitzant la informació d’aquest 
prefix, el dispositiu es pot autoconfigurar per a una o més adreces IP 
globals vàlides mitjançant l’identificador MAC o un número privat aleatori 
per crear una adreça IP única. A la Figura 1.3 ho podem comprovar. El 
mecanisme SLAAC fa més còmode la feina dels administrador de xarxa, 
ja que estalvia costos en el manteniment de les xarxes. En canvi, en IPv4 
es necessita assignar una direcció IP a cada dispositiu ja sigui de manera 
manual o per DHCP. 

 
 

Fig. 1.3 – Mètode EUI-64 i aleatori SLAAC 
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 Simplificació del format de capçalera: els 40 Bytes de capçalera d’IPv6 
tenen una estructura més simple respecte els 20 Bytes d’IPv4. Això 
permet un processament més ràpid, degut a que conté 16 Bytes per a la 
direcció d’origen, 16 Bytes per la direcció de destí i només 8 Bytes per la 
informació dels camps de la capçalera general. 
 

 Suport millorat d’extensions i opcions: a la capçalera d’IPv4 trobem 
integrat el camp d’opcions, en canvi, IPv6 conté les opcions dins de les 
capçaleres d’extensió a través del camp Next Header, només s’afegeixen 
si és necessari. Això afavoreix el ràpid processament dels paquets. A les 
especificacions es descriuen 6 capçaleres d’extensió, que inclouen 
capçaleres d’encaminament, qualitat de servei i seguretat. 

 

 Capacitat d’encriptat i autenticació a la capa IP: IPv6 inclou de forma 
integral el protocol de seguretat IPSec, el qual s’encarrega del xifrat i 
l’autenticació. En IPv4 és opcional. 

 

1.2.2 Diferències entre les capçaleres IPv4 i IPv6 

 

 
 

Fig. 1.4 - Comparació capçaleres IPv4 vs IPv6 
 

 Version: com a IPv4, aquest camp mostra la versió del protocol 
d’Internet.[38] 
 

 Traffic class: exactament al camp Type Of Service (TOS) d’IPv4. Facilita 
el tractament de dades a temps reals i permet als routers distingir la 
prioritat de classes dels paquets IPv6. 

 

 Flow Label: nou camp que permet tràfic amb requisits a temps real. Un 
host pot etiquetar seqüències de paquets amb un conjunt d’opcions. Els 
routers que reenviïn aquests fluxos en mantindran el progrés i 
processaran els paquets que pertanyen al mateix flux més eficientment, 
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ja que no han de tornar a processar les capçaleres dels paquets. Tots els 
paquets que pertanyen al mateix flux han de tenir les mateixes adreces IP 
d’origen i destí. 

 

 Payload length: només conté la longitud de la càrrega. No és necessària 
conèixer la mida de la capçalera, com a IPv4 que és de longitud variable, 
ja que en IPv6 és de longitud fixe i sabem que és de 40 Bytes. Aquest 
camp, suporta un espai de càrrega fins a 64KB. Però a IPv6, es pot activar 
l’opció jumbogram que permet paquets més grans. 

 

 Next Header (capçaleres d’extensió): equivalent al camp opcions d’IPv4. 
Conté el tipus de capçalera que tindrà la següent capçalera d’extensió. A 
la Figura 1.5 en podem veure un exemple. 

 
 

Fig. 1.5 – Encapsulació d’un paquet amb capçaleres d’extensió 
 

 Hop límit: equival al Time To Live. Principalment, al camp TTL de IPv4 
contenia el número de segons que un paquet podia tenir a la xarxa abans 
de ser eliminat, però els routers IPv4, no tenien en compte el temps sinó 
els salts. Per aquest motiu en IPv6 se li canvia el nom per aclarir el 
propòsit. Així doncs, aquest camp conté el número de salts del paquet. 
 

 Direcció origen: és el camp que conté la direcció IP del que genera el 
paquet. 

 

 Direcció destí: conté l’adreça IP del destinatari del paquet. Pot contenir 
la direcció IP del destinatari final, o bé, la direcció del router del següent 
salt si hi ha una capçalera d’encaminament. 

 

1.2.3 Millores IPv6 vs IPv4 

 
A IPv6 s’elimina el camp checksum. El fet de realitzar checksum en altres capes 
és redundant repetir-lo també a la capçalera. 
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S’eliminen els camps de fragmentació i el d’opcions a la capçalera bàsica. En la 
capçalera IPv4 hi havia 3 capes que s’encarreguen a permetre la fragmentació i 
el reacoblament dels paquets, ja que es feia a qualsevol punt de la xarxa. En 
IPv6 la fragmentació ja no la fa el camí, sinó l’origen i el destí exclusivament. Així 
s’aconsegueix que els routers que gestionen paquets IPv6, només realitzin les 
tasques concretes d’encaminar i reenviar el tràfic, sense necessitat de 
desencapsular i mirar dins dels paquets. 
 
Alineació ajustada a 64 bits, es dissenya com a oportunitat per la millora del 
processat tant en hardware com per software.  
 
A les xarxes IPv6 s’elimina broadcast donant pas únicament a multicast.  
 

1.3 IEEE 802.15.4 

 
Per comunicar-se sense cables, les WSN utilitzen ones de ràdio com a mitjà per 
propagar el senyal. L’estàndard de radiofreqüència IEEE 802.15.4 és un dels 
més utilitzats en les WSN dotades amb IPv6.[7] 
 
L’ IEEE 802.15.4 es va desenvolupar per a les xarxes de baix consum i baixes 
transferències de dades. Aquest estàndard el va crear el mateix grup de treball 
de l’IEEE 802.15 que es dedica al desenvolupament de les Xarxes d’àrea 
Personal sense fils de baixa taxa de transferència o Low-Rate Wireless Personal 
Area Network (LR-WPAN). A continuació expliquem algunes de les 
característiques que ofereix aquest estàndard: 
 

 El fet que es puguin enviar dades mitjançant radiofreqüència comporta 
una reducció en costos d’instal·lació.  

 

 Els mòduls RF que inclouen aquest estàndard tenen un cost més 
econòmic i permeten més opcions en les aplicacions de xarxa. 
 

 Es pot fer ús de bateries per alimentar els mòduls RF degut el baix consum 
en les transmissions.  
 

 802.15.4 ofereix tasses de baixa tassa de transferència de dades i pot 
treballar en 2 bandes de freqüència diferents. 
 

 Permet encriptació AES de 128 bits 
 

1.3.1 Capa física 

 
802.15.4 ofereix dues opcions en la capa física que es combinen amb la capa 
MAC per oferir un ventall més ampli a les aplicacions en la xarxa. Aquestes 
opcions estan basades amb el mètode de codificació de canal DDDS, seqüència 
directa d’espectre estès. Aquest mètode permet la codificació de d’espectre 
estès per a la transmissió de senyals digitals sobre ones de ràdio.[7]  
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La diferència d’ambdues opcions radica en la banda de freqüències de treball. 
La primera capa PHY treballa als 2,4 GHz amb una transferència de dades de 
250 Kbps, mentre que la segona PHY treballa a les bandes d’entre 868/915 MHz 
entre 20-40Kbps de transferència de dades.[28] 
 

1.3.2 Capa MAC  

 
IEEE 802.15.4 utilitza 4 tipus de trames: beacon, dades, ACK i control comandes 
MAC. Només les trames de dades i les beacon contenen informació de les capes 
superiors.  
 
Les trames ACK i comandes MAC s’utilitzen per comunicacions peer-to-peer. 
 
A més a més, es pot fer ús d’una supertrama, gestionada per un dispositiu 
coordinador, transmet supertrames beacon en intervals definits. Aquests 
intervals poden ser tant curts com uns 15 ms o llargs com 245 s. El temps entre 
cada un d’ells es divideix en 16 slots de temps independents a la duració de cada 
supertrama. Un dispositiu de la xarxa podrà transmetre durant un slot de temps 
però haurà d’haver acabat de transmetre abans de que finalitzi la super trama 
beacon. El coordinador pot assignar més d’un slot al dispositiu que necessiti més 
ample de banda. Aquests slots s’anomenen GTS, Guaranteed Time Slot.  
 
A la Figura 1.6 podem veure com està dividida una supertrama delimitada per la 
primer trama beacon fins que arriba la següent. Durant els 5 primers slots, fase 
CAP, els dispositius peticionaris sol·liciten accés al coordinador i aquest els hi 
indica a quin slot GTS poden transmetre. 
 

 
 

Fig. 1.6 – Supertrama IEEE 802.15.4 
 
Les contencions sense trames beacon es gestionen mitjançant el mecanisme 
d’accés al medi CSMA-CA, que gestiona la capa MAC. 
 
Pel què fa el format de la PPDU, Physic Protocol Data Unit, en la PHY, veiem 
que té una capçalera de 6 Bytes i un payload de 127 Bytes, Figura 1.7. 
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Fig. 1.7 – PPDU i MPDU IEEE 802.15.4 
 

Pel què fa la MPDU, MAC protocol data unit, si té una capçalera de 25 Bytes 
sense habilitar cap mecanisme de seguretat tindria un payload de 102 Bytes.  
 

1.4 6LoWPAN 

 
Al 2005, la IETF va crear un grup de treball, per poder interconnectar una xarxa 
de sensors basada en l’estàndard de radiofreqüència IEEE 802.15.4 a una xarxa 
global IP, anomenat 6LoWPAN (IPv6 over Low-Power wireless Personal Area 
Networks). [1] 
 
A la IETF no li interessava crear de nou un altre protocol de xarxa, específic per 
les xarxes de sensors, i van preferir optimitzar IPv6 en aquest àmbit. 
 
Els estàndards de 6LoWPAN permeten l’eficiència d’IPv6 en les xarxes de baix 
consum i de baixa transferència de dades a dispositius integrats simples 
(microcontroladors) mitjançant l’adaptació i l’optimització dels protocols 
relacionats. 
 
Les WSN son diferents a les xarxes convencionals, ja que les componen 
microcontroladors i sensors, generalment, amb pocs recursos de processament 
i memòria. Per aquest motiu, aquest tipus de xarxes no poden competir amb els 
protocols d’Internet tradicionals per les raons següents: 
 

 Mida de la trama: els protocols d’Internet requereixen enllaços que 
permetin una llargada de trama mínima de 1280 Bytes per IPv6, i alguns 
protocols d’aplicació requereixen un cert ample de banda. 
 

 Serveis web: actualment molts dels serveis d’Internet estan basats en 
serveis web, aquests utilitzen el protocols tals com: TCP, HTTP, SOAP i 
XML amb patrons de transacció complexos.  

 

 Gestió: la gestió amb el protocol SNMP (Simple Network Management 
Protocol) i els serveis web són normalment complexos i ineficients. 
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 Seguretat: a vegades els serveis web fan ús de sockets segurs o 
mecanismes de seguretat en les capes de transport. Aquestes tècniques 
poden ser molt complexes pels microcontroladors. 

 
Aquests requisits, a la pràctica, limiten l’IoT a dispositius amb processadors més 
potents, un sistema operatiu amb una pila TCP/IP i un enllaç de comunicació IP. 
 
Els dispositius integrats sense fils i les xarxes que componen són un repte pels 
protocols d’Internet: 
 

 Alimentació: les bateries dels nodes LoWPAN necessiten operar amb un 
cicle de treball baix. On el supòsit bàsic d’IP és tenir un dispositiu sempre 
connectat. 
 

 Multicast: les tecnologies de radio integrades sense fils, com IEEE 
802.15.4, normalment no suporten multicast, i les inundacions resulten un 
pèrdua d’energia i d’ample de banda. Sabent que multicast s’utilitza en 
moltes característiques en IPv6.  

 

 Ample de banda i mida de la trama: les tecnologies de radio integrades 
sense fils i baix consum, habitualment tenen un ample de banda limitat 
que va dels 20 als 250 Kbit/s,  i la mida de la trama va dels 40 als 200 
Bytes. L’estàndard IEEE 802.15.4 té una mida de trama de 127 Bytes, i 
una mida de càrrega útil de 72 Bytes. La mida mínima de la trama per 
l’estàndard IPv6 és de 1280 Bytes (RFC2460) i requereix fragmentació. 

 

 Fiabilitat: els protocols estàndards d’Internet no estan optimitzats per a 
xarxes sense fils de baix consum. Un exemple seria TCP, que no és capaç 
de distingir la pèrdua de paquets en un tram d’un enllaç sense fils dels 
perduts en una congestió. 

 

1.4.1 Arquitectura 6LoWPAN 

 
La Internet de les xarxes integrades sense fils es formen interconnectant una 
àrea de nodes amb un altra àrea de nodes. Les xarxes 6LoWPAN són xarxes 
IPv6 de tipus stub o aïllades. Les stub networks són xarxes aïllades que 
distribueixen paquets d’informació tant d’entrada com de sortida mitjançant un 
únic camí. Aquests nodes comparteixen els primers 64 bits de prefix de l’adreça 
IPv6, això significa independentment d’on es trobi aquest node de la LoWPAN la 
seva adreça segueix sent la mateixa. [1] 
 
Com podem veure a la Figura 1.8 següent, existeixen 3 tipus de xarxes LoWPAN: 
 

 LoWPAN simples: aquest tipus de LoWPAN està connectada a una altra 
xarxa IP a través d’un Edge Router o router frontera. 
 

 LoWPAN ampliada: permet interconnectar múltiples xarxes LoWPAN 
mitjançant routers frontera a un enllaç troncal, això permetrà 
interconnectar-se entre elles. 
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La principal diferència entre les LoWPAN simples amb les ampliades, es troba 
en l’existència de múltiples routers frontera a la LoWPAN. 
 

 LoWPAN AdHoc: es una xarxa que no està connectada a Internet, però 
opera sense una infraestructura 
 

Per facilitar l’eficiència de la xarxa, els nodes es registren amb un router frontera. 
Aquesta operació és part del mecanisme d’IPv6 Neighbor Discovery (ND) que 
defineix com els hosts i els routers interactuen entre ells utilitzant el mateix enllaç. 
 

 
 

Fig. 1.8 – Tipus de LoWPAN 
 

Cada node LoWPAN s’identifica mitjançant una única adreça IP, i és capaç de 
rebre i transmetre paquets IPv6. Normalment, aquests nodes suporten ICMPv6 
(Internet Control Messaging Protocol o Protocol de Missatges de Control de 
Internet) que és un sub protocol de control i notificació d’errors d’IPv6. S’utilitza 
per enviar missatges d’error o d’informació d’estat d’un servidor o router, com per 
exemple determinar si un node està disponible.  
 
Aquests nodes faran ús del protocol de transport UDP (User Datagram Protocol 
o Protocol de Datagrames d’Usuari), que permet enviar datagrames a la xarxa 
sense necessitat d’establir prèviament una connexió amb un altre node. Això és 
degut que en la seva capçalera conté prou informació com per arribar al node 
destinatari. Una de les seves característiques és que no té mecanismes de 
control de flux o confirmació de paquets, això implica evitar retards en la 
transmissió i com inconvenient que no es garanteix l’arribada de tots els paquets. 
 
Si movem un node que pertany a una LoWPAN concreta a una altra, la direcció 
d’aquest node canviarà, ja que cada node pertany a una xarxa diferent amb un 
prefix otorgat per el router frontera. 
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1.4.2 Pila del protocol 6LoWPAN 

 
Si comparem les piles IPv6 i 6LoWPAN a grans trets, Figura 1.9, podem destacar 
les diferències següents: 
 

 6LoWPAN només suporta IPv6 mitjançant la capa d’adaptació LoWPAN. 

Definida per optimitzar IPv6 sobre IEEE 802.15.4 

 

 El protocol de transport més comú en 6LoWPAN és UDP que pot ser 

comprimit utilitzant el format LoWPAN. No s’utilitza habitualment TCP 

degut a la complexitat i la poca eficiència que té aquest protocol per 

transferir dades. 

 

 A la pràctica, s’implementa la capa LoWPAN juntament amb la IPv6 com 

a capa de xarxa. 

 
 

Fig. 1.9 - Piles de protocols IPv6 i 6LoWPAN 
 

L’adaptació entre IPv6 i 6LoWPAN s’efectua en els routers frontera que uneixen 
diferents àrees, a la Figura 1.10 en podem veure la pila. 
 

 
 

Fig. 1.10 – Pila en un router frontera IPv6 amb 6LoWPAN 
 

6LoWPAN s’ha dissenyat per ser utilitzat en un tipus especial d’enllaç i això 
comporta un seguit de requeriments i recomanacions. 
 
El requeriment més important per donar suport a 6LoWPAN és l’entramat, 
transmissions unicast i l’adreçament. Es requereix l’adreçament per diferenciar 
els nodes en un enllaç. Es altament recomanat que l’enllaç suporti adreces IPv6 
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úniques per defecte (EUI-64) per permetre l’autoconfiguració. Multicast es 
requereix en l’estàndard IPv6, però no en 6LoWPAN, ja que el broadcast és 
suficient. IPv6 requereix una MTU (unitat màxima de transmissió) de 1280 Bytes, 
6LoWPAN ho compleix mitjançant el suport de fragmentació que realitza la capa 
d’adaptació LoWPAN. Un enllaç ha de proporcionar una càrrega útil de 30 Bytes 
per ser útil i preferiblement més gran de 60 Bytes. També es recomana que la 
capa d’enllaç proporcioni una forta comprovació d’errors. La compressió de 
6LoWPAN és sense estat (stateless), per tant és més simple i fiable. Es basa en 
la informació compartida coneguda per tots els nodes que participen en la 
LoWPAN. 
 

1.4.3 Format de la trama 6LoWPAN 

 
6LoWPAN és un format d’adaptació de la capçalera que permet habilitar l’ús 
d’IPv6 en els enllaços sense fils de baix consum i permet comprimir les 
capçaleres de les capes de xarxa IPv6 i de la capa de transport, normalment 
UDP. Aquestes compressions fan que la càrrega útil que pot transportar cada 
trama de 802.15.4, sigui major del què es podria transmetre sense comprimir. 
La capçalera LoWPAN consisteix en un valor d’enviament que identifica el tipus 
de capçalera, seguit per un byte de compressió de la capçalera IPv6 que indica 
quins camps estan comprimits. 
 
A la Figura 1.11 següent, podem veure dues trames 802.15.4 amb suport IPv6: 
una amb les capçaleres sense comprimir i l’altra amb les capçaleres comprimides 
amb 6LoWPAN. Podem apreciar al camp de càrrega útil com s’aconsegueix més 
espai de càrrega d’útil per transportar dades al comprimir les capçaleres, ja que 
de 53 Bytes se n’aconsegueixen 108 Bytes aplicant 6LoWPAN. D’aquesta 
manera aconseguim enviar més dades útils reduint el número de capçaleres, 
això permet reduir el consum d’energia de les bateries durant la transmissió de 
dades.  
 

 
 

Fig. 1.11 - Compressió de la capçalera 6LoWPAN (L: Capçalera LoWPAN) 
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CAPÍTOL 2. PLATAFORMA ARDUINO I XBEE EN LES 
WPAN 
 
L’objectiu d’aquest capítol és, principalment, introduir-nos en el món Arduino i els 
mòduls XBee, que són les tecnologies amb les quals es treballarà en aquest 
projecte. Com mostrarem més endavant, els mòduls XBee estan directament 
relacionats amb les Xares d’Àrea Personal Sense Fils (WPAN). Tanmateix, 
necessitarem tenir presents un mínim de coneixements respecte el funcionament 
de les WPAN, per a la configuració dels mòduls XBee. 
 

2.1. Què és Arduino?  

 
Arduino és una plataforma open source que juntament amb el llenguatge de 
programació basat en Wiring, el seu propi Entorn de Desenvolupament Integrat 
(IDE) i les plaques dotades d’un microcontrolador que proporciona el fabricant 
Atmel, ens permet realitzar una àmplia varietat de projectes d’àmbit electrònic. A 
la Figura 2.1 en podem veure un dels models.[50] 
 

 
 

Fig. 2.1 - Arduino UNO 
 
Arduino es va iniciar a l’any 2005 com un projecte d’estudiants a l’Institut Ivrea 
de Itàlia, liderat per Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca 
Martino i David Mellis. Inicialment, Arduino va néixer amb el propòsit de competir 
amb els fabricants de microcontroladors amb propòsits pràctics o 
d’aprenentatge, ja que en aquell moment una placa costava uns 100 $ (77 €) i 
molts estudiants no s’ho podien permetre. Des del primer moment en la creació 
d’Arduino, Hernando Barragan va ser qui es va encarregar del desenvolupament 
de la placa amb Wiring, el llenguatge de programació i l’IDE Arduino.  
 
Les plaques Arduino, les podem comparar amb un ordinador personal però amb 
unes característiques molt més reduïdes i limitades a un ús molt més específic, 
com per exemple: la lectura d’informació externa obtinguda per sensors.  
 
Arduino també és una tecnologia flexible, doncs mitjançant els seus adaptadors 
o mòduls shields, podem acoblar altres plaques i/o components per ser 
gestionats pel propi microcontrolador, com si d’una sola placa es tractés. Podem 
veure un exemple en la Figura 2.2.  
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Fig. 2.2 - Arduino UNO + Shield + XBee 

 
Un dels avantatges d’Arduino correspon al baix cost en la producció de les 
plaques, ja que permet adquirir-les a un preu relativament més econòmic. Cal 
mencionar que hi ha altres fabricants que creen còpies compatibles i el seu cost 
de venta es redueix a la meitat de l’original.  
 
Un altre avantatge d’Arduino, és l’aprenentatge del llenguatge de programació, 
el Wiring. Aquest llenguatge està pensat perquè sigui fàcil d’aprendre i intuïtiu, 
és a dir, no fa falta ser un expert en programació per poder desenvolupar un 
programa bàsic amb Arduino. A més a més, Arduino també està dissenyat per 
usuaris sense un perfil tècnic molt alt, és ideal per entorns pràctics i 
d’aprenentatge, ja que les seves aplicacions acostumen a ser d’ús domèstic. 
 

2.1.1 Funcionament i estructura d’un programa Arduino 

 
Per crear un programa en Arduino, haurem de conèixer les parts que el 
componen.[36] 
 
L’estructura, es defineix generalment en tres parts: 
 

 Espai de declaracions: és el lloc on es declaren les variables, les 
funcions, objectes i estructures. 
 

 Funció setup: és l’espai on es configuren i/o s’inicialitzen les variables, 
comunicacions en sèrie i el PinMode, pels pins d’entrada i sortida de la 
placa. La funció setup, s’executa cada vegada que s’encén la placa 
Arduino, o bé, cada cop que premem el botó Reset de la placa. 
 

 Funció loop: s’encarrega d’executar les tasques programades que 
realitzarà la placa de forma repetitiva, fins que la placa es desconnecti de 
la font d’alimentació. En aquesta funció és on cau el pes del programa, ja 
que està contínuament pendent dels events que genera la placa. 
 

A la Figura 2.3 observem l’estructura que segueix tota aplicació en Arduino 
mitjançant l’exemple anomenat Blink. En aquesta aplicació, es programa un dels 
pins digitals de la placa connectat a un led donant-li instruccions perquè 
s’encengui i s’apagui modificant el valor dels retards d’encès i d’apagat.  
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Fig. 2.3 - Estructura d’una aplicació Arduino 
 
Les funcions de Setup i Loop són imprescindibles en l’estructura del programa, 
sense les dues funcions el programa no funcionaria. 
 

2.1.2 Aplicacions sobre Arduino 

 
Arduino és una plataforma que ofereix una variada gama de plaques amb 
diferents prestacions. Tot i que són plaques limitades en hardware, cada vegada, 
sorgeixen més projectes on se n’expandeix la seva utilitat. [49] 
 
Els Shields que ofereix el fabricant, és una altre opció a tenir en compte, ja que 
són adaptadors que permeten augmentar la funcionalitat de la placa permetent 
la inserció d’altres components tals com mòduls i/o perifèrics. D’aquesta manera, 
s’aconsegueix treure més partit a les capacitats del microcontrolador i es 
diversifica la utilitat de les Arduino.  
 
Arduino està en constant expansió i cada vegada rep més suport per part dels 
propis usuaris, a través, dels fòrums i la pròpia comunitat d’Arduino. Alguns dels 
projectes que s’han creat, i així oferir una millor perspectiva del què es pot fer 
amb Arduino, són: control remot de drons, comandaments a distància, panells 
electrònics de seguretat, servidors web, robots, xarxes de sensors sense fils per 
varis usos i utilitats per la domòtica en general. 
 

2.2. XBee en les LR-WPAN 

 
Les Xarxes d’Àrea Personal sense fils (Wireless Personal Area Network, WPAN), 
són xarxes formades per dispositius portàtils que es comuniquen amb mòduls de 
radiofreqüència de curt abast. Això implica l’ús de protocols que parteixen dels 
estàndards IEEE 802.15.  
 
Els mòduls XBee Serie 1 que utilitzarem pel projecte, estan basats en l’estàndard 
802.15.4, és a dir, LR-WPAN o WPAN de baixa transmissió de dades. Pertanyen 
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dins del grup de treball 4 en l’estàndard de les WPAN, que s’encarrega de la 
investigació i el desenvolupament en solucions de baixa transmissió de dades i 
la prolongació en la duració de les bateries. Això comporta a dispositius de fàcil 
instal·lació que utilitzen transmissions confiables a distàncies curtes a un preu 
molt reduït. [5] 
 

2.2.1 Tipus de nodes en les LR-WPAN 

 

 Coordinador: s’encarrega de controlar la xarxa i els camins que hauran 
de seguir els dispositius per connectar-se entre ells. Només pot haver un 
coordinador per xarxa. 

 

 Router: fa possible la interconnexió dels nodes més apartats de la 
topologia de la xarxa. D’aquesta manera un node no necessita està dins 
del radi de cobertura del node coordinador, permetent que la xarxa sigui 
més extensa encaminant els paquets. 

 

 Dispositiu final: la seva funció, mitjançant sensors, és la de captar la 
informació de l’entorn i transmetre-la al node coordinador, passant per un 
node router si és necessari per arribar-hi. No poden transmetre dades a 
altres dispositius. 

2.2.2 Topologies en les LR-WPAN 

 
Aquest estàndard permet operar en les topologies Punt a punt o en estrella: 
 

 Estrella: la comunicació s’estableix entre els dispositius i un únic 
coordinador de xarxa, també anomenat coordinador PAN. 
 

 Punt a punt: qualsevol dispositiu es pot comunicar amb un altre dispositiu 
de la mateixa xarxa mentre estigui dins del rang de comunicació directa. 
Aquesta topologia només disposa d’un coordinador PAN  

 
A la Figura 2.4 es mostra un exemple de les dues topologies. 
 

 
 

Fig. 2.4 Topologies P2P i en Estrella 
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CAPÍTOL 3. PROPOSTES IPv6 SOBRE ARDUINO 
 
En aquest capítol es pretén presentar els projectes Arduino on es treballa amb 
la portabilitat i el desenvolupament de llibreries IPv6 per tal d’adaptar-les a les 
plaques Arduino. La majoria d’aquests treballs es basen en el codi de les 
llibreries IPv6 del sistema operatiu ContikiOS.  
 
L’objectiu és valorar i seleccionar-ne el més adient per a la comunicació sense 
fils entre plaques Arduino i que permeti fomentar l’Internet de les Coses 
mitjançant IPv6. 
 
Contiki és un sistema operatiu de codi lliure, altament portable, multitasca i de 
memòria eficient per sistemes integrats de xarxa i WSN. Està dissenyat per 
microcontroladors amb pocs recursos de memòria, un exemple seria 2 KB de 
RAM i 40 KB de ROM. Ha estat implementat per un grup de desenvolupadors 
del camp de la industria i el món acadèmic liderat per Adam Dunkels del Swedish 
Institute of Computer Science. [29]  
 
Contiki proporciona comunicació IP, tan per IPv4 i IPv6. Molts dels mecanismes 
i idees de Contiki s’han adoptat àmpliament en la industria, com per exemple la 
pila µIPv6Stack que s’ha utilitzat en aquest treball. 
 
A més a més, Contiki va introduir la idea d’utilitzar la comunicació IP en LR-
WPAN.  
 

3.1 Arduino IPv6Stack  

 
Projecte creat a l’any 2012 per l’escola de telecomunicacions Telecom Bretagne 
per Alejandro Lampropoulos, Baptiste Gaultier i Laurent Toutain. La seva 
principal funció és utilitzar la pila de xarxa del sistema operatiu Contiki OS per 
adaptar-ne el codi en les plaques Arduino específiques, i així proporcionar més 
funcionalitat a les WSN utilitzant la tecnologia Arduino. [10] 
 
S’han adaptat dues varietats en les piles: 
 

 µIPv6Stack: Només per les plaques Arduino MEGA 2560 i XBee Serie1. 
 

 pIPv6Stack: Serveixen exclusivament per les plaques Arduino UNO i 
XBee Serie 1. 

 

La pila µIPv6Stack, Figura 3.1, desenvolupada per plaques Arduino MEGA 2560 
i mòduls XBee Sèrie 1 (802.15.4) 
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Fig. 3.1 - Pila µIPv6Stack 
 
Les seves característiques principals són: 

 Pila de xarxa IP amb estàndards de baix consum: 6LoWPAN, RPL, i CoAP 

 Compatible només amb les plaques Arduino MEGA 

 Basat en la pila de xarxa de Contiki OS 

 Es pot utilitzar en els estàndards de capa MAC IEEE 802.15.4, IEEE 802.3 
(Ethernet) i IEEE 802.11 (Wifi). Però en el projecte només es basen amb 
la interfície 802.15.4 dels XBee Serie 1.  

El projecte incorpora una aplicació, anomenada IPv6UDPExample, que permet 
comunicar dues o més plaques Arduino MEGA enviant paquets UDP i 
posteriorment es reben invertits. L’aplicació també té l’opció de configurar un 
node com a router intermediari, router frontera o un dispositiu final. 

La pila pIPv6Stack, Figura 3.2, està ideada per incorporar IPv6 en les plaques 
Arduino UNO, exprimint les característiques d’aquestes plaques més senzilles de la 
casa Arduino, de tan sols 2 KB de memòria RAM. El què es fa en aquest projecte és 
eliminar la capa RPL i algunes funcionalitats de la capa CoAP. 

 

Fig. 3.2 - Pila pIPv6Stack 

 

Les seves característiques principals són: 

 Pila de xarxa IP amb estàndards de baix consum : 6LoWPAN, RPL reduït i 
CoAP 

 Compatible amb totes les plaques Arduino MEGA 

http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
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 Basat en la pila de xarxa de Contiki OS 

 Es pot utilitzar en els estàndards de capa MAC IEEE 802.15.4, IEEE 802.3 
(Ethernet) i IEEE 802.11 (Wifi). Però en el projecte només es treballen 
amb la interfície 802.15.4 dels XBee Sèrie 1.  

Amb la pila pIPv6Stack, s’han afegit les següents aplicacions juntament amb la 
pila, per provar-les amb Arduino UNO o amb altres models amb requisits de 
memòria i processament similars: picoIPv6MACv1, UDPReceiveAndSendEcho, 
UDPReceiveCallbackSendEchoInverted i UDPSendPeriodic. 

A més disposa d’un tutorial pas a pas on es crea una xarxa per comprovar el 
funcionament de la pila amb un sol Arduino UNO que tindrà la funció de contestar 
i rebre paquets UDP. [A.6] 

 

3.2 IPv6 EtherShield 

 
Projecte creat per Guenther Hoelzl a l’any 2012. De la mateixa manera que en el 
projecte de TelecomBretagne, extreuen la pila de xarxa de ContikiOS portant-la a la 
placa Arduino UNO, però reescrivint les llibreries per adaptar-les al mòdul 
ENC28J60.  
 
Per a la realització de IPv6EtherShield s’utilitza una placa Shield de Ekitszone 
Ethernet Shield ENC28J60, que s’acobla a una placa Arduino UNO. Cal indicar que 
el mòdul ENC28J60, no correspon a un mòdul de RF, sinó que incorpora un 
microcontrolador ethernet 10BASE-T.[26] 
 
A més a més, l’autor del treball incorpora un parell d’exemples per verificar el 
correcte funcionament de les llibreries IPv6:  
 

 La primera aplicació, tracta d’un servidor web IPv6, anomenat 
IPv6WebServer i mostra els valors que hi ha assignats en els pins de les 
entrades analògiques.  En la Figura 3.3 podem veure el resultat amb el web 
server funcionant.  

 

 
 

Fig. 3.3 - Aplicació IPv6EtherShield 
 
 

El segon exemple, Figura 3.4, implementa una sèrie de comandes del servei 
Telnet on a través d’un LED se’n pot veure l’estat:  
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 Get: llegeix l’estat del pin 3 
 Put0: canvia l’estat a nivell baix del pin 3 
 Put1: posa l’estat del pin 3 a nivell alt 
 Mem: mostra per pantalla els bytes disponibles en la RAM  
 Exit: desconnecta del client 

 

 
 

Fig. 3.4 - Aplicació IPv6EtherShield 
 

3.3 RHT DualStack 

 
L’empresa Reflective Heat Technology utilitza plaques Arduino pels seus 
sensors solars. Un del problemes que s’han trobat és que l’Arduino Ethernet 
Shield conté el microxip WizNet 5100 que no està preparat per la pila IPv6.  
 
Per implementar una pila d'IPv6, cal utilitzar un Shield basat en maquinari que 
permeti la gestió de les funcions de les capes d’enllaç i xarxa. Aquests Shields 
estan basats en el microxip ENC28J60, com podem veure a la Figura 3.5 
 
 

 
 

Fig. 3.5 - Arduino UNO amb ENC28J60 
 

 
Les llibreries IPv6 de RHT es basen en la biblioteca EtherShield desenvolupada 
per Pascal Stang, Xing Yu i Guido Socher. L’anterior biblioteca EtherShield 
creada per Guenther Hoelzl es va provar però era inestable i no compilava en les 
versions més recents de l’IDE d’Arduino. [27] 
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Les llibreries IPv6 de RHT suporten adreces Unicast tan amb IPv4 com IPv6, 
estan optimitzades per les plaques Arduino UNO i MEGA. Juntament amb les 
plaques Ekitszone Ethernet Shield amb el seu respectiu model de placa Arduino.  
 
L’aplicació de RHT IPv4/IPv6 web server per plaques de la familia Arduino 
MEGA, respon amb un paquet de dades HTTP amb una capacitat màxima de 
fins a 1391 Bytes. Només suporta una sessió activa, pot ser IPv4 o IPv6. Aquesta 
utilitat proporciona una implementació mínima de la pila de protocols com ara: 
 

 Address Resolution Protocol (ARP) per a IPv4.  
 

 Els missatges ICMPv6 Neighbor Advertisement es proporcionen en 
resposta als missatges ICMPv6 Neighbor Solicitation.  

 Els ICMPv4 Echo Reply es generen com a resposta dels missatges 
ICMPv4 Echo Request (ping).  

 Els missatges ICMPv6 Echo Reply es generen com a resposta dels 
missatges ICMPv6 Echo Request (ping).  

 Una pàgina HTTP es crea en un sol paquet en resposta d’una petició 
HTTP 
 

 Les piles IPv4 i IPv6 poden estar actives individualment. 
 
 
A diferència de l’aplicació anterior, en l’aplicació RHT IPv6 web server per a la 
plataforma Arduino UNO, la capacitat màxima del paquet d’informació en la 
resposta és de 231 Bytes i només suporta una sessió activa però, en aquest cas, 
només pot ser IPv6. La implementació en la pila de protocols també es veu 
reduïda com podem veure a continuació: 
 

 Missatges ICMPv6 Neighbor Advertisement es generen en resposta als 
missatges ICMPv6 Neighbor Solicitation.  

 

 Els ICMPv6 Echo Reply es generen com a resposta als missatges ICMPv6 
Echo Request (ping).  

 

 Una pàgina HTTP es proporciona en un únic paquet, en resposta a una 
sol·licitud HTTP.  

 

3.4 WifiDuino  

 
WifiDuino és un projecte creat per Pierre Jaradin, durant l’any 2011, implementa 
IPv6 per l’estàndard IEEE 802.15.4 de comunicació de ràdio freqüència a la 
plataforma Arduino. [48] 
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La biblioteca permet a la plataforma Arduino l’enviament i la recepció de trames 
IEEE 802.15.4 (WPAN) mitjançant el xip transceptor MRF24J40, necessari per 
enviar i rebre els datagrames IPv6. 
 

3.5 Comparativa de les propostes 

 
Els projectes que es comentats anteriorment utilitzen principalment 2 tipus de 
plaques Arduino:  
 

 Arduino MEGA  

 Arduino UNO 

També seran necessàries, a part de les Arduino, les plaques tipus Shields que 
fan la funció d’adaptador, permetent incorporar funcions addicionals a les 
plaques Arduino. Els shields que s’han utilitzat en els projectes escollits són: 
 

 Ekitszone Ethernet Shield 

 Arduino Wireless Proto Shield.  

En els projectes següents es necessita un 3r component:  
 

 XBee Serie 1. (necessari per la comunicació IEEE 802.15.4 en el projecte 
de TelecomBretagne: μIPv6Stack i pIPv6Stack).  

 

 MRF24J40 (necessari per la comunicació IEEE 802.15.4 en el projecte 
Wifiduino)  

 
Tan els projectes IPv6EtherShield i RHT-IPv6, no requereixen d’una segona 
placa Arduino per dur-se a terme, ja que principalment interactuen amb 
l’ordinador fent de WebServer.  
 
En canvi, el projecte de Telecom Bretagne μIPv6Stack està preparat per 
interactuar amb una segona placa Arduino MEGA que pot establir les funcions 
de router i node o bé amb una placa Arduino UNO, pIPv6Stack, només està 
preparada amb la funció de node final.  
 
Finalment remarcar que els projectes μIPv6Stack i pIPv6Stack, són projectes 
independents. Això vol dir que en els exemples que inclouen només es basen 
amb un placa Arduino en concret. En el μIPv6Stack s’utilitza 2 o més Arduino 
MEGA, en canvi, en el pIPv6Stack només fa falta una sola Arduino UNO. 
 
Els requisits que hem tingut en compte per la selecció del projecte més òptim i 
que compleixin amb les nostres expectatives, es basen en si el projecte disposa 
i/o permet: 
 

 Transmissió/Recepció de dades mitjançant RF 
 Comunicació entre més d’una Arduino 
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 Llibreries amb IPv6 
 Aplicació 
 Informació del projecte 
 Components 

 
Per aplicar l’Internet de les Coses, es necessitarà que el projecte escollit compti 
amb un mòdul RF per a la comunicació sense fils i a més permeti la comunicació 
amb vàries o més Arduino per tal de crear una xarxa de sensors sense fils. 
 
Un altre factor important és que la pila de protocols de xarxa permeti operar amb 
IPv6. Així es podrà aplicar aquest protocol a la tecnologia Arduino i utilitzar-lo en 
el concepte de l’Internet de les Coses. 
 
Per comprovar que les llibreries amb IPv6 funcionen correctament serà necessari 
provar-les mitjançant una aplicació. 
 
Un projecte que conté informació sobre el què i el com s’ha fet, sempre ajuda a 
entendre’l per tal de millorar-lo posteriorment. La majoria d’aquests projectes 
inclouen una aplicació programada expressament per Arduino, arxius amb 
extensió, ino o pde. A més a més, aquests projectes inclouen el procediment o 
tutorial dels passos utilitzats per configurar aquestes llibreries a l’IDE d’Arduino i 
deixar-ho apunt, excepte el projecte Wifiduino.  
 
Tot component el qual se n’hagi venut molts exemplars, indica facilitat en 
l’adquisició d’un nou recanvi. També en són importants la qualitat que ofereixi el 
fabricant amb els materials empleats en la elaboració i les prestacions del 
producte. Aquests arguments poden influir a l’hora de decidir-se entre l’elecció 
d’un component o un altre. 
 
Taula 3.1 – Comparativa de projectes 
 

Projecte/ 
Propietats 

IPv6 
EtherShield 

Wifiduino 
RHT 

DualStack 
µIPv6Stack pIPv6Stack 

Tx/Rx dades 
RF 

- √ - √ √ 

Comunicació 
vàries 

Arduino 
- √ √ √ - 

Llibreries 
IPv6 

√ √ √ √ √ 

Aplicació √ - √ √ √ 

Informació 
Projecte 

√ - √ √ √ 

Components 
UNO + 

ENC28J60 
MRF24J40 

UNO + 
ENC28J60 

 
MEGA + 

ENC28J60 

 
MEGA + 
Shield + 
XBee S1 

 

UNO + 
Shield + 
XBee S1 
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Com es pot veure a la Taula 3.1, el projecte que compleix amb tots els requisits 
que plantegem és el µIPv6Stack. A més a més, inclou una pila més reduïda 
preparada per les plaques Arduino UNO o que tenen prestacions més limitades 
a les Arduino MEGA anomenada pIPv6Stack.. Un altre avantatge és que les 
plaques poden adquirir rols diferents com els de dispositiu final, router 
intermediari i frontera només utilitzant la mateixa aplicació i configurant alguns 
paràmetres en les llibreries. En cap dels anteriors projectes permet aquesta 
possibilitat.  
 
El projecte de Reflective Heat DualStack, ofereix llibreries tan per les Arduino 
UNO i MEGA, però al estar preparades per ser utilitzades pel microxip ENC28J60 
limita la transmissió de dades sense fils a la interfície Ethernet. La biblioteca RHT 
IPv6 està dissenyada per ser implementada en les plaques Arduino MEGA, per 
això un altre inconvenient que ens trobem en aquest projecte és haver de doblar 
o tallar els pins 10, 11, 12 i 13 del shield d’Ekitszone i aquest pins connectar-los 
als pins 53, 51, 50 i 52 de la placa Arduino MEGA mitjançant cables.  
 
IPv6EtherShield, és el projecte origen el qual els de Reflective Heat es van 
basar per desenvolupar les seves pròpies llibreries. Per tant, comenten que els 
tests que van realitzar amb la biblioteca IPv6EtherShield conté errors i és 
inestable amb les versions més recents de l’IDE d’Arduino. A més a més, com 
en la pila RHT DualStack utilitza el microxip ENC28J60 que integra la interfície 
ethernet. 
 
Wifiduino no especifica sobre quines plaques Arduino i Shields en fa la 
implementació, tampoc ofereix informació del procés d’implementació. 
  
Per els avantatges que ofereix en funció de la resta de projectes avaluats, ens 
decidim per treballar amb la pila IPv6Stack de l’Escola de Telecomunicacions 
Telecom Bretagne. 
 

3.6 Llista de components  

 
A continuació es mostraran els components empleats per dur a terme la  
implementació de IPv6Stack, que inclou les piles µIPv6Stack i pIPv6Stack per 
separat. Per treballar amb la pila µIPv6Stack utilitzarem dues Arduino MEGA 
2560 amb els dos Arduino Wireless Proto Shields i els XBee Sèrie 1 
corresponents.  
 
Per comprovar la pila pIPv6Stack, es farà ús d’una Arduino UNO i d’una Arduino 
Duemilanove, equivalent a un UNO, amb els seus respectius Arduino Wireless 
Proto Shields i els XBee Sèrie 1. 
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3.6.1 Arduino Mega 2560 

 
L’Arduino MEGA 2560, Figura 3.6, és una placa electrònica basada en el 
microprocessador ATmega2560. Disposa de 54 pins d’entrada/sortida digitals  
(els quals 14 es poden utilitzar com a sortides PWM), 16 entrades analògiques, 
4 UARTs (ports sèrie), un oscil·lador de cristall de 16 MHz, una connexió USB, 
un connector d’alimentació, un connector ICSP i un botó de reset. Mitjançant la 
connexió USB, es pot alimentar o carregar les aplicacions a la memòria de la 
placa Arduino. [43] 
 

 
 

Fig. 3.6 - Arduino MEGA 2560 
 
A més a més, aquesta placa és compatible amb la majoria dels shields d’Arduino. 
A la següent Taula 3.2 es mostren les característiques tècniques d’aquesta 
placa. 
 
Taula 3.2 – Paràmetres tècnics Arduino MEGA 2560 
 

Paràmetres Valors 

Microcontrolador ATmega2560 

Voltatge d’operació 5 V 

Voltatage d’entrada recomenat 7-12 V 

Voltatge d’entrada (limits) 6-20 V 

Pins E/S digitals 54 (15 proporcionen sortides PWM) 

Pins entrada analògics 16 

Amperatge dels pins E/S 40 mA 

Amperatge del pins de 3,3V 50 mA 

Memòria Flash 
256 KB (8 KB s’utilitzen pel gestor 
d’arranc o bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocitat del rellotge 16 MHz 

Pins entrada analògics 16 

 

3.6.2 Arduino UNO 

 
Arduino UNO, Figura 3.7, és una placa que disposa d’un microcontrolador 
ATmega328. Conté 14 entrades/sortides digitals, 6 poden ser utilitzades com a 
sortides PWM, 6 entrades analògiques, un cristall oscil·lador de 16 MHz, 
connexió USB, entrada d’alimentació, connector ISCP i botó de reset.  
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Arduino UNO és una placa més compacte respecte la MEGA 2560. Per això, el 
número de pins d’entrades i sortides és mes reduït i les seves prestacions són 
més limitades, com podem veure a la Taula 3.3. [42] 
 

 
 

Fig. 3.7 - Arduino UNO 
 
Taula 3.3 - Paràmetres tècnics Arduino UNO 
 

Paràmetres Valors 

Microcontrolador ATmega328 

Voltatge d’operació 5 V 

Voltatage d’entrada recomenat 7-12 V 

Voltatge d’entrada (limits) 6-20 V 

Pins E/S digitals 14 (6 proporcionen sortides PWM) 

Pins entrada analògics 6 

Amperatge dels pins E/S 40 mA 

Amperatge del pins de 3,3V 50 mA 

Memòria Flash 
32 KB (0,5KB s’utilitzen pel gestor 
d’arranc o bootloader) 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Velocitat del rellotge 16 MHz 

 
Cal especificar que la Arduino Duemilanove utilitzada, té exactament els 
mateixos paràmetres tècnics que la Arduino UNO, ja que la versió utilitzada és 
la que conté el microcontrolador ATmega328. [45] 
 

3.6.3 Arduino Wireless Proto Shield 

 
La Wireless Proto Shield, Figura 3.8, és una placa que permet integrar els 
microcontroladors Arduino amb els mòduls de radiofreqüència XBee. Està 
dissenyada pels mòduls RF XBee de l’empresa Digi. Aquest adaptador suporta 
la comunicació tolerant una cobertura de fins a 30 m en interiors i fins a 90 m en 
espais oberts. [44] 
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Fig. 3.8 Proto Wireless Shield 

 
Un petit interruptor incorporat, permet que el shield commuti de la interfície USB 
a la serial. D’aquesta manera, quan està en l’estat USB podrem carregar 
aplicacions a la memòria del microcontrolador i quan està en mode serial el 
transceptor es comunicarà amb el microcontrolador a través del shield. 
 
La Wireless Proto Shield es pot utilitzar amb diferents mòduls que tinguin la 
mateixa empremta que els mòduls XBee.  
 

3.6.4 XBee Serie 1 

 
Els XBee són uns mòduls de radiofreqüència creats per l’empresa MaxSteam.  
Avui dia, en són propietat i els fabrica l’empresa Digi que va absorbir MaxSteam 
a l’any 2006. Aquests mòduls RF són econòmics, ofereixen bon rendiment i són 
fàcils de configurar. A la Figura 3.9 en podem veure dos tipus i a la Taula 3.4 les 
seves característiques tècniques.[47] 
 

 
Fig. 3.9 - Mòduls RF XBee 

 

 Disposen de 9 entrades/sortides analògiques i digitals 

 Les tasses de transferència són de 250 Kbps a la banda de 2,4 GHz. 

 Tenen un baix consum, inferior <50 mA en funcionament i <10 µA en 
mode hibernació. 

 Incorporen una interfície serial. 
 
 
Els XBee es fabriquen en diferents models i dues sèries disponibles: 
 

 Serie 1 (802.15.4): S’utilitza en xarxes punt a punt i de punt a multipunt.  
 

 Serie 2 (ZigBee): Se solen utilitzar per xarxes mesh o aplicacions que 
requereixen repetidors. 
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Taula 3.4 – Especificacions tècniques dels models XBee Sèrie 1 
 

Paràmetres Valors 

Potència de sortida 1 mW 

Rang cobertura interiors 30 m 

Rang cobertura exteriors 90 m 

Sensibilitat del receptor -90 dBm 

Velocitat de transferència de RF 250 Kbps 

Freqüència d’operació 2,4 GHz 

Velocitat transferència d’interfície 115,2 Kbps 

Capacitat de canals 16 canals 

Adreçament 65000 adreces/canal 

Topologies de xarxa suportades Point-to-Point, P2M i P2P 

Tipus de difusió d’espectre 
DSSS (Direct Sequence Spread 
Spectrum) 

Tensió d’entrada 2,8 – 3,4 V 

 
 

Tot i que Zigbee està basat en l’estàndard IEEE 802.15.4, ZigBee no deixa de 
ser una millora o una extensió del propi 802.15.4. Això comporta canvis en el 
rendiment que fan que ZigBee sigui molt més complex i potent, com per exemple, 
requereix major quantitat de memòria, permet cobrir àrees més extenses gràcies 
a la seva capacitat de Routing. Això fa que l’estàndard 802.15.4 sigui més simple, 
però alhora més econòmic. 

 
Tan una sèrie com l’altra es poden configurar amb el mode de comandes AT, 
transmissió via serial, i el mode API mitjançant un PC i l’aplicació X-CTU. Com a 
contrapartida, els mòduls de sèrie 1 i 2 són incompatibles entre ells ja que 
utilitzen chipsets diferents: Freescale la sèrie 1 i Ember la sèrie 2 i a més, utilitzen 
protocols diferents. Cada sèrie disposa dels models amb antena xip, fil o 
connector SMA, a més d’una potència de transmissió que es diferencien en les 
classes estàndard (1/2 mW) i la Pro (50/60 mW). 
 
Tots els mòduls, tenen el mateix tipus de paràmetres de configuració, però 
difereixen en la funció que implementen i les topologies de xarxes que creen. 
Només els mòduls de la mateixa sèrie poden comunicar-se entre si. 
 

3.6.5 XBee Explorer USB 

 
El XBee Explorer USB, Figura 3.10, permet connectar i utilitzar qualsevol mòdul 
XBee de sèrie 1 i sèrie 2, incloses les versions Pro, directament mitjançant un 
port USB. [46] 
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Fig. 3.10 - XBee Explorer USB 
 
Només hem d’acoblar el mòdul XBee a l’Explorer de manera que els pins 
encaixin amb el dibuix de la placa. Seguidament es connecta el cable mini USB 
del PC a l’Explorer i tindrem accés als pins Tx/Rx del XBee per programar-lo. 
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CAPÍTOL 4. IMPLEMENTACIÓ D’IPV6STACK 
 
En aquest capítol veurem com configurar l’entorn de treball per tal que sigui òptim 
per poder executar una aplicació en Arduino. A més a més, s’instal·laran els 
drivers necessaris per detectar les Arduino i poder-les fer comunicar amb el PC 
utilitzat i l’IDE Arduino. A continuació, s’instal·larà els drivers dels mòduls de 
radiofreqüència XBee i posteriorment l’aplicació X-CTU tan per configurar els 
paràmetres dels XBee com per monitoritzar i comprovar els resultats dels sketch 
carregats en els Arduino. També veurem com afegir la biblioteca específica a 
l’entorn IDE Arduino, l’explicació i la configuració dels respectius sketch que 
inclou cada biblioteca. 
 

4.1. Configuració de l’IDE Arduino 

 
L’entorn de desenvolupament integrat, IDE, és el programa necessari per 
escriure i compilar el codi a l’hora de crear aplicacions. En el nostre cas, Arduino 
ja disposa del seu propi IDE que es pot descarregar de manera gratuïta a la seva 
web oficial. Prèviament, serà necessari instal·lar els drivers per a que el sistema 
operatiu reconegui les plaques Arduino, permetent que l’IDE les pugui detectar i 
reconèixer. D’aquesta manera es farà possible transferir l’aplicació compilada 
directament a la memòria dels microcontroladors Arduino, mitjançant la interfície 
USB. La versió de l’IDE utilitzada és la v1.0.5-r2.  
 
Un cop efectuada la instal·lació de l’IDE d’Arduino, haurem d’afegir a l’apartat de 
les llibreries, la pila del projecte IPv6Stack [11]. Serà important fer-ho, de no ser 
així l’IDE no detectaria la ruta d’on anar-les a buscar. Hi ha dues maneres 
d’aconseguir-ho, la primera es copiar la biblioteca IPv6Stack directament al 
directori on estan situades les llibreries de l’IDE Arduino: C:\Program Files 
\Arduino\libraries. La segona opció és introduir la biblioteca mitjançant la 
interfície gràfica de l’IDE Arduino com es mostra a la següent Figura 4.1.   
 
 

 
 

Fig. 4.1 - Importar llibreries 
 

 

En la comunicació entre els dispositius, mitjançant la interfície sèrie, Arduino a 
vegades no envia els missatges o no els recupera completament, perquè la 
longitud del buffer sèrie d'Arduino està limitada a 64 Bytes.  
 
Per poder incrementar aquest paràmetre, haurem de modificar l’arxiu 
HardwareSerial.cpp i buscar les següents línies com es mostra en la Figura 4.2. 
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Aquest arxiu el podem trobar ubicat a la carpeta Hardware adjunta en els 
directoris d’instal·lació de l’entorn Arduino.   
 

 
 

Fig. 4.2 - Increment de la mida del buffer sèrie 
 

A partir d’aquest punt, ja tindríem l’entorn Arduino preparat per començar a 
treballar amb els sketch utilitzant la biblioteca IPv6Stack. 
 

4.2. Configuració dels mòduls XBee 

 
En aquest apartat configurarem els mòduls XBee tant el transmissor com el 
receptor. Per fer-ho utilitzarem una eina que es pot descarregar des de la mateixa 
pàgina web del fabricant dels mòduls [12].  En aquest enllaç apart de trobar 
l’aplicació, també trobarem els divers específics per instal·lar els mòduls XBee 
sèrie 1. La versió utilitzada de X-CTU és la 5.2.8.6. 
 
DIGI com a fabricant dels mòduls XBee, ha desenvolupat una aplicació que 
permet gestionar els seus mòduls mitjançant una interfície gràfica fàcil i intuïtiva. 
Aquesta utilitat permet configurar els paràmetres dels mòduls, no només 
mitjançant comandes AT també amb el mode API que fa que aquest procés sigui 
molt més ràpid. A més a més, permet visualitzar un mapa dels dispositius 
connectats a la xarxa mitjançant la potència de la senyal rebuda. 
 
Utilitzarem aquesta aplicació, apart de la configuració dels paràmetres del 
mòduls XBee, també per monitoritzar i veure com es porten a terme les 
comunicacions entre les plaques Arduino. 
 
Per començar, agafarem un dels mòduls XBee i el col·locarem fent-lo coincidir 
amb les marques que té el XBee Explorer, de tal manera que els pins quedin ben 
encaixats, Figura 4.3. 
 
 

 
 

Fig. 4.3 – Col·locació d’un XBee en el XBee Explorer USB 
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Seguidament executem l’aplicació X-CTU i verifiquem que s’ha establert 
comunicació amb el port USB del XBee Explorer amb el mòdul XBee incorporat 
com mostra la Figura 4.4. 
 

 
 

Fig. 4.4 – Selecció del port del XBee que volem configurar 
 
A continuació seleccionarem la pestanya Modem Configuration per tal d’accedir 
als paràmetres del mòdul XBee. A la Figura 4.5 es mostra la configuració d’un 
XBee en mode transparent, és a dir, el rol d’aquest mòdul correspon a un 
dispositiu final. [17] 
 
Després de prémer READ ens llegirà la configuració actual del mòdul XBee i ja 
podrem modificar els paràmetres convenients. 

 

 
 

Fig. 4.5 – Configuració d’un XBee en mode transparent 
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Un cop tenim els paràmetres configurats, amb el botó WRITE, guardarem la 
configuració a la memòria del mòdul XBee. Tal i com podem veure en la figura 
anterior, el mateix X-CTU ens informa si la operació s’ha realitzat correctament. 
 
En aquest cas, configurarem els paràmetres XBee tan del transmissor com el 
receptor com es mostra en la Taula 4.1 següent en mode transparent. 
 
Taula 4.1 – Configuració d’una xarxa punt a punt en mode transparent 
 

X-CTU XBee 1 Xbee 2 

CH C C 

ID ABCD ABCD 

DH 0 0 

DL FFFF FFFF 

MY FFFF FFFF 

MM 2 2 

SH 0013A200 0013A200 

SL 40AE57C3 40B1AF5E 

CE 0 0 

A2 - - 

A1 - - 

Funció Node Dispositiu final Dispositiu final 
 

El mode transparent, només permet la comunicació punt a punt (P2P), és a dir, 
la comunicació entre dos dispositius XBee.   
 
En el cas que es requereixi la comunicació de varis dispositius s’utilitzarà el 
mode API. Aquest mode permet la comunicació de punt a multipunt, on haurem 
de definir un node com a coordinador central per a la gestió de les comunicacions 
entre els altres nodes amb funcions de dispositius finals o routers. 
 

4.3. Aplicació picoIPv6MacV1 

 
Aquesta aplicació permet provar la pila pIPv6Stack en les plaques Arduino UNO 
o de característiques tècniques semblants [19]. Tot i així, la biblioteca també es 
pot utilitzar en plaques amb prestacions superiors com ara la Arduino MEGA. 
Utilitzarem dues Arduino UNO amb els seus Arduino Proto Wireless Shields i els 
mòduls XBee S1, respectivament. 
 
Aquesta aplicació estableix una comunicació utilitzant la pila pIPv6Stack. Un cop 
establerta, permet enviar un paquet en mode broadcast quan inicia l’aplicació i 
un cop es crea una connexió envia un paquet UDP i el retorna. També conté un 
comptador que compte els paquets enviats, hem hagut de modificar el codi per 
fer-lo funcionar. 
 
En aquest treball no s’ha pogut provar el funcionament d’aquesta pila degut que 
no disposem de tots els components que demana el tutorial, veure A.6. Tot i així, 
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provarem aquesta aplicació en les plaques Arduino UNO i Arduino MEGA per 
veure quin comportament té l’aplicació sense aquests requisits. 
 
Per poder utilitzar aquesta biblioteca, només cal afegir tots els arxius que inclou 
la carpeta pIPv6Stack dins de la mateixa carpeta on estigui ubicada l’aplicació 
picoIPv6MacV1. 
 

4.4. Aplicació IPv6UDPExample 

 
Aquesta aplicació és la que ve inclosa per provar el funcionament de la pila 
µIPv6Stack. S’utilitzen dues Arduino MEGA, dos shields Arduino Proto Wireless 
Shield i 2 mòduls XBee sèrie 1. 
 
Consisteix en enviar un paquet UDP amb una Arduino MEGA i rebre’l en l’altra 
placa MEGA. També permet comprovar les tres funcionalitats que pot dur a 
terme l’Arduino MEGA en aquest exemple: dispositiu final, router intermediari i 
router frontera. En l’exemple, es van utilitzar 4 nodes, dos dels quals eren 
dispositius finals, un router intermediari i un router frontera configurat com a 
coordinador. 
 
Router intermediari: és el dispositiu que s’encarrega de reenviar els paquets 
cap a altres routers que tinguin informació de la xarxa destinatària del paquet. 
 
Router frontera: en el nostre cas, és el dispositiu que permet encaminar els 
paquets d’una xarxa IPv6 a una xarxa IPv4, ja que disposa d’ambdues piles per 
fer la conversió de les capçaleres. 
 
Aquesta és l’aplicació en què ens basarem a l’hora de comprovar el seu 
funcionament. 
 

4.5. Configuració de l’aplicació IPv6UDPExample 

 
IPv6UDPExample permet configurar un node amb les següents funcions: 
Dispositiu final, router intermediari i router frontera. 
 
En el nostre cas, per limitació de components, només podrem provar una 
comunicació amb dos mòduls XBee S1 amb dues Arduino MEGA, però recordem 
també que es poden unir més Arduino MEGA amb els rols comentats. 
 
El nostre escenari principal és la comunicació de dos dispositius finals, tal i com 
hem configurat els dos mòduls XBee en l’apartat anterior. 
 
Primer de tot, modificarem els valors dels paràmetres que es mostren a la Figura 
4.6 següent, en l’arxiu contiki_conf.h, ubicat a la carpeta de la biblioteca 
IPv6Stack  
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#define UIP_CONF_ROUTER 0 //0 FOR NODES, 1 FOR ROUTERS (BE A ROUTER OR NOT) 
 
#define UIP_CONF_IPV6_RPL 1 //0 WITHOUT RPL, 1 WITH RPL 
 
#define UIP_CONF_ND6_SEND_RA 0 //0 FOR NODES, 1 FOR ROUTERS (SELECT TO 
SEND ROUTER ADVERTISEMENT OR NOT) 

 
Fig. 4.6 – Definició de la funció del node en el contiki_conf.h 

 
 
UIP_CONF_ROUTER: que podem veure en la figura anterior, és l’identificador 
més important dels tres, ja que en l’aplicació IPv6UDPExample conté dues 
funcions a l’inici de l’aplicació on permet determinar el rol que volem que tingui 
el node. En aquest cas si el posem a 0 tindrà la funció de dispositiu final, en canvi 
si el deixem a 1 esdevindrà un router. 
 
UIP_CONF_IPV6_RPL: activa el protocol IPv6 Routing Protocol for Low-Power 
and Lossy Networks. Per defecte sempre el tindrem activat. 
 
UIP_CONF_ND6_SEND_RA: aquest identificador serveix per activar els anuncis 
de router. L’activarem en cas que vulguem definir un node com a router i es vulgui 
mostrar els seus anuncis als altres nodes. 
 
Un cop tinguem definits aquests paràmetres, guardarem les modificacions en el 
propi arxiu i ja podrem iniciar l’entorn de desenvolupament d’Arduino i obrir 
l’aplicació IPv6UDPExample. 
 
El primer que veurem a l’inici del codi seran les dues funcions que s’aprecien a 
la Figura 4.7. 
 
 
#define IS_INTERMEDIATE_ROUTER  (UIP_CONF_ROUTER && 0) // FOR INTERMEDIATE 
ROUTERS: 1, FOR NODES: 0 -> UIP_CONF_ROUTER MUST BE 1 

 
#define IS_BORDER_ROUTER (UIP_CONF_ROUTER && !IS_INTERMEDIATE_ROUTER) 
 

Fig. 4.7 – Funcions de Router Intermediari i Router Frontera 
 

 

La primera funció determinarà si el node serà un router intermediari o no. Per 
determinar-ho haurem de tenir prèviament configurat l’identificador 
UIP_CONF_ROUTER=1, com ja hem vist. Seguidament haurem de canviar el 
valor de la comparació a 1 per tal que el resultat de la funció doni 1. D’aquesta 
manera, Figura 4.8, ja tindrem el node configurat com a router intermediari. 
 
 
#define IS_INTERMEDIATE_ROUTER  (1 && 1)  1 Router Intermediari, ja que el 
resultat de la comparació ha de ser 1. 
 

Fig. 4.8 – Resultat per obtenir configurat un router Intermediari 
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Amb la segona funció, Figura 4.9, determinarem el node com a router frontera. 
Com en la primera funció haurem de tenir l’identificador 
UIP_CONF_ROUTER=1. Aleshores, la segona part de la funció mitjançant una 
NOT es determinarà si ja tenim prèviament configurat un router intermediari, si 
no li tenim, el valor que obtindrem serà 1 i per tant el resultat final de la 
comparació serà també 1.  
 

#define IS_BORDER_ROUTER (1 && !0)  1 Router Frontera 
 

Fig. 4.9 – Resultat per obtenir configurat un router frontera 
 

 
Si el valor UIP_CONF_ROUTER=0 estem configurant el node com a dispositiu 
final. En cap cas, obtindrem el resultat de les comparacions com a certes. 
 
A partir d’aquest punt, ja no necessitaríem modificar cap paràmetre que no sigui 
opcional. La mateixa aplicació, mitjançant els paràmetres que hem configurat ja 
actua d’una manera o altra en funció del rol que tingui el node. 
 
Addicionalment, també permet canviar el prefix de l’adreça IPv6 per un altre 
context de 6LoPAN. Per fer-ho haurem d’accedir a l’arxiu contiki_conf.h i el 
definirem mitjançant el codi de la Figura 4.10. 
 
 
#define SICSLOWPAN_CONF_ADDR_CONTEXT_0 {addr_contexts[0].prefix[0]=0xaa; 
addr_contexts[0].prefix[1]=0xaa; addr_contexts[0].prefix[2]=0; addr_contexts[0].prefix[3]=0; 
addr_contexts[0].prefix[4]=0; addr_contexts[0].prefix[5]=0; addr_contexts[0].prefix[6]=0; 
addr_contexts[0].prefix[7]=0;} 
 

Fig. 4.10 – Canvi de prefix per un altre context en IPv6 a contiki_conf.h 
 

 
Un cop guardats els canvis en l’arxiu contiki_conf.h, tornarem a l’entorn Arduino 
i en l’aplicació IPv6UDPExample modificarem la següent línia amb els mateixos 
valor que hem configurat en el contiki_conf.h com es mostra a la Figura 4.11. 
 
 
#if IS_BORDER_ROUTER IPv6Address prefix(0xaa, 0xaa, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);  
#endif 
 

Fig. 4.11 – Canvi de prefix per un altre context en IPv6 a IPv6UDPExample 
 

 

Cal destacar que el prefix aaaa::/64 és l’únic conegut pel context de 6loPAN, pel 
que s’aconsegueix una millor compressió, per tant el deixarem per defecte. 
 
Un vegada configurada l’aplicació, connectarem els Arduino MEGA mitjançant 
els cables USB. Des de l’IDE haurem d’indicar-li quin tipus de microcontrolador 
Arduino utilitzem i a quin port el tenim connectat. A la següent Figura 4.12 ho 
podem comprovar. 
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Fig. 4.12 – Selecció de la placa Arduino i port sèrie a l’IDE 
 

Seguidament podem verificar que el codi estigui correcte abans de pujar-lo al 
Arduino MEGA amb el botó “Verificar”. A la part inferior de l’IDE veurem un 
missatge d’estat on ens indicarà si tenim errors o està correcte per pujar-lo a 
l’Arduino MEGA, Figura 4.13. 
 

 
 

Fig. 4.13 – Missatge d’estat amb resultat de la verificació a l’IDE Arduino. 
 

En aquest cas, podem veure que l’aplicació no conté errors i pujarem l’arxiu amb 
el botó Cargar. Veurem un missatge d’estat on mostra el missatge que està 
compilant. Quan finalitza, carrega l’aplicació a l’Arduino i podem veure com es 
produeix la transferència mitjançant els leds Tx/Rx del microcontrolador. Quan 
acaba ha de sortir el missatge Carga terminada Figura 4.14, en el cas que no hi 
hagi cap tipus d’error. 
 
 

 
 

Fig. 4.14 – Missatge d’estat un cop pujat l’aplicació a l’Arduino MEGA. 
 
 
Quan ja tinguem ambdós microcontroladors Arduino MEGA amb l’aplicació, 
col·locarem els shields respectius i en aquests últims el seu mòdul XBee. 
 
Per aconseguir que s’estableixin les comunicacions entre els XBee ens hem 
d’assegurar que la pestanya que porten els XBee Proto Shields estiguin situats 
en la posició Micro.  
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4.6. Estats de l’interruptor del XBee Proto Shield  

 
El mòdul Xbee Wireless Proto Shield, disposa d’un petit interruptor que permet 
commutar les comunicacions en sèrie del mòdul XBee amb el microcontrolador 
Arduino. 
 
Si commutem l’interruptor a Micro, amb un cable USB connectat a l’ordinador, 
obtindrem les dades que rep i transmet el mòdul XBee. El microcontrolador no 
es podrà programar mentre l’interruptor estigui en mode Micro. 
 
 

 
 

Fig. 4.15 – Interruptor del shield en mode micro  
 
Amb l’interruptor en la posició USB, permet carregar un sketch a l’Arduino. 
També es podran configurar els paràmetres del mòdul XBee, però només si s’ha 
carregat l’Arduino amb un sketch buit, veure en la Figura 4.16. 
 

 
 

Fig. 4.16 – Contingut d’un sketch buit 
 

Finalment, per poder comprovar els resultats utilitzarem l’aplicació X-CTU, per 
tal de monitoritzar els XBee executarem l’aplicació, seleccionarem el port sèrie o 
USB on tinguem ubicat el nostre Arduino i seguidament seleccionarem la 
pestanya Terminal. Ens esperarem uns segons i començarem a veure per 
pantalla les dades processades per l’XBee juntament amb l’Arduino. Per veure, 
l’altre Arduino seguirem exactament els mateixos passos. Es poden tenir obertes 
dues finestres del programa sense que hi hagi cap tipus de problema. 
 
 

 
 

Fig. 4.17 X-CTU Terminal 
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CAPÍTOL 5. PROVES I RESULTATS 
 
En aquest capítol explicarem quines aplicacions utilitzarem per les proves i així 
veure els resultats de les transmissions i recepcions dels XBee. També es pretén 
mostrar què fan els XBee, tan el transmissor com el receptor, durant la 
comunicació establerta amb les aplicacions esmentades anteriorment i verificar-
ne el correcte funcionament tant de la biblioteca µIPv6Stack i pIPv6Stack. Un 
altre objectiu és el de muntar varis escenaris per mostrar els rols que se’ls hi pot 
assignar als microcontroladors Arduino dins de la xarxa 6loWPAN amb l’aplicació 
IPv6UDPExample. L’últim escenari comprovarem si l’skektch picoIPv6MacV1 
funciona de manera directa utilitzant dos Arduino UNO. 
 

Escenari 1: Comunicació entre dos dispositius finals 

 
En aquest primer escenari, mitjançant el mode transparent dels XBee veurem 
com funciona l’aplicació IPv6UDPExample amb la pila µIPv6Stack. Hem assignat 
els mateixos paràmetres ambdós mòduls XBee excepte els seus SH i SL com 
hem vist anteriorment a la Taula 4.1, que venen configurats per defecte de 
fàbrica. Per altre banda, la configuració de l’aplicació és la mateixa pels dos 
microcontroladors Arduino MEGA, tots dos tenen la funció de dispositius finals. 
Per tant, tots dos s’envien dades i se les retornen de manera invertida.  
 
Recordem que els valors en els camps SH i SL constitueixen l’adreça dels 
mòduls de radiofreqüència XBee. SH constitueixen els 32bits superiors i SL els 
32bits inferiors dels 64bits de l’adreça del mòdul XBee. 
 
A la Figura 5.1 podem veure la comunicació entre els dos Arduino MEGA. A la 
part esquerra connectat al port sèrie COM5 amb mòdul RF amb SL:40AE57C3 
que anomenarem dispositiu A i a la part dreta al port sèrie COM4 el mòdul amb 
SL: 40B1AF5E que serà el dispositiu B. 
 
Per comprendre el seguiment entre la comunicació dels dispositius A i B que es 
mostra en la Figura 5.1, hem posat una sèrie de punts per definir què s’està fent 
a cada pas. 
 
En els punts 1a) i 1b) podem observar com els dos dispositius finals estan 
inicialitzant. Fa un test de memòria restant en el microcontrolador, seguidament 
afegeix el prefix de xarxa local que s’incorporarà la pròpia adreça IP del 
dispositiu. A continuació s’inicialitza el protocol IPv6, seguit del protocol de 
transport UDP i finalment veiem un missatge que indica que la configuració 
finalitza.  
 
En els punts 2a) i 2b) observem un missatge Sending RS que indica que s’està 
enviant una sol·licitud de router. A continuació el punt 3b) observem com el 
dispositiu final envia un paquet UDP al dispositiu A. Al punt 3a) podem veure com 
rep el paquet enviat pel dispositiu B i li reenvia amb la informació invertida. 
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En el punt 4a) DAD (Duplicate Address Detection) Succeeded, indica que ha 
verificat que la IPv6 que ha agregat posteriorment no està duplicada a la xarxa.  
 
En el punt 4b) podem observar com el dispositiu final B rep un paquet del 
dispositiu A i li retorna amb la informació rebuda invertida. 
 
En els punts 5a) i 5b) ambdós dispositius finals s’identifiquen amb la IPv6 en els 
paquets UDP rebuts, com un veí de la mateixa xarxa i s’agreguen a la seva taula 
de membres de xarxa per tal de reconèixer-se en les properes transmissions. 
 
Finalment, veiem com cada dispositiu entren en loop, rebent les dades que 
s’envien un i l’altre i se les retornen de manera invertida com hem pogut veure 
en els punts 3a) i 3b). 
 

 

 
 

Fig. 5.1 – Comunicació de dispositiu final A a dispositiu final B µIPv6Stack 
 
 
 



Implementació d’Internet de les Coses sobre Arduino  45 

Escenari 2: Comunicació entre router frontera i un dispositiu 
final 

 
En aquest cas, haurem de tenir configurada l’aplicació IPv6UDPExample, 
juntament amb la biblioteca µIPv6Stack, com a dispositiu final en un dels Arduino 
MEGA i en l’altre configurarem l’aplicació IPv6UDPExample com a router 
frontera. Immediatament haurem de modificar els paràmetres dels mòduls XBee 
per posar el que tindrà la funció de router frontera com a coordinador activant el 
paràmetre CE=1 i A1. El que farà de dispositiu final en l’aplicació també haurem 
de posar el seu mòdul XBee com a dispositiu final modificant el paràmetre A2 
com veurem a la Taula A.3.  
 
Cal recordar que en el nostre cas només disposem de dos mòduls XBee, al estar 
limitats en dos dispositius, no caldria modificar la configuració d’ambdós mòduls 
XBee de la Taula 4.1 per fer funcionar l’escenari 2, pel simple fet que no hi haurà 
un segon dispositiu final a qui encaminar les dades. En el cas que tinguéssim un 
dispositiu final addicional partint dels dispositius que ja tenim configurats en 
aquest escenari, aleshores hauríem d’utilitzar la configuració d’una xarxa punt a 
multipunt, tal i com mostrem a la Taula A.3. 
 
Remarquem que en cada un dels escenaris exhibits es podria utilitzar la 
configuració de la Taula A.3, utilitzant únicament els dos dispositius Arduino 
MEGA amb els seus XBee respectius. Per demostrar-ho, aquest escenari 2 hem 
configurat els mòduls XBee amb la Taula A.3.  

 
A la Figura 5.2 que veiem a continuació, podem veure la comunicació entre un 
router frontera i un dispositiu final. Aquest últim configurat en el mòdul XBee com 
a coordinador. Cal recordar, que el router frontera no retornarà cap missatge de 
cap dispositiu final, però si que configura el prefix de la xarxa que forma als 
dispositius finals. Com hem vist en el tema anterior, el prefix que afegirà serà: 
aaaa::/64, tal i com el tenim configurat en la biblioteca i en l’aplicació.  
 
A la columna esquerra hi trobem el router frontera amb el camp SL:40AE57C3 i 
a la dreta el dispositiu final amb SL: 40B1AF5E.  
 
En els punts 1a) i 1b) dels router frontera com del dispositiu final, podem veure 
com en el cas anterior, com fa el test de RAM restant en memòria i s’inicialitzen 
els protocols. Una de les diferències que podem apreciar, és que en el router 
frontera no fa cap Sending RS i tampoc necessita el SEND TIMER SET, ja que 
ell és el router principal. En canvi, si que veiem els missatges en el dispositiu 
final.  
 
En el punt 2a) podem veure com el router frontera comprova el DAD i ja incorpora 
el prefix aaaa::/64 a la seva pròpia IPv6, encara que després també comprova la 
seva IPv6 amb el prefix inicial FE80 que és per a la IPv6 d’enllaç-local o link-
local. 
 
En el punt 2b) el dispositiu final identifica el router frontera com a veí de la xarxa 
i l’agrega a la seva taula, a continuació al punt 3b) identifica que és un router i 
l’agrega com a router per defecte de la xarxa. 
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Al punt 3a) el router frontera identifica el dispositiu final com a membre de la 
xarxa i l’agrega com a veí. Seguidament li enviarà un prefix de xarxa. 
 
Al punt 4a) el router frontera es mantindrà a l’espera per si detecta més 
dispositius que vulguin formar part de la xarxa per tal de poder assignar-los el 
prefix de xarxa. 
 
En el punt 4b) el dispositiu final comença a enviar paquets, ja que és la funció 
que té programada, esperant paquets d’altres dispositius i reenviar-los. Final 
ment al punt 5b) observem com li arriba el prefix de xarxa aaaa://64 que li ha 
assignat el router frontera i en verifica el DAD de la seva pròpia IPv6 
correctament.  Un cop configurat, continua enviant dades a l’espera de rebre’n i 
retornar-les. 
 
 

 
 

Fig. 5.2 – Comunicació entre un Router frontera i un DF amb µIPv6Stack 
 



Implementació d’Internet de les Coses sobre Arduino  47 

Escenari 3: Comunicació entre router intermediari i un 
dispositiu final 

 
En aquest tercer escenari es pretén exposar el comportament d’un router 
intermediari amb un dispositiu final, utilitzarem els dos Arduino MEGA on els hi 
carregarem l’aplicació IPv6UDPExample i la pila µIPv6Stack però amb diferents 
configuracions. L’Arduino MEGA que farà la funció de router intermediari només 
respondrà els missatges d’un dispositiu final, únicament, si un router frontera li 
ha assignat prèviament un prefix de xarxa. Per realitzar aquest escenari, hem 
empleat la configuració dels paràmetres XBee de la Taula 4.1. 
 
A la següent Figura 5.3, es mostra la comunicació entre aquests dos dispositius, 
on a l’esquerra observem el router intermediari amb SL:40AE57C3 i a la dreta el 
dispositiu final amb SL:40B1AF5E. 
 

 
 

Fig. 5.3 – Comunicació router Intermediari i dispositiu final 
 
Una vegada inicialitzats 1a) i 1b) i configurats tan el router intermediari i el 
dispositiu final, podem apreciar que el router intermediari no fa cap Sending RS, 
ja que ell és un router tot i ser intermediari a diferència del dispositiu final que si 
ho fa en el pas 2b). 
 
En el punt 2a) el router intermediari verifica si la seva IPv6 està repetida amb el 
test DAD, el mateix podem veure en el dispositiu final al punt 3a). 
 
En el punt 3a) el router intermediari només escolta i rep les dades que li envia el 
dispositiu final com veiem en el punt 4b).  
 
És per aquest motiu, que en l’escenari 4 es vol comprovar que un router 
intermediari reenviï paquets a un dispositiu final.  
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Escenari 4: Comunicació entre router intermediari a un 
router frontera/dispositiu final 

 
En aquest escenari, utilitzarem dos Arduino MEGA amb la biblioteca µIPv6Stack. 
Per aconseguir-ho fer funcionar, haurem de deixar configurat un dels dos Arduino 
MEGA com a router intermediari. El segon Arduino MEGA, primer el 
configurarem com a router frontera perquè així li assigni un prefix de xarxa al 
router intermediari. Un cop li assigni, ràpidament, configurarem aquest mateix 
Arduino MEGA que feia de router frontera a dispositiu final. D’aquesta manera 
quan el router intermediari detecti un dispositiu final que li està enviant paquets, 
li haurà de retornar els paquets. La configuració utilitzada en els mòduls XBee 
són els de la Taula 4.1. 
 
Per començar, a la part esquerra de la Figura 5.4, tenim el router intermediari 
amb SL:40AE57C3 i a la dreta el router frontera amb SL:40B1AF5E.  
 
 

 
 

Fig. 5.4 – Comunicació router intermediari amb router frontera 
 
 

En els punts 1a) i 1b) observem com es realitza el test de RAM disponible 
d’ambdós routers, seguidament veiem com s’afegeix el prefix FE80 link-local per 
a les seves IPv6. Com ja hem comentat en els anteriors escenaris podem veure 
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les diferències entre un router intermediari i el frontera. El frontera no disposa de 
SEND TIMER SET a diferència de l’intermediari i en aquest cas cap dels dos 
envia cap Send RS.  
 
En els punts 2a) i 2b) els routers verifiquen la seva IPv6 amb el DAD i conclou el 
test com a satisfactori. A diferència del punt 2a), el punt 2b) el router també 
verifica la seva IPv6 amb el prefix aaaa://64 que assigna als membres de la 
xarxa. 
 
Al punt 3a) el router intermediari detecta al router frontera com a membre de la 
xarxa i seguidament l’identifica com a router per defecte d’aquesta. En el punt 
3b) també podem veure com el router frontera també agrega el router 
intermediari com a membre de la xarxa. 
 
En el punt 4b) el router frontera busca la ruta del router intermediari on podem 
veure que ja li ha assignat el prefix al router intermediari 4a) i seguidament al 
veure que no té inclosa la ruta per arribar-hi l’agrega a la seva taula 
d’encaminament a través de la IPv6 link-local que té el router intermediari. 
 
Per poder exhibir les comunicacions correctament, hem separat les captures del 
router intermediari a frontera de la Figura 5.4 i la segona Figura 5.5 just quan es 
reincorpora a la comunicació el segon Arduino MEGA com a dispositiu final, amb 
la mateixa SL:40B1AF5E, ja que és el mateix dispositiu.  
 
Durant la prova, en cap moment s’atura l’activitat del router intermediari.  
 
A la Figura 5.5, al costat esquerre continuem amb el router intermediari i al costat 
dret tenim el dispositiu final. 
 
En el punt 5b) veiem com s’inicialitza el dispositiu final i afegeix el seu prefix local. 
Mentrestant al punt 5a) el router intermediari busca la ruta per arribar al router 
frontera i observem que no la troba. Això és perquè encara s’està configurant el 
dispositiu final i observem que al segon intent torna a detectar i l’agrega a través 
de l’IPv6 local del dispositiu final, hem d’especificar que té la mateixa adreça que 
tenia el router frontera. 
 
Mentrestant, el dispositiu final 6b) envia un Sending RS per si troba un router a 
la xarxa. En el punt 7b) el dispositiu final detecta el router intermediari com a 
membre de la xarxa i a continuació el reconeix com a router per defecte. 
 
En el punt 6a) el router intermediari està en espera de rebre paquets, ja que en 
aquest moment el dispositiu final no havia començat a enviar dades. A 
continuació en el punt 7a) observem com el router intermediari rep les dades del 
dispositiu final enviades en el punt 8b) i li reenvia les dades. És en aquest punt 
7a), on veiem que el router intermediari realment reenvia les dades obtingudes 
a diferència de l’escenari anterior.  
 
En els punts 8a), 9a) i 9b). Observem com el router intermediari comença a rebre 
els paquets del dispositiu final però no troba la ruta per arribar-hi per reenviar-
los, ja que necessita passar pel router frontera que ja no detecta. Com a 
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conseqüència, el dispositiu final just on acaba la captura de la Figura 5.5, 
començava a enviar els paquets contínuament, ja que el router intermediari és 
incapaç d’arribar-hi sense el router frontera que tenia com a següent salt. 
 

 
 

Fig. 5.5 – Comunicació router intermediari amb dispositiu final 
 

Escenari 5: Comunicació entre dos dispositius finals amb 
piles diferents 

 
En aquest escenari es vol provar la comunicació entre un microcontrolador 
Arduino UNO mitjançant un XBee sèrie 1 amb la biblioteca pIPv6Stack i 
l’aplicació picoIPv6MacV1, juntament, amb un Arduino MEGA configurat com a 
dispositiu final, fent ús de la biblioteca µIPv6Stack i l’aplicació IPv6UDPExample. 
 
A la Figura 5.6 tenim al costat esquerra l’Arduino MEGA amb la funció de 
dispositiu final amb SL:40B1AF5E i el dret una Arduino UNO com a dispositiu 
final amb SL:40AE57C3  
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Per una banda, just començar la comunicació, el dispositiu final amb la pila 
µIPv6Stack 1a), observem com s’inicialitza correctament i a continuació rep el 
paquet amb el missatge HELLO 2a) que envia el dispositiu final amb pila 
pIPv6Stack 2b). Però quan comença enviar paquets UDP ho fa contínuament, ja 
que no rep cap més paquet per part del Arduino UNO. 
 
 

 
 

Fig 5.6 – Comunicació dispositiu final amb µIPv6Stack a dispositiu final amb 
pIPv6Stack 

 
 
Per altre banda, veiem que el dispositiu final amb pIPv6Stack i aplicació 
picoIPv6MacV1 també s’autoconfigura 1b) mostrant la seva adreça MAC i 
comprova que s’estableix la connexió amb la pila pIPv6Stack. Seguidament 
envia el missatge HELLO en mode broadcast 2b). 
 
Com que no arriben els paquets UDP 3a) que envia el dispositiu final Arduino 
MEGA al dispositiu final Arduino UNO 3b), sospitem que l’aplicació 
picoIPv6MacV1 funcioni correctament utilitzant dos microcontroladors Arduino 
directament, tal i com funciona amb la pila µIPv6Stack. 
 
Finalment, decidim utilitzar aquesta mateixa aplicació picoIPv6MacV1 en dues 
Arduino MEGA, ja que la biblioteca picoIPv6Stack ha d’anar bé amb 
microcontroladors amb més prestacions.  
 
Podem observar en la Figura 5.7, com les dues Arduino MEGA exercint de 
dispositius finals, amb SL:40B1AF5E l’Arduino MEGA de l’esquerra i 
SL:40AE57C3 l’Arduino MEGA de la dreta. Podem comprovar com les dues 
Arduino s’inicialitzen correctament 1a) i 1b), però com havíem vist en el cas 
anterior, no arriben a rebre ni el missatge HELLO 2a) i 2b) que emeten en mode 
broadcast després d’iniciar-se. A continuació podem veure com no poden establir 
connexió 3a) i 3b). Podem deduir que hi ha alguna mena de problema en 
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l’establiment de la comunicació que fa que la recepció dels paquets no arribin 
correctament. 
 
Tot i així al disposar d’una Arduino UNO i una Arduino Duemilanove, que té 
exactament les mateixes característiques tècniques que la UNO, intentarem una 
última prova. 
 

 
 

Fig. 5.7 – Aplicació picoIPv6Stack utilitzant dos Arduino MEGA 
 

Escenari 6: Comunicació entre dos dispositius finals Arduino 
UNO amb pIPv6Stack 

 
A continuació utilitzarem l’Arduino UNO a l’esquerra amb SL:40B1AF5E com a 
dispositiu final A i a la dreta l’Arduino Duemilanove amb SL:40AE57C3 com a 
dispositiu final B. Les dues Arduino tenen carregat el mateix sketch 
picoIPv6MacV1. 
 
Com podem veure en la Figura 5.8, obtenim un resultat similar al de l’escenari 5, 
en aquest cas varien la quantitat disponible de memòria. Podem observar 
l’aplicació s’inicialitza correctament 1a) i 1b) però com en el cas anterior, no 
aconsegueixen rebre el paquet broadcast 2a) i 2b) i a continuació no poden 
entrar a dins de la funció on estableix la connexió i enviar i rebre dades. 
 
Després d’aquest últim escenari, fem proves amb l’exemple picoIPv6MacV1 per 
buscar on es troba el problema.  
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Fig 5.8 Aplicació picoIPv6MacV1 de dispositiu final a dispositiu final 
 
 

 
 

Fig. 5.9 picoIPv6MacV2 
 
Ens adonem que no s’aconsegueix entrar en el condicional if(Connection-
>isConnected()) i a conseqüència no pot enviar cap missatge ni rebren cap.  
 
Finalment accedim a la biblioteca picoIPv6Connection.h i trobem la funció 
isConnected() 
 



Implementació d’Internet de les Coses sobre Arduino  54 

 
 

Fig. 5.10 Funció isConnected() 
 

Aquesta funció ens porta a la funció ConnectionState connect(), on observem 
dins d’aquesta un switch amb diferents “case”, veure A.5.3, que espera la 
recepció de missatges tipus DIO i DAO. Aquests són els que utilitza el protocol 
RPL veure a A.3.1. Per tant, es necessita d’un element extern que permeti fer de 
router RPL per poder utilitzar la pila pIPv6Stack, ja que aquesta no conté del tot 
integrat, el protocol RPL. 
 
També podem descartar que les Arduino UNO tinguin problemes de memòria o 
de desbordament de pila amb el seu funcionament. A continuació, es realitza una 
prova, en l’escenari 7, amb dues Arduino MEGA utilitzant la pila pIPv6Stack. El 
seu objectiu és descartar el problema que tenen les Arduino UNO, ja que 
disposen de més memòria i capacitat de processament. Però obtenim el mateix 
resultat, no s’estableix la connexió. 
 
Tot i així, com hem mencionat anteriorment aquesta pila disposa d’un tutorial, 
veure A.6, que explica com fer-la funcionar però es requereix d’una Tmote Sky 
de la que no es disposava. Malgrat no s’ha pogut provar que funcioni amb les 
dues Arduino UNO que teníem, sense components intermediaris, no podem 
justificar que la pila pIPv6Stack no funcioni. 
 

Escenari 7: Comunicació entre dos dispositius finals 
Arduino MEGA amb pIPv6Stack 

 
Aquest escenari només té l’objectiu de justificar que les Arduino UNO tenen la 
memòria suficient per utilitzar la pila pIPv6Stack. Per demostrar-ho, utilitzarem 
dues Arduino MEGA i se’ls hi carregarà l’aplicació picoIPv6MacV1 amb la pila 
pIPv6Stack.  
 



Implementació d’Internet de les Coses sobre Arduino  55 

 
 

Fig 5.11 – Aplicació picoIPv6MacV1 amb dues Arduino MEGA 
 
Com podem veure, les dues Arduino s’inicialitzen bé, comprovem que les dues 
disposen de molta més memòria RAM, 6183 Bytes. Però observem que no 
s’estableix cap comunicació entre elles. Entren en bucle loop, ja que no poden 
accedir a la funció isConnected() que permet establir la comunicació amb el 
condicional “if”, encarregat de donar accés a la funció que envia els paquets 
UDP.  
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6 CONLUSIONS I LÍNIES FUTURES 
 
L’Internet de los Coses està en continua evolució i no para d’expandir-se. Per 
aquesta raó hi ha més fabricants que se sumen al seu desenvolupament per 
oferir noves millores i treure nous productes per tal d’integrar-los a l’IoT.  
 
Cada vegada més, els usuaris particulars estan més familiaritzats amb les 
tecnologies de baix consum i ja comencen a utilitzar dispositius que sense donar-
hi importància creen les seves pròpies WSN. Indirectament, aquests usuaris 
també promouen el consum d’aquest tipus de dispositius sense fils i els 
fabricants hi veuen una sortida de mercat que va incrementant. Per aquest motiu, 
es va impulsant l’IoT permetent donar més usos a les plataformes LR-WPAN 
amb noves idees i utilitats i no només a nivell d’infraestructura. 
 
Al llarg d’aquests últims anys, hem vist com la plataforma Arduino també s’ha 
anat expandint i fent-se un lloc en el mercat de les xarxes LR-WPAN i d’IoT. La 
gran varietat de dispositius oferts i les prestacions que aquests integren, han 
portat a Arduino a crear-se la seva pròpia comunitat fomentant l’open-source i 
incentivar a més usuaris cap a aquest terreny. 
 
Així doncs, com hem vist en aquesta memòria, la plataforma Arduino també 
disposa de llibreries d’IPv6 per a la creació de xarxes 6loPAN. Gràcies a la 
compatibilitat que dóna Arduino amb altres plataformes ha fet que es pugui portar 
la pila IPv6 del sistema operatiu ContikiOS.  
 
En aquest treball, s’han hagut d’estudiar diferents tecnologies. S’ha començat 
per entendre el concepte de les IoT i comprendre les WSN. Degut a la falta 
d’adreces IPv4, l’IoT s’ha vist obligada a créixer amb un altre protocol d’Internet, 
ja que cada sensor depèn d’una IP per ser gestionat i IPv6 és un bon candidat 
de cara a la quantitat de sensors que pot tenir una WSN i la gran quantitat 
d’adreces IPs que es poden assignar juntament amb nous mecanismes 
d’autoconfiguració que permeten una millora en el manteniment de les xarxes. 
 
Un altre factor a tenir en compte és el medi de propagació, les WSN utilitzen 
ones de ràdio per poder propagar el senyal, en el nostre cas hem hagut de 
comprendre el funcionament de l’estàndard 802.15.4, necessari per entendre els 
mòduls XBee. Un dels inconvenients dels nodes en les WSN són els seus 
requisits. Principalment el consum d’energia i això comporta que es busquin nous 
estàndards per oferir més eficiència a IPv6 i per tant l’objectiu principal és que 
s’estalviï energia comprimint les capçaleres dels paquets UDP, mitjançant 
6loWPAN i afavorir l’eficiència i reduir el consum de bateria dels nodes. 
 
Un cop s’han plantejat les tecnologies que engloba les IoT, s’han buscat i 
analitzat diferents propostes per tal de justificar quina és la més òptima per 
utilitzar la plataforma Arduino. S’han tingut en compte diferents factors, una 
d’elles els components utilitzats i la finalitat que se li donava a la pila. En el nostre 
cas, es buscava la comunicació entre dues Arduino fent ús d’IPv6 i la transmissió 
de les dades amb radiofreqüència. 
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Per tal de facilitar la implementació a un usuari que hagi d’utilitzar aquesta pila, 
s’ha redactat el procediment pas a pas. La finalitat és que evitem que s’hagi de 
tornar a fer un estudi previ per entendre’n el funcionament i es pugui muntar més 
ràpidament. 
 
Finalment s’han fet les proves necessàries per justificar que l’IoT amb IPv6 s’ha 
pogut implementar sobre Arduino. Hem vist com la pila µIPv6Stack funciona 
correctament, mitjançant diferents proves on s’ha justificat que cada Arduino 
MEGA se li podia donar la funció de router frontera, router intermediari i dispositiu 
final, interactuant amb un altre Arduino MEGA. Per altra banda, no s’ha 
aconseguit establir una comunicació amb la pila pIPv6Stack utilitzant dos 
Arduino UNO sense utilitzar cap altre component, però si que s’ha verificat en 
altres treballs [40], que pot funcionar com a dispositiu final o com en el cas, de 
Servidor Web.  
 
Per a línies futures, es podria crear una LR-WPAN, composta per més de dos 
elements a la xarxa fent ús de la mateixa aplicació de la pila µIPv6Stack. Un dels 
possibles objectius seria comprovar l’eficiència del router frontera, és a dir, com 
assigna els prefixos de xarxa i com va afegint les rutes a la seva taula 
d’encaminament quan hi ha més de 2 o més dispositius finals i no estan dins de 
l’abast de cobertura. En aquest moment, és quan realment fan falta els routers 
intermediaris, que amb el prefix de xarxa assignat pel router frontera, reenviarien 
els paquets dels dispositius finals.  
 
Com hem vist en les característiques teòriques dels XBee, en els interiors, l’abast 
teòric dels mòduls RF és d’uns 40 m. Per tant, per justificar la funció dels routers 
intermediaris, la distància entre un dispositiu final i un router frontera hauria de 
ser superior als 40 m o bé que hi hagi tants obstacles en el camp de visió 
d’ambdues antenes que atenuï, suficientment, el senyal com perquè no arribi i 
no es vegin directament. Aleshores inclouríem un router intermediari per 
solucionar aquest inconvenient i verificar la seva principal funció. 
 
Una altra proposta seria la de muntar l’escenari del tutorial A.6, per tal de 
comprovar si la pila pIPv6Stack funciona correctament. Un cop s’assoleixi 
l’objectiu, es podria provar la compatibilitat de les dues piles, pIPv6Stack i 
µIPv6Stack, mitjançant Arduino UNO i MEGA, justificant així que es pot muntar 
una xarxa heterogènia amb les dues piles. 
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A. Annex 

A.1 Direccionament IPv6  

 
IPv6 és un protocol bastant complex, en els següents apartats veurem com es 
representen, quins tipus hi ha  

A.1.1 Representació de les adreces IPv6 

 
Com s’ha comentat anteriorment, les direccions en IPv6 consten de 128bits. 
Cada direcció està dividida en 8 blocs de 16 bits en hexadecimal separats per 
dos punts. 
 
Hi ha diferents maneres d’abreviar les direccions IPv6, ja que es poden 
simplificar en funció dels zeros seguits que tingui, però si existeixen dos grups 
de zeros no consecutius aleshores només es pot fer amb un dels dos grups.  
 
En el següent exemple podem veure com simplificar-ho.  
 
2001:0db8:0000:0000:0034:0000:a9f2:34a2 
 
Com es pot veure en la direcció IPv6 de l’exemple anterior, es poden observar 3 
blocs que contenen zeros. Hi ha varies maneres de simplificar-ho. 
 
2001:db8::34:0:a9f2:34a2  
2001:db8:0:0:34:0:a9f2:34a2 
2001:db8:0:0:34::a9f2:34a2 
 

A.1.2 Tipus de direccions IPv6 

 
Les adreces IPv6 es poden classificar en 3 categories: 
 
Unicast: les direccions unicast només identifiquen una interfície d’un node IPv6. 
Un paquet enviat a una adreça unicast s’entrega a la interfície identificada per 
aquesta direcció.  
 
Direccions Global unicast, equival a les direccions públiques IPv4, Figura A.1. 
 

 
Fig. A.1 – Representació d’una direcció global IPv6 
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 Global Routing prefix: és un valor assignat a una zona (lloc, conjunt de 
subxarxes/enllaços). Ha estat dissenyat per ser una estructura jeràrquica 
des de la perspectiva de Routing Global. 

 

 Subnet ID: identifica una subxarxa dins d’un lloc. Dissenyat per ser una 
estructura jeràrquica des de la perspectiva de l’administrador del lloc. 

 

 Interface ID: es construeix seguint el format EUI-64. 
 

 
 

Fig. A.2 – Autoconfiguració d’una adreça IPv6 mitjançant EUI-64 
 

 Link-local: només funcionen en un mateix enllaç de nivell 2. Si un router 
permet l’encaminament d’aquestes direccions és que està mal dissenyat. 
 

 Unique-Local Adress (ULA): equivalents a les direccions privades però 
sense la necessitat de traduir-les a NAT per sortir a l’exterior, ja que per 
fer-ho s’utilitzarà una direcció global en la mateixa interfície que tenim 
aquesta ULA. 
 

 IPv4-mapped: abans de la direcció IPv4 tenen 16 bits a FFFF i la resta 
tot a zero. Es preveu que es desaprovin al cap d’uns anys. 
 

Multicast: una adreça de multicast identifica a un grup d’interfícies IPv6. Un 
paquet enviat a una adreça multicast és processat per tots els membres d’aquest 
grup multicast. 
 

 
 

Fig. A.3 – Adreça multicast 
 

 Flags: el bit de menor pes indica grups permanents/temporals, la resta de 
bits estan reservats, 
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 Scope: aquest camp defineix el tipus d’abast 
 
  1 – node local 
  2 – link-local 
  5 – site-local 
  8 – Organization-local 
  B – community-local 
  E - global  
 
 Group ID: identifica el grup multicast 
 
Anycast: una adreça anycast és assignada a múltiples interfícies, en general en 
diversos nodes. Un paquet enviat a una direcció anycast s’entrega a una sola 
d’aquestes interfícies, normalment la més propera. 
 

A.1.3 Prefixos dels tipus de adreces IPv6 

 
Taula A.1 – Tipus de prefixos IPv6 
 

Address Type IPv6 prefix 

Unspecified ::/128 

Loopback ::1/128 

Multicast FF00::/8 

Link-local unicast FE80::/10 

Unique-local unicast (ULA)  FC00::/7 

Global Unicast 2000::/3 

IPv4-mapped ::FFFF:IPv4/128 

 
 

A.1.4 Identificadors d’interfície 

 
Els constitueixen els 64bits de menor pes de les direccions Unicast. Aquests bits 
poden ser assignats mitjançant varis mètodes: 
 

 Autoconfigurades: a partir d’una direcció MAC de 48bits 

 Assignades mitjançant DHCP 

 Configurades manualment 

 Auto-generades pseudo-aleatòriament (protecció de privacitat) 

 

A.1.5 Candidatura IPv5  

 
Quan es va començar a treballar per desenvolupar un nou protocol d’internet, la 
IETF (Internet Engeenering Task Force) va crear diferents grups de treballs 
anomenat IPng (IP Next Generation).  
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Taula A.2 – Candidatures IPng 
 

Candidatures IPng Nom de la candidatura 

0 - 3 No assignats 

4 - IPv4 Versió més extesa 

5 - ST (Stream Protocol, no un nou IP) 

6 - IPv6 (Simple IP (SIP), SIPPlus) 

7 - CATNIP (Inicialment IPv7, TP/IX; caducats) 

8 - PIP (Paul Internet Protocol; caducat) 

9 - TUBA Caducat 

10 - 15 No assignats 

 
Aquests grups de treball se’ls hi assignava un número de candidatura. Més 
endavant, la IPng ja no va poder designar IPv5 al nou protocol successor IP, ja 
que la candidatura número 5 ja estava assignada a un protocol de streaming. 
Per evitar confusions, no es va utilitzar. 
 

A.2 Paràmetres del mode coordinador i mode broadcast dels 
mòduls XBee 

 
Quan configurem els mòduls RF XBee, alguns dels paràmetres contenen varis 
flags, en el mateix camp, permetent que es duguin a terme funcions amb 
múltiples finalitats. Les tasques del coordinador són importants en la gestió d’una 
xarxa, per aquest motiu hem dedicat aquests apartats a les diferents opcions que 
ofereixen els seus flags. 

A.2.1 Funcions del Coordinador 

 
El coordinador es gestiona mitjançant el paràmetre A2 (Coordinator Association). 
En la posta apunt, el coordinador té en compte els següents paràmetres: 
 
1.- Reassign_PANID Flag 
 
 Bit 0 =1 
 

El coordinador emet un Active Scan (Búsqueda activa). L’Active Scan 
seleccionarà un canal i transmetrà una petició a la direcció Broadcast 
FFFF i a la direcció Broadcast FFFF del PAN ID. Aquesta escolta es 
determina pel paràmetre SD ,Scan Duration. Quan el temps expira, 
l’Active Scan es posa a escoltar a un altre canal. Aquest procés continua 
fins que no s’ha escoltat tots els canals o fins que no s’hagin descobert 5 
PAN IDs. Finalitzada la recerca es genera una llista dels canals i PAN IDs 
cercats per assignar una PAN ID al nou coordinador. 
Bit 0=0 
 
Sense Active Scan 
 

2.- Reassign_channel Flag 
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 Bit 1=1 
 

El coordinador busca un canal. Selecciona un canal en funció de la qualitat 
del senyal de la  transmissió detectada. SD, Scan Duration, determina el 
temps de l’Energy Scan dedicat a cada canal. 
 
Bit 1=0 
 
No activa l’Energy Scan 
 

3.- Start coordinator 
 

El coordinador s’inicialitza en funció del canal CH i la PAN ID prèviament 
configurats. Aquestes dues opcions poden ser configurades en els passos 
anteriors esmentats. El coordinador només permetrà un dispositiu final a 
associar-s’hi si el flag del paràmetre A2, AllowAssociation està configurat.  
 

4.- Coordinator modifications 
 

Modificant els bits dels paràmetres A2, Reassign_channel o 
Reassign_PANID, ID, CH o MY comportarà el reinici de la direcció MAC 
del coordinador. En canvi, la MAC del coordinador, no es reinicia si 
canviem el bit de l’AllowAssociation.  

 

A.2.2 Funcions del Dispositiu Final 

 
El dispositiu final està gestionat pel paràmetre A1 (Device Association) 
 
1.- AutoAssociate  
 
 Bit 2=1 
 
 El dispositiu final s’intentarà associar al coordinador 
 
 Bit 2=0 
 
 El dispositiu final no s’associarà automàticament 
 
2.- Discover Coordinator (Només si el bit de l’AutoAssociate està configurat) 
 
El dispositiu final selecciona un coordinador per associar-se mitjançant el 
paràmetre els flags del paràmetre A1, Reassign_PANID i Reassign_Channel. 
 
 Reassign_PANID  
 

Bit 0=1 
 
El dispositiu final pot associar-se a un identificador PAN. 
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Bit 0=0 
 
El dispositiu final només s’associarà a un identificador PAN el qual la seva 
ID coincideixi amb la del dispositiu final ja configurada. 
 
Reassign_Channel 
 
Bit 1=1 
 
Un dispositiu final pot associar-se a un canal i a una PAN. 
 
Bit 1=0 
 
Un dispositiu final només s’associarà amb una PAN el qual el seu canal 
sigui el mateix que ja té configurat prèviament. 
 

Després d’aplicar els filtres als coordinadors trobats, si existeixen múltiples PANs 
a escollir, el dispositiu final seleccionarà la PAN que tingui una intensitat de 
senyal més forta. Si no hi hagués PANs disponibles es posa en mode repòs o 
torna a provar d’associar-se de nou. 
 
Un dispositiu final pot desqualificar als coordinadors, si no permeten associació 
(amb el bit A2 - AllowAssociation) o si el coordinador no està utilitzant el mateix 
esquema NonBeacon que ell. 
 
3.- Associate to Valid Coordinator 
 
Una vegada un coordinador vàlid és trobat, el dispositiu final envia un missatge 
de AssociationRequest al coordinador. Després espera un missatge 
AssociationConfirmation del coordinador. Quan es rep la confirmació, significa 
que el dispositiu final ja està associat a la xarxa. 
 
4.- El dispositiu final canvia un cop s’ha associat. 
 
Canviar els paràmetres A1, ID i CH, provoca que el dispositiu final perdi 
l’associació, o bé, es reiniciï el procés d’associació. 
 
Si el dispositiu final falla en l’associació, amb la comanda ATAI activada, pot 
donar una indicació de la causa. 
 
AI (Association Indication)  indica els passos establerts durant l’última petició 
d’associació. 
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A.2.3 Mode Broadcast 

 
Per enviar un paquet en mode broadcast a tots els mòduls, ja sigui en direccions 
de 16/64bits hem de configurar el paràmetre DL de la següent manera DL=FFFF 
i DH=00 en tots els mòduls de la xarxa. 
 
Si RR=0 només el primer paquet serà broadcast. En canvi, si RR>0 els paquets 
s’enviaran en broadcast sense tornar ACKs. 
 
RR (XBee Retries)  només s’aplica quan DL=FFFF. 
 

 
 

Fig. A.4 – Representació de la configuració punt-a-multipunt  
 

A.2.4 Definició dels paràmetres XBee configurats. 

 
En el nostre cas són els següents: 
 

 CH: Definim el canal per on es comunicaran els XBee.  

 ID: Nom de la xarxa PAN que formaran els mòduls XBee. Tots els nodes han 
de tenir el mateix nom per formar part de la xarxa. 

 DH: Defineix els 32 bits superiors de la direcció IP destí. 

 DL: Defineix els 32 bits inferiors de la direcció IP destí. Si el tenim configurat 
amb DL=FFFF, indica que està fent broadcast a tots els dispositius de la 
mateix xarxa. 

 SH: S’utilitza per llegir els 32bits superiors de l’adreça de 64bits del mòdul 
XBee. 

 SL: S’utilitza per llegir els 32bits inferiors de l’adreça de 64bits del mòdul 
XBee. 

 MY: Direcció origen de 16bits que se li assignarà al mòdul RF. En aquest cas 
haurem de configurar el paràmetre MY=FFFF, per tal de deshabilitar-lo. 
D’aquesta manera s’habilita l’adreça de 64bits guardada en els paràmetres 
SH i SL. Així, quan enviem un paquet a un mòdul específic, els camps DL i 
DH del transmissor comprovarà els paràmetres SH i SL configurats en el 
receptor. 

 MM: Permet escollir el tipus de transmissió MAC. 

 AP: Permet gestionar la API per tal de poder modificar els paràmetres del 
mòdul RF. 
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 CE: Habilita el node com a coordinador. 

 A1: Defineix l’associació del node en la xarxa com a coordinador. 

 A2: Defineix l’associació del node en la xarxa com a router o dispositiu final. 

 EE: Activa encriptació AES per fer la transmissió dels paquets més segura. 

 KY: Camp per introduir la contrasenya AES. 
 
Taula A.3 - Configuració paràmetres XBEE amb coordinador 
 

X-CTU Xbee 1 Xbee 2 

CH C C 

ID ABCD ABCD 

DH 0 0 

DL 1 2 

MY 2 1 

MM 2 2 

SH 13A200 13A200 

SL 40AE57C3 40B1AF5E 

CE 0 1 

A2 - 6 

A1 6 - 

Funció Node Router Frontera Dispositiu final 
 

A.3 Protocols de la pila IPv6Stack 

 
En aquest apartat, volem donar a conèixer alguns dels protocols més 
característics que implementa la pila IPv6Stack.   
 

A.3.1 RPL 

 
RPL, IPv6 Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks, és un protocol 
dissenyat per LR-WPAN.  
 
Aquest protocol està basat en tècniques d’encaminament que s’organitzen en 
missatges DAG, Directed Acyclic Graphs. DAG és una estructura en la que tots 
els nodes estan connectats, però no hi ha un camí d’anada i tornada disponible 
d’un node a l’altre. Els nodes estan connectats entre sí i tots els missatges 
s’enruten a un node formant noves estructures anomenades DODAG, 
Destination-oriented DAG. El node que recull tots els missatges DODAG 
s’anomena root o sink. La formació de l’estructura DODAG comença des del 
dispositiu root. Aquest node root transmet un missatge DIO (DODAG Information 
Object) cap als seus veïns. Cada node de la xarxa té el seu propi rang que 
representa el seu nivell de jerarquia en la xarxa. Aquest rang, és una 
representació escalar de la posició dels nodes DODAG actual i no permet loops 
en la xarxa. Després d’haver rebut el missatge DIO des del root, cada node 
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calcula el seu propi rang i envia els seus missatges DIO afegint els seus valors 
de rang als seus veïns per a què puguin calcular els seus propis rangs. El rang 
incrementa a través de la xarxa amb l’augment de la distància que cada dispositiu 
es troba del root. El DODAG root té l’opció d’iniciar de nou el càlcul del rang dels 
nodes. Per iniciar un re càlcul, el root envia missatges DIO amb el número de 
seqüencia superior al missatge anterior i avisa als altres nodes que vol refer 
l’estructura DODAG. Quan un node s’incorpora a la xarxa per primera vegada a 
l’estructura DODAG, s’haurà d’esperar a escoltar un missatge DIO des del node 
més proper. 
 

 
 

Fig. A.5 – Estructura DODAG 
 
Un node també pot transmetre el seu propi missatge de sol·licitud de informació 
DODAG (DODAG Information Solicitation) des del node més proper. Un dels 
camps del missatge DIO té informació sobre la funció objectiu. La funció objectiu 
s’utilitza per calcular el cost de la transmissió de missatges per l’enllaç cap al root 
i per assegurar que el missatge s’envia per l’enllaç amb el menor cost. Hi ha 
molts tipus de funcions objectiu i tots els nodes de la xarxa tenen que saber el 
tipus de funció objectiu utilitzada. 
 
Segons la funció objectiu i els rangs dels seus veïns rebuts en el missatge DIO, 
els nodes podrien unir-se a la DODAG o mantenir-se en la DODAG existent. La 
funció objectiu depèn només de l’aplicació actual que s’està utilitzant a la xarxa,  
però no disminueix les possibilitats d’utilitzar RPL. 
 
El tràfic RPL suporta missatges bidireccionals, fent possible enviar missatges 
des dels nodes fins el root i des del root fins als nodes. A més a més, RPL suporta 
protocols de comunicació multipunt-a-punt per entregar les dades dels nodes de 
la xarxa al root DODAG. Amb tràfic addicional, algun altre missatge que no sigui 
DIO, també pot utilitzar comunicacions punt-a-multipunt i punt-a-punt. RPL 
proporciona una configuració ràpida de la xarxa i la distribució del coneixement 
de la xarxa inclús quan la xarxa canvia.  
 
Els missatges DIO s’utilitzen per la configuració i el manteniment de la xarxa. I el 
missatge DIS s’utilitza per afegir nous nodes al DODAG. Un altre tipus de 
missatges que defineix RPL és el DAO (Destination Advertisement Object). Els 
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DAO s’envien des del node root i permet que els nodes anunciïn la seva 
presència als nodes que es troben entre aquest node i el root Cada node 
transmet el missatge de DAO al seu pare, el qual escriu la seva pròpia direcció 
en el missatge rebut i el reenvia al seu propi pare. El mateix procediment es 
repeteix en tot el camí fins arribar al node root. El pare que rep el primer missatge 
DAO des d’un node s’anomena pare preferit i per a cada node no pot haver més 
d’un pare preferit. Si el node root DODAG rep el missatge de DAO, llegeix les 
direccions dels nodes en ordre invers, creant així el camí des del node fins al 
root. Aleshores el root guarda aquesta ruta en memòria i l’utilitza cada vegada 
que es vol enviar un missatge a aquest node. 
 
RPL és un protocol que proporciona una configuració ràpida del root i la 
distribució del coneixement a través de la xarxa i l’adaptació efectiva del root, 
inclús si la topologia de la xarxa canvia.  
 

A.3.2 CoAP 

 
CoAP, Constrained Application Protocol, és un protocol de la capa d’aplicació 
pensat per ser utilitzat en dispositius que requereixen de pocs recursos 
permetent que puguin comunicar-se per Internet. 
  
Està pensat per sensors de baixa potència, s’ha dissenyat per substituir el model 
HTTP però amb requisits multicast. És un protocol simple i de baixa sobre 
càrrega, ja que aquests dos factors són molt importants per l’IoT i la comunicació 
M2M. 
 
CoAP implementa el model REST de HTTP, amb les primitives GET, POST, PUT 
i DELETE. Utilitza capçaleres reduïdes i limita l’intercanvi de missatges donant 
suport UDP i a mecanismes de seguretat. 
 
 

A.4 Prova de mesura de la potència de senyal d’un XBee S1 

 
Per realitzar aquesta prova hem fet ús d’un Arduino MEGA 2560 amb un XBee 
S1 incorporat mitjançant un shield, enviant dades i alimentat per una pila de 9V. 
 
Hem capturat les dades mitjançant un altre XBee Sèrie 1 acoblat amb a un XBee 
Explorer USB i aquest últim connectat a l’ordinador mitjançant un cable USB. 
 
Hem utilitzat l’aplicació X-CTU per comprovar el senyal rebut. Un cop iniciada 
l’aplicació, hem verificat que el X-CTU detecta el cable USB amb l’XBee 
correctament i l’hem configurat com a coordinador amb els valors de la Taula 
4.1. 
 
Seguidament, hem guardat els valors. Abans comprovem que rebem senyal per 
part de l’Arduino MEGA mitjançant la pestanya Terminal. 
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Fig. A.6 – Recepció de dades. 
 

Com podem veure aquest Arduino està enviant les dades de l’aplicació 
IPv6UDPExample. 
 
A continuació accedim a la pestanya Range Test. Seleccionem el quadrat RSSI 
de la columna dreta, per verificar el nivell de senyal i fem click a Start. 
 

 
 

Fig. A.7 – Range Test X-CTU 
 

Hem mesurat fins a una distància de 8 metres en un espai interior. Hem pres 5 
mostres per cada metre de distància per tal d’obtenir resultats més fiables, ja que 
ens vam adonar que la ubicació de les antenes influïa en el senyal rebut. Aquest 
podia variar si estaven situades al terra o 1m més elevades respecte del terra 
millorant considerablement. 
 
Un cop obtingudes totes les mostres s’ha fet la mitjana ponderada.  
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Taula A.4 – Número de mostres de RSSI per distància 
 

Distància (m) Mostres RSSI (dBm) 

1 49, 48, 46, 50,51 

2 56, 58, 52, 56, 53 

3 56, 53, 56, 54, 55 

4 63, 53, 52, 58, 56 

5 59, 61, 63, 60, 57 

6 68, 64, 62, 66, 61 

7 67, 64, 62, 64, 66 

8 73, 71, 69, 73, 70 

 
 
Taula A.5 – RSSI en funció de la Distància 
 

Distància (m) RSSI (dBm) 

1 -49 

2 -55 

3 -55 

4 -56 

5 -60 

6 -64 

7 -65 

8 -70 

 
A la següent figura podem veure com la potència del senyal, RSSI, va disminuint 
en funció de la distància. Quanta més distància més feble és el senyal que arriba. 
 
 

 
 

Fig. A.8 – Gràfica RSSI vs Distància 
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A.5 Codis de les aplicacions utilitzades 

 

A.5.1 IPv6UDPExample 

 
#include <IPv6Stack.h> 
#include <XBeeMACLayer.h> 
 
#define IS_INTERMEDIATE_ROUTER  (UIP_CONF_ROUTER && 0)// FOR 
INTERMEDIATE ROUTERS: 1, FOR NODES: 0 -> UIP_CONF_ROUTER MUST 
BE 1 
 
#define IS_BORDER_ROUTER (UIP_CONF_ROUTER && 
!IS_INTERMEDIATE_ROUTER) 
 
#define UDP_PORT 8765 
 
#define SEND_INTERVAL  (10 * 1000)// 10 seconds 
 
//This function calculates the RAM memory left 
int mem(){ 
  uint8_t * heapptr, * stackptr; 
  stackptr = (uint8_t *)malloc(4); 
  heapptr = stackptr; 
  free(stackptr);                
  stackptr = (uint8_t *)(SP); 
  return stackptr - heapptr; 
} 
 
//We need a specific object to implement the MACLayer interface (the virtual 
methods). In this case we use XBee but could be anyone capable of 
implementing that interface 
XBeeMACLayer macLayer; 
 
//We use a buffer in order to put the data that we will send 
#define UDP_MAX_DATA_LEN 100 
char udp_send[UDP_MAX_DATA_LEN]; 
 
//This will be the destination IP address 
IPv6Address addr_dest; 
 
#if IS_BORDER_ROUTER 
  //If we are configured to be a router, this is our prefix. Up to now we hardcode it 
here. Note: The aaaa::/64 prefix is the only known by the 6loPAN context so it 
will achieve a better compression. 
  IPv6Address prefix(0xaa, 0xaa, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0); 
#endif 
 
//We use a timer in order to send data if we do not have to respond to a message 
received. 
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IPv6Timer send_timer; 
 
char udp_data[UDP_MAX_DATA_LEN]; 
int udp_data_length = 0; 
IPv6Address sender_address; 
uint16_t dest_port = UDP_PORT; 
 
//changes the /64 prefix of the given address to the value of the prefix that was 
given to us by a router (if any). Returns true if we have an address with a prefix 
like this and false if we did not get a prefix and thus a global address 
 
bool change_addr_prefix(IPv6Address &address){ 
  IPv6Address globalAddress; 
 
  if (IPv6Stack::getGlobalPreferredAddress(globalAddress)){//we get our global 
address' prefix, given by our router, to send the response to the sender using 
global addresses (this will allow us to see routing) 
    address.setAddressValue(globalAddress.getAddressValue(0), 0); 
    address.setAddressValue(globalAddress.getAddressValue(1), 1); 
    address.setAddressValue(globalAddress.getAddressValue(2), 2); 
    address.setAddressValue(globalAddress.getAddressValue(3), 3); 
    return true; 
  } 
  return false; 
} 
 
//This is what we will run as a result of receiving a UDP message. We first use 
the serial port to show what we received, wait half of the sending time and send 
the response to the sender that is, actually, the same message inverted 
 
void udp_callback(char *data, int datalen, int sender_port, IPv6Address 
&sender_addr){   
  Serial.println(mem()); 
  delay(100); 
 
  //Show received dada 
  data[datalen] = 0; 
  Serial.println(); 
  Serial.println(); 
  Serial.print("Data received from ip: "); 
  sender_addr.print();   
  Serial.print(" port: "); 
  Serial.print(sender_port); 
  Serial.print(", data: "); 
  //Serial.println(data); //could do it this way too, but we try the other way just to 
test 
 
  //Show data 
  while (IPv6Stack::udpDataAvailable()){ 
     Serial.print(IPv6Stack::readUdpData()); 
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  } 
  Serial.println(); 
         
    //In case we have been given a prefix by a router and we have validated our 
global address, change the address of the sender by changing its prefix. It is 
related to the same router, messages will go through it 
 
  if (!change_addr_prefix(sender_addr)){ 
    #if IS_INTERMEDIATE_ROUTER // routers do not respond until they have 
their prefix (Border Routers never respond) 
    return; 
    #endif 
  } 
     
  delay(SEND_INTERVAL/2);//take SEND_INTERVAL/2 to respond 
 
  Serial.println("Sending response.."); 
  Serial.println();  
  delay(50);  
  int j; 
  for(j=0; j<datalen; ++j){ 
    udp_send[datalen-1-j] = data[j];  
  } 
  addr_dest = sender_addr; //now if our message is not responded, it will be resent 
from the main loop to the same destination 
  dest_port = sender_port; 
  IPv6Stack::udpSend(sender_addr, sender_port, udp_send, datalen); 
  delay(50); 
  send_timer.restart();//each time we receive something we reset this timer so we 
should not send in the main loop as long as our message is responded 
} 
 
void setup(){   
  Serial.begin(9600); 
  delay(1000); 
  Serial.println(); 
  Serial.print("MEMORY LEFT:"); 
  Serial.println(mem()); 
  delay(100); 
   
  // init network-device 
  if (!IPv6Stack::initMacLayer(&macLayer)){ 
    Serial.println("CANNOT INITIALIZE XBEE MODULE.. CANNOT CONTINUE"); 
    while (true){}; 
  } 
   
  //init IP Stack 
  IPv6Stack::initIpStack();   
  Serial.println("IPV6 INITIALIZED"); 
  delay(100); 
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  //init UDP 
  IPv6Stack::initUdp(UDP_PORT); 
  Serial.println("UDP INITIALIZED"); 
  delay(100); 
   
  //If Border Router, set prefix. If not, set a timer to send data 
 
  #if !IS_BORDER_ROUTER 
      send_timer.set(SEND_INTERVAL); 
      Serial.println("SEND TIMER SET"); 
      delay(50);       
  #else 
      //This line is added to specify our prefix     
      IPv6Stack::setPrefix(prefix, 64);  
  #endif /*IS_BORDER_ROUTER*/ 
   
  Serial.println("SETUP FINISHED!"); 
  delay(100); 
} 
 
void loop(){ 
  //Always need to poll timers in order to make the IPv6 Stack work 
  IPv6Stack::pollTimers();   
  //If we are not a router (any kind), we also send messages 
 
#if !UIP_CONF_ROUTER 
 
  if (send_timer.expired()){ 
      send_timer.reset(); 
      Serial.println(); 
      Serial.println("Sending data.."); 
      delay(50);    
      IPv6Stack::udpSend(addr_dest, dest_port, "0123456789", 10); 
  } 
#endif 
 
  //We always check if we got anything. If we did, process that with the IPv6 Stack 
 
  if (IPv6Stack::receivePacket()){ 
 
#if !IS_BORDER_ROUTER 
      //If we are not configured as border router, check if udp data is available and 
run the callback with it 
 
      if (IPv6Stack::udpDataAvailable()){ 
        udp_data_length = IPv6Stack::getUdpDataLength(); 
        IPv6Stack::getUdpData(udp_data); 
        IPv6Stack::getUdpSenderIpAddress(sender_address); 
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        udp_callback(udp_data, udp_data_length, IPv6Stack::getUdpSenderPort(), 
sender_address); 
      } 
#endif 
  } 
  delay(100); 
} 

 
 

A.5.2 picoIPv6MACv1 

 
#include "XBeeMACLayer.h" 
#include "PicoIPv6Connection.h" 
#include "CoAPEngine.h" 
#define DEBUG 0 
 
int mem(){ 
  uint8_t * heapptr, * stackptr; 
  stackptr = (uint8_t *)malloc(4); 
  heapptr = stackptr; 
  free(stackptr);                
  stackptr = (uint8_t *)(SP); 
  return stackptr - heapptr; 
} 
 
u8_t buf[UIP_BUFSIZE]; 
 
/*-------------------------------------------------------------------------------------*/ 
 
 
#define UDP_CLIENT_PORT 8765 
 
XBeeMACLayer mac; 
 
PicoIPv6Connection* connection; 
CoAPEngine coap;      // CoAPEngine-alpha. 
Sends CoAP PUT Non-Confirmable messages with URI, Query, optional second 
Query, and payload. 
 
#define UDP_SEND_TIME 10000 // UDP loop period (miliseconds) 
struct timer udp_msg_timer; 
static uint16_t udp_msg_counter = 0;  // UDP number of messages sent 
counter. 
static uip_ipaddr_t remote_client_ipaddr = {0xfe, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01}; // Remote client 
IPv6 Address. (bbbb::1) 
void setup() {     
  Serial.begin(9600); 
  delay(1000); 
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  if (!mac.init()){ 
    PRINTF("CANNOT INITIALIZE XBEE MODULE.. CANNOT CONTINUE"); 
    while (1){}; 
  } 
   
  Serial.println("MAC ADDRESS: 0x"); 
  for (int i=0; i<8; ++i){ 
   Serial.println( mac.getMacAddress()->addr[i], HEX); 
  } 
  
  Serial.println("MACOK"); 
 
  connection = new PicoIPv6Connection(&mac, buf); 
   
  Serial.println("CONOK"); 
 
  //Send one message to broadcast 
  char aux[] = "HELLO"; 
 
  connection->udp_send(connection->getLinkLocalMcastIPAddress(), 
UDP_CLIENT_PORT, UDP_CLIENT_PORT, aux , 5); 
   
  Serial.println("MCASTOK"); 
 
  //Serial.println(); 
  Serial.println(); 
  PRINTF("MEMORY RAM LEFT: "); 
  Serial.println(mem(), DEC); 
  //Serial.println(); 
  delay(100); 
  timer_set(&udp_msg_timer, UDP_SEND_TIME); 
} 
 
char msg_buf[60]; 
 
uint16_t msg_length; 
 
void udp_input_callback(uint8_t* udp_data, uint16_t length){   
  uint8_t i; 
   
  PRINTF(); 
  PRINTF(); 
  Serial.println("DATA rcv: "); 
  for (i=0; i < length; ++i){ 
    PRINTHEX((char)udp_data[i]); 
  } 
  PRINTF(); 
  PRINTF(); 
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  for(i=0; i<length; ++i){ 
    msg_buf[length-1-i] = (char) udp_data[i];  
  } 
   
  msg_length = length; 
   
  Serial.println(); 
  Serial.println("MEM LEFT: "); 
  Serial.println(mem()); 
   
} 
 
void loop() { 
  if (connection->isConnected()){ 
    Serial.println("CONNECTED!"); 
    delay(100); 
     
    if (timer_expired(&udp_msg_timer)){ 
      Serial.println("UDP TIMER EXPIRED! SEND.."); 
      ++udp_msg_counter; 
      Serial.println(msg_buf); 
      Serial.println(udp_msg_counter); 
      connection->udp_send(&remote_client_ipaddr, UDP_CLIENT_PORT, 
UDP_CLIENT_PORT, msg_buf, strlen(msg_buf)); 
      timer_restart(&udp_msg_timer); 
    }else{ 
      Serial.println("UDP TIMER NOT EXPIRED."); 
    } 
     
    if (connection->receive()){//We answer the message we have just reverted in 
the msg_buffer 
      Serial.println("RECEIVED!"); 
      if (connection->getLastReceivedPacketType() == UDP){ 
        PRINTF(); 
        Serial.println(); 
        Serial.println("IT IS UDP MESSAGE!!"); 
        connection->udp_send(connection->getLastSenderIPAddress(), 
UDP_CLIENT_PORT, UDP_CLIENT_PORT, msg_buf, msg_length); 
        Serial.println(msg_buf); 
        Serial.println(msg_length); 
        Serial.println(""); 
        Serial.println(mem(), DEC); 
 
        delay(100); 
        msg_buf[msg_length] = 0; //in order to print it for debugging, we finish the 
string with a 0 
        Serial.println(); 
        Serial.println("MSG received: "); 
        Serial.println(msg_buf); 
        Serial.println(); 
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        PRINTF(); 
      } 
    } 
     
      delay(UDP_SEND_TIME); 
  } 
  else{ 
 Serial.println("NOC"); 
 Serial.println(mem(), DEC); 
    connection->connect(); 
    delay(200); 
    if (connection->isConnected()){//We have just connected for the first time or 
from a disconnection 
      timer_restart(&udp_msg_timer); 
      Serial.println("NEW UDP SENDING TIMER SET");       
      Serial.println("CONNECTED!"); 
    } 
  } 
  delay(200); 
} 
 

A.5.3 Funció ConnectionState Connect() a picoIPv6Connection.h 

 
ConnectionState connect(){ 
      uint8_t instance_id; 
      switch (this->state->connect()){ 
        case WAITING_DIO: 
          //if we are waiting for a DIO, we should send again a DIS and continue 
waiting (TODO: INCREMENT THE TIMEOUT FOR RECEIVING DIO?) 
          if (!this->state->has_timer_expired()){ 
             //if timer did not expire, we need to continue waiting 
             PRINTF("WAIT DIO. TIMER NOT EXPIRED"); 
             break; 
          } 
        case DISCONNECTED: 
          PRINTF("LIKE DISCONNECTED"); 
           //if we are disconnected, start connection by searching for DIO (send DIS 
and wait) 
          delete(this->state); 
          this->state = new PicoIPv6StateSearchingDIOState(mac, buffer, 
own_ll_address_ptr, TIMEOUT_RECEIVING_DIO, &gateway_ll_addr, 
&gateway_ip_addr); 
          PRINTF("NEW SEARCH DIO STATE.. RECONNECTING"); 
          this->connect(); 
          break; 
         
        case WAITING_DAO_ACK: 
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          //if we are waiting for a DAO ACK, we should send again a DAO and 
continue waiting (TODO: INCREMENT THE TIMEOUT FOR RECEIVING DAO 
ACK? ALSO, IS IT NECESSARY TO RESTART AFTER WAITING TOO LONG?) 
          if (!this->state->has_timer_expired()){ 
             //if timer did not expire, we need to continue waiting 
             break; 
          } 
        case DIO_RECEIVED: 
          //if we received a DIO, it is time to send a DAO, change the state! 
          instance_id = this->state->getInstanceId(); 
          if (instance_id != -1){ 
            delete(this->state); 
            this->state = new PicoIPv6StateSendingDAOState(mac, buffer, 
own_ll_address_ptr, TIMEOUT_RECEIVING_DAO_ACK, &gateway_ll_addr, 
&gateway_ip_addr, instance_id); 
          }else{ 
            //We did not actually received a valid DIO cause we do not have the 
instance ID 
            this->state->changeState(DISCONNECTED); 
            //retry to connect? 
            //this->connect(); 
          } 
          this->connect(); 
          break; 
           
        case DAO_ACK_RECEIVED: 
          //In this case, change the state for a CONNECTED STATE 
          instance_id = this->state->getInstanceId(); 
          delete(this->state); 
          this->state = new PicoIPv6StateConnectedState(mac, buffer, 
own_ll_address_ptr, /*0,*/ &gateway_ll_addr, &gateway_ip_addr, 
&udp_input_callback, instance_id); //by now, we do not use timers when 
connected 
          break; 
         
        case CONNECTED: 
          //Do nothing (we are already connected!) (TODO: SHOULD WE CHECK 
IF CONNECTION IS STILL ALIVE?) 
          break;   
           
        } 
        return this->state->getState(); 
    } 
 
 
 
 
 



Implementació d’Internet de les Coses sobre Arduino  82 

A.6 Tutorial How to run pico IPv6Stack 

 
------------------------------- 

 

 

* NEEDED: 

 - Linux machine (for NAT66 router) 

 - Host machine (for receiving and sending UDP messages). Could be a machine 

using netcat. 

 - Tmote Sky (to run contiki's rpl-border-router example code) 

 - Arduino UNO + Shield + XBee module (for answering the received messages) 

 - Connection to an ipv6 outside network (In this case Ethernet manual 

configured IPv6 Network, network prefix: bbbb::/64 .Old Case: the wireless RSM-B25 

network, prefix: 2001:660:7301:51 /64) 

 - A delegated prefix configured for that network -for usin on the sensor 

network- 

    (This Case: manually configured to be aaaa::/64 is 

configured to be managed by the linux machine with the 

bbbb::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 address configured with the NAT66 

    OLD USECASE: the 2001:660:7301:57 /64 prefix is 

configured to be managed by the linux machine with the 

2001:660:7301:51:ae39:dffff:fefa:ada3 /64 address, configured with the NAT66) 

 

 

* INSTRUCTIONS: 

 

 

1) Download the code located in https://svn.telecom-

bretagne.eu/repository/arduino-development // replace by picoIPv6 

 

 

2) Apply the following configuration to your XBee module: 

 

 

CH - CHANNEL = 0xE 

 

 

ID - PAN ID = 0xABCD 

 

 

DH - Destination Address High = 0x0 

 

 

DL - Destination Address Low = 0xFFFF 

 

 

MY - 16-bit Source Address = 0xFFFF 

 

 

AP - API Enable = 0x2 

 

 

MM - MacMode = 2 
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Usage XBEE Conf Mode: 

Console (screen, CoolTerm realterm)connect to Ardiono with XBEE with empty sketch 

press +++ WITHOUT pressing ENTER, and Wait for "OK" 

Then enter each command+value and press ENTER 

Eg. ATCHE (sets channel E, E == 14) 

Then for write all configurations send command ATWR 

ATWR +  ENTER 

 

 

 

3) Copy the nat66_linux_deployment.tar.gz code to the linux machine. It is located 

in the picoIPv6/tutorial folder. Decompress it in that machine. 

 

 

4) In the nat66.c file, change the value of the delegated prefix that is going to 

be used (this case aaaa::) on the sensor/INTERNAL/6LoWPAN network: 

 

    /* Computation of the src addr - ::/64 prefix must be replaced by cccc::/64 

prefix*/  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[0]=0x20;  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[1]=0x01;  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[2]=0x06;  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[3]=0x60;  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[4]=0x73;  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[5]=0x01;  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[6]=0x00;  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[7]=0x57; 

 

to 

 

    /* Computation of the src addr - ::/64 prefix must be replaced by cccc::/64 

prefix*/  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[0]=0xaa;  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[1]=0xaa;  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[2]=0x00;  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[3]=0x00;  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[4]=0x00;  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[5]=0x00;  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[6]=0x00;  

    ip6h->ip6_src.s6_addr[7]=0x00; 

 

 

5) In the launch.sh file, change the following line by specifying the delegated 

prefix again: 

 

 

 # ROUTE CONFIGURATION FOR NATING FROM OUTSIDE TO SENSOR NETWORK 

 # Add a route for packets that goes to sensor network in order to nat them 

thanks to tunnel tun_otos - Only cccc::/64 packets must be natted 

 ip -6 route add 2001:660:7301:57::/64 dev tun_otos 

 

 

to  
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 # ROUTE CONFIGURATION FOR NATING FROM OUTSIDE TO SENSOR NETWORK 

 # Add a route for packets that goes to sensor network in order to nat them 

thanks to tunnel tun_otos - Only cccc::/64 packets must be natted 

 ip -6 route add aaaa::/64 dev tun_otos   # generic case: ip -6 route add 

****:****:****:****::/64 dev tun_otos 

 

 

6) In the contiki code, do the following changes: 

 

 

 - In the uipopt.h file, add the following line at the end (this will add 

the use of an ACK to the DAO messages sent): 

 

 

   #define RPL_CONF_DAO_ACK 1 

 

 

 - In the ~/contiki/platform/sky/contiki-conf.h file, make sure that the RF 

channel is 14 and do the specified change (this will disable the ContikiMAC 

specific protocol, not necessarily available for all 802.15.4 devices): 

  

  #define RF_CHANNEL 14 

 

 

  CHANGE  

 

 

   #ifndef NETSTACK_CONF_RDC 

   #define NETSTACK_CONF_RDC     contikimac_driver 

   #endif /* NETSTACK_CONF_RDC */ 

 

 

  TO 

 

 

   #ifndef NETSTACK_CONF_RDC 

   #define NETSTACK_CONF_RDC     

nullrdc_driver//contikimac_driver 

   #endif /* NETSTACK_CONF_RDC */ 

 

 

 - Go to the ~/contiki/examples/ipv6:rpl-border-router.c file and change the 

following: 

 

 

  static uip_ipaddr_t prefix; 

 

 

  to 

 

 

  //This is the delegated prefix 

  static uip_ipaddr_t prefix = {0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; //static uip_ipaddr_t prefix = {0x20, 0x01, 

0x6, 0x60, 0x73, 0x01, 0x00, 0x57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; 
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 AND 

 

 

    PRINTF("RPL-Border router started\n"); 

 

 

   /* Request prefix until it has been received */ 

    while(!prefix_set) { 

        etimer_set(&et, CLOCK_SECOND); 

        request_prefix(); 

        PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&et)); 

    } 

 

 

  to 

 

 

    PRINTF("RPL-Border router started\n"); 

 

 

  //This line is added to specify our delegated the prefix 

  set_prefix_64(&prefix); 

 

 

   /* Request prefix until it has been received */ 

    while(!prefix_set) { 

        etimer_set(&et, CLOCK_SECOND); 

        request_prefix(); 

        PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&et)); 

    } 

 

 

7) Load the contiki rpl-border-router example in a Tmote Sky: 

 

 

$ make TARGET=sky MOTES=/dev/ttyUSB0 border-router.upload 

 

 

NOTE: normally it will be /dev/ttyUSB* where the value may change according to the 

number of devices connected 

NOTE2: can also check the sky motes connected with command $ sudo make TARGET=sky 

sky-motelist 

 

 

8) Go to ~/contiki/tools and compile the tunslip6 tool: 

 

 

$ cc -o tunslip6 tunslip6.c 

 

 

9) Copy the tunslip6 executable to the linux machine which will run the NAT66 
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10) Connect the linux machine (NAT66 router) to the ipv6 network where the 

delegated prefix is configured (RSM-B25 in this case) 

 

 

11) Connect the Tmote Sky with the uploaded rpl-border-router code to the linux 

machine with the NAT66 and run the tunslip6 application: 

$ sudo ./tunslip6 -v -t tap0 aaaa::212:7400:115e:c49b 

($ sudo ./tunslip6 -v -t tap0 2001:660:7301:57:0012:7400:10cf:c311 ) 

 

 

NOTE: the IP address entered should be the one of the Tmote Sky device. The first 

8 bytes correspond to the prefix aaaa:0000:0000:0000. The other 8 bytes correspond 

to the EUI-64 deriverd of the MAC address  0212:7400:115e:c49b. Change these 

values in terms of the prefix and the device used. 

NOTE2: to effectively obtain the IP Address of the Tmote Sky we can do a $ sudo 

make TARGET=sky login MOTES=/dev/ttyUSB* 

  to the mote and resent; and the complete IP address will be printed 

on the terminal 

 

 

12) Run the launch.sh script in order to configure the NAT66 router in the linux 

machine: 

 

 

$ sudo ./launch.sh 

 

 

12b) Also to manually configure the ethernet IPv6 network run $ sudo 

./ipv6OutsideNetConfig.sh or manually 

ifconfig eth0 inet6 add bbbb::2/64 # Linux machine will have IP bbbb::2/64 over 

eth0 interface 

route -A inet6 add bbbb::1/128 dev eth0  # We add a direct troute to the Host 

Machine that will have IP bbbb::1 over the ethernet link. 

 

 

 

13) Connect the Arduino UNO + Shield + XBee module to a computer where the arduino 

IDE is installed and load the pico IPv6 (suppressRA) code to it (Once loaded, open 

the Serial Monitor if you want to see some debugging) 

Several library use examples can be found on the examples folder. Add the picoIPv6 

as a custom arduino library (copy to Arduino/libraries); and then run the examples 

on arduino IDE by opening  file-->Examples-->PicoIPv6-->FooExample 

 

 

14) Connect a Host machine by Ethernet to the linux machine running the NAT66. And 

configure IP address and Route of the outsiede network (IP bbbb::1/64 gateway the 

NAT66 linux machine with ip bbbb::2) 

Eg: On a MACOSX Host machine, use Network tool , choose "Configure IPv6 Manually" 

set IPv6 Address to bbbb::1 , Prefix Length to 64 and Roter/gateway as the IP 

address of the linux machine: bbbb::2 

 

 

15) On the host machine Use a terminal to listen to received UDP messages using 

netcat in the 8765 port (The port used on the UDP examples): 

$ nc -6 -u -l -v 8765 
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16) Open another terminal in order to send messages to the device 

 

 

$ nc -6 -u -v aaaa::213:a200:95D0:2fbd 8765 ) 

(nc -6 -u -v 2001:660:7301:57:13:a200:a6c1:2f57 8765) 

 

 

NOTE: The specified ip address is formed by the delegated prefix + XBee module's 

MAC address AFTER being modified by the NATT66 machine, will not be the same IID 

of the device INSIDE the sensor network. 

To find out the IID of the XBEE after the nat66, we can send UDP message from 

Arduino/XBee to destination bbbb::1 (already UDPSendPeriodic Example), and on the 

linux machine that is running nat66, 

you can sniff the eth0 interface  (or the tap0 interface) to see the IP source 

address of the UDP message  

 

 

17) For UDPReceiveCallbackSendEchoInverted : Start writing messages (up to 50 

bytes -TODO: Check for 112 bytes restriction-) in the last opened terminal. The 

messages will be answered backwards and can be visualized in the previously opened 

terminal that receives the packets. 

 

 

NOTE: It is likely that a message must be sent more that once to see the answer. 

This is due to UDP packet loss, communication failures between the NAT66 router 

and the contiki border router (USB serial communication) and communication between 

the contiki border router and the XBee module (normally bad UDP checksums) 

 

 

 

 

----------------------- 

COAP/Emoncms/RaspberryPi 

CoapSendPeriodic Example 

 

 

The HOST Machine will be replaced by a CoAP server host machine, in our case a 

RaspberryPI 

 

 

Set Up the Raspberry PI IPv6 address and gateway 

1) Need to login by SSH to the RaspberryPi,for a configuration with no router and 

link to link ethernet connection we need to find the Local Link IP Address 

of our RaspberryPI (in our case case fe80::ba27:ebff:fea6:b22f . Tutorial of how 

to find the LL IP of the raspberryPI? Wireshark over the link?), and specify the 

ethernet interfacte that is connected to it (MACOSX case is en0, linux should be 

eth0), 

then we login with user "pi": 

 

 

$ ssh pi@fe80::ba27:ebff:fea6:b22f%en0 
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password is: raspberry 

 

 

#IPv6 configuration 

sudo ifconfig eth0 inet6 add bbbb::3/64 

route -A inet6 add bbbb::/64 dev eth0 

 

 

#Show routes and neighbours for debugging pourposes  

route -A inet6 

ip -6 neigh show 

 

 

A.7 Error en el compilador 

 
En aquest apartat volem donar a conèixer un error, Figura A.9, que ens ha 
aparegut durant la compilació de les aplicacions i no hi havia manera 
d’aconseguir programar l’aplicació a la placa. Es va provar d’eliminar l’IDE 
Arduino del sistema per tornar-lo a reinstal·lar. En alguna ocasió havia funcionat. 
Però normalment apareixia quan es modificava l’aplicació i s’havia compilat més 
de dues o tres vegades. Encara que l’IDE Arduino indiqués que s’havia carregat 
l’aplicació, no ho feia correctament. 
 
 

 
 

Fig. A.9 – Error avrdude 
 

El problema sorgeix al utilitzar un màquina virtual, en el nostre cas amb Windows 
XP. L’error ja no apareix, si l’IDE Arduino està instal·lat a un sistema operatiu des 
d’una màquina física. 
 
 


