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Resumo
Uma das tecnologias que tem ganhado destaque é a internet das coisas. Ela promete, com
eficiência, ligar objetos de diferentes naturezas à nuvem. Isto dá a mesma potencial para
inúmeras aplicações e serviços e uma promessa de revolucionar as interações cotidianas. Suas
aplicações varrem as mais diversas áreas de atuação: redes de medição inteligentes, sistemas
de monitoramento remoto, estacionamentos inteligentes, automação residencial, smart grids,
rastreamento de objetos e até mesmo sistemas de homecare. No entanto, para que este
auspicioso futuro se torne realidade é necessária uma infraestrutura tecnológica de
comunicação bastante complexa sob o ponto de vista das telecomunicações. Neste sentido,
dado a grande quantidade de itens potencialmente conectados a sua complexidade, a rede
pode ser dividida em diferentes áreas de abrangência sendo a mais comum delas a HAN
(home area network); a NAN (neighborhood area network) e WAN (wide area netwrok).
Este trabalho foca na pilha de protocolos 6lowPAN - para cobertura HAN – e como embarcala em dispositivos microcontroladores de limitado poder computacional de forma que eles
provenham o suporte tecnológico necessário para conectar ‘coisas’ a redes maiores, como a
internet, por exemplo. Uma abordagem sucinta sobre as tecnologias de comunicação mais
relevantes para HAN é feita assim como a apresentação de um conjunto de ferramentas de
hardware e software que foram empregadas para construir uma rede de comunicação aqui
proposta baseadas na tecnologia 6lowPAN embarcada em microprocessadores ARM.

Palavras-chave: IoT; 6LoWPAN; rede de sensores; protocolos; sistemas embarcados.
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Abstract
One of the technologies that has been gaining prominence is the internet of things. It
promises to efficiently connect objects to the cloud. This gives it potential for numerous
applications and services and to revolutionize everyday interactions. Some of its potential
applications are smart metering networks, remote monitoring systems, intelligent parking,
home automation, smart grids, object and transport tracking, and even healthcare systems.
However, for this auspicious future be able to come true, a very complex communication
technology infrastructure is needed. In this sense, given the considerable number of items
potentially connected to their complexity, the network can be divided into different areas of
coverage, the most common being HAN (home area network); The NAN (neighborhood area
network) and WAN (wide area netwrok). This work focuses on the 6lowPAN protocol stack
- for HAN coverage - and how to allocate it into microcontroller devices with limited
computational power so that they provide the technological support needed to connect
'things' to larger networks, such as the internet. A succinct approach on the most relevant
communication technologies for HAN is covered as well as the suggestion of materials and
methods necessary to achieve the proposed technological contribution.

Keywords: IoT; 6LoWPAN; sensors network; protocols; embedded systems.
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Capítulo 1 - Introdução
1.1 – Apresentação
Com o avanço tecnológico, a comunicação tem integrado pessoas, processos e
equipamentos visando a otimização em diversas vertentes e, com isto, mudando as relações
sociais. Hoje é possível ver pessoas conectadas em tempo real e até mesmo geladeiras e
cafeteiras interligadas por alguma forma de comunicação para trocarem dados entre si e/ou
serem gerenciados remotamente gerando o conceito de internet das coisas (internet of things
- IoT). Esta tendência de diversificados modos de comunicação motiva engenheiros e
pesquisadores a desenvolverem variadas técnicas de comunicação baseadas em diferentes
meios de propagação de sinais em meios guiados ou não. Os benefícios trazidos por esta
intercomunicação criam uma sociedade da informação que valoriza a facilidade de
comunicação.
Como mencionado, esta tendência de comunicação vai muito além de pessoas e alcança
objetos. É comum vermos hoje carros com sistema de comunicação via satélite para
monitoramento preventivo ou até mesmo esforços onde se deseja que veículos troquem dados
entre si em uma rodovia de modo a evitar colisões. Esta tendência de interligar por dados
objetos de um mesmo sistema alcança até mesmo as tradicionais redes elétricas de
fornecimento de energia que agora serão monitoradas por sensores e sistemas eletrônicos que
trocam informações entre si sobre a rede elétrica (local, pública, de baixa tensão, alta tensão,
etc). Todas estas ideias são relativamente antigas tendo, algumas delas, até duas décadas.
Contudo, só agora elas têm ganhado realidade material devido aos avanços das
telecomunicações, ao decremento dos custos de certas tecnologias e o amadurecimento
proporcionado pela experiência da internet e de smartphones.
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Dentro do grande sistema elétrico de potência, a IoT tem promovido uma mudança
radical na forma de se pensar neste segmento de mercado que vem sendo chamado de smart
grid. E em função da aplicação desta tecnologia de IoT nos sistemas elétricos, desdobraramse outros acontecimentos revolucionários dentro deste segmento que é a possibilidade de
microgeração (geralmente fotovoltaica) distribuída. Foi graças à tecnologia de IoT (e outras
tecnologias, como a conversão fotovoltaica) que hoje é possível que uma residência seja capaz
de fornecer, por exemplo, energia à rede pública de distribuição. Isto porque é desejável que
este processo de microgeração tenha algum tipo de coordenação entre a geração e a operação
do sistema elétrico para garantir um balanço ótimo de produção energética, garantir a
estabilidade da rede e o equilíbrio das fases elétricas, além de assegurar a capacidade de
acomodação desta energia com o mínimo de qualidade. Nisto, foi necessário desenvolver um
sistema de advanced metering infrastructure (AMI). A Figura 1 ilustra esquematicamente
este sistema que é relatado em [1].

Figura 1.1 - Visão geral de um sistema AMI em uma residência.

Fonte: o autor.
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Na Figura 1.1 é possível ver que os sensores (aqui chamados de plugs) que monitoram
o consumo de energia elétrica (e água) necessitam continuamente enviar dados a um sistema
de processamento de dados local, em um domínio local que será chamado de home area
network (HAN). Este sistema controla as informações de todos os dispositivos da HAN
ligados a ele por um enlace de dados. Sua função é coletar todos os dados desta rede de
sensores (quer dizer, de todos os equipamentos monitorados) e processar estas informações
exibindo-as ao usuário (para feedback sobre seu consumo) ou enviando-as para que a
concessionária de energia conheça melhor o perfil de carga de um quarteirão (ou bairro ou
cidade) e que a partir dele, possa ter maior controle sobre o estado do sistema público de
distribuição.
E é neste cenário descrito que as tecnologias de comunicações exercem um importante
papel para a implementação deste tipo de aplicação de IoT. Segundo o trabalho de Coronado
e Lima [2], existem uma série de tecnologias sem fio e de baixo custo que são ideais para
rede de sensores em alta escala de integração. A tecnologia 6LoWPAN, por exemplo, dá
suporte a sofisticadas topologias de rede como a mesh [3], que permite a criação de redes
aprimoradas para determinados tipos de troca de dados. A tecnologia wifi, de rádio
frequência (RF) aberta, o bluetooth e ZigBee são outras opções de comunicação sem fio
bastante atraentes para aplicações em domínio HAN. Neste sentido, a tecnologia wifi
(regulamentada pelo IEEE 802.11 e derivados) tem a vantagem de ser amplamente utilizada
para conexão em banda larga com a internet e por isto pode também ser aplicada a este
escopo dando também caminho para que estes dados possam sair da HAN e chegar à nuvem.
Todos os exemplos de aplicação citados anteriormente fazem parte de um contexto
maior: a Internet das Coisas (IoT). Por isto são apenas uma fração de todos os serviços que
esta tecnologia pode fornecer. Assim, o projeto e uso de circuitos eletrônicos voltados à
transmissão e recepção de dados (também conhecidos como transceivers) para uma rede de
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dispositivos, tem grande relevância em um contexto onde esta ideia tem sido fortemente
impulsionada encontrando aplicações de escala global. Diante disto, surge a necessidade de
um estudo da aplicação deste tipo de tecnologia de transmissão em um ambiente de menores
dimensões (leia-se HAN) para dar suporte tecnológico à construção deste tipo de rede.

1.2 – Objetivo
O objetivo deste trabalho é criar uma estrutura tecnológica de hardware e software
comercialmente disponíveis que, quando integrados, possam constituir uma plataforma base
para implementação de uma aplicação IoT em domínio HAN. Para isto, será usado a pilha
de protocolos 6LoWPAN com o intuito de facilitar a convergência de dados desta rede com
a internet usando o protocolo IPv6. Adicionalmente, também se espera poder embarcar esta
tecnologia em microcontroladores padrão ARM Cortex-M com o intuito de implantá-la “nas
coisas” que se deseja estabelecer comunicação com a nuvem ou com um backhaul compatível.

1.3 – Justificativa
Apesar de IoT ser um conceito muito badalado, sua maturidade ainda está longe de
ser alcançada. Prova disto são as constantes notícias de produção e melhoramento de novas
tecnologias para IoT. Ainda, são restritas as aplicações existentes no dia a dia face à
potencialidade da tecnologia e de seus ideais.
Parte disto justifica-se pelo fato de ser uma tecnologia relativamente complexa e
existirem limitadas plataformas (hardware e software) que são tecnicamente e
economicamente viáveis. Além disto, a complexidade do tema é também elemento impeditivo
em muitos casos. Naturalmente que não existe, nem deve existir, uma simples tecnologia
que possa resolver todos os problemas e que ao mesmo tempo se aplique com facilidade a
todos os casos. Uma diversidade de conjugação de diferentes tecnologias devem ser a
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realidade uma vez que as aplicações são diversas. Assim sendo, este trabalho contribui com
algum desenvolvimento tecnológico na área uma vez que pretende adaptar o protocolo
6lowPAN, já bem conhecido na área de IoT, a estrutura de um dos mais conhecidos
processadores para a área de sistemas embarcados que é o ARM (mais especificamente da
família Cortex-M). Além disto, cria um conjunto de funções (leia-se bibliotecas)
padronizadas que torne mais facilitado o uso desta tecnologia para aplicações de IoT.
Testes em domínio HAN com diferentes cenários também devem contribuir para
clarificar um pouco mais a aplicabilidade desta tecnologia 6LoWPAN indicando suas
vantagens e desvantagens considerando um domínio HAN. Em especial, optou-se por usar o
6LoWPAN como tecnologia devido a sua capacidade de se conectar ao domínio IP (rede
mundial de computadores) sem a necessidade de um elemento intermediário para realizar a
tradução entre protocolos (alta interoperabilidade). Não menos importante, a topologia mesh
implementada por esta pilha de protocolos 6LoWPAN é também um de seus destaques uma
vez que ela potencialmente expande o alcance da rede e agrega elementos (ou nós) com
alguma flexibilidade necessária ao conceito de IoT.

1.4 – Organização do texto
Neste capítulo foram feitas algumas considerações iniciais sobre este projeto assim
como apresentado os principais temas que devem ser abordados no restante do texto com
maior detalhamento. O Capítulo 2 aborda de forma sucinta e teórica os principais conceitos
necessários para o entendimento básico de IoT com enfoque em tecnologias de
telecomunicações no domínio HAN. Alguns destes conceitos são usados de forma mais prática
no Capítulo 3 onde são descritos os materiais e métodos empregados para se construir a
plataforma de comunicação 6LoWPAN para IoT aqui abordada. Os resultados de testes
feitos com a tecnologia e materiais aqui empregados são mostrados no Capítulo 4. Neste
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mesmo capítulo são feitos alguns comentários sobre os resultados dos experimentos
conduzidos com esta tecnologia. Por fim, o Capítulo 5 conclui este trabalho.
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Capítulo 2 - Tecnologias de comunicação para
IoT
2.1 – Internet das Coisas
As aplicações da IoT abrangem diversas áreas. Dentre elas pode-se citar as áreas de
energia, saúde, transporte, monitoramento, automação, agricultura, industrial e residencial
[3]. Embora controverso, esse tipo de comunicação também é algumas vezes referenciado
como M2M (machine to machine)[4].
Para implementação da IoT existem muitos requisitos que devem ser atendidos, como:
protocolos de rede e aplicação empregados, tipo de tecnologia em meio físico wireless1
empregada, serviços de conexão à nuvem, consumo de energia dentre outros [4]. Para melhor
entender o funcionamento e os requisitos da IoT, alguns autores [3] propõem seis elementos
cruciais para o seu funcionamento conforme ilustrado na Figura 2.1. Cada um destes itens
é brevemente descrito na sequência.

Figura 2.1 - Elementos principais da Internet das Coisas.

Fonte: figura adaptada de [3].

Embora IoT não se restrinja a tecnologias sem fio, vale destacar que a escolha pelo protocolo 6lowPAN,
que tem topologia mesh, induz naturalemente a uma tecnologia sem fio.

1
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•

Identificação: cada objeto deve conter uma identificação única dentro da rede para
que possam ser diferenciados e endereçáveis. Como a IoT pretende conectar
bilhões de dispositivos, a identificação única se torna um desafio para sua
implementação. O atual método de endereçamento na Internet, IPv4, não poderá
ser usado neste tipo de rede devido ao seu limitado número de endereços possíveis.
Dessa necessidade surge então o IPv6 [5].

•

Sensoriamento: este elemento representa a capacidade dos objetos de colher
informações do ambiente ou de alguma variável específica. A partir dos dados
colhidos, os objetos também podem ou não atuar no ambiente.

•

Comunicação: trata-se de um dos elementos mais importantes da composição.
Para este elemento estão sendo propostos vários protocolos e tecnologias de
comunicação como 6LoWPAN, ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi, RFID e Z-Wave [4].

•

Computação: elemento que representa o poder de processamento de dados dos
objetos da rede. É a composição entre o hardware e o software. Alguns exemplos
de hardware que já suportam aplicações pra IoT são Arduino, BeagleBone, ARM,
Raspberry PI e entre outros citados em [3]. Para a parte de software já existem
alguns sistemas operacionais que foram especificamente criados e otimizados para
este tipo de rede. Alguns exemplos famosos e bastante utilizados são o TinyOS,
Contiki, SOS e Mantis OS [6].

•

Serviços: de acordo com alguns autores [7], os serviços para IoT são categorizados
em quatro tipos: Identity-Related, Information Aggregation, Collaborative-Aware
e Ubiquitous. A primeira categoria refere-se a aplicações que tem por função
principal a identificação de objetos; a principal tecnologia empregada nesse tipo
de serviço é o RFID. Serviços do tipo Information Aggregation tem por principal
atividade, como o nome sugere, coletar dados e enviar para alguma aplicação
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específica para que possam ser processados. Aplicações do tipo AMI estão nessa
categoria, especialmente as envolvendo smart grids [8]. Já as aplicações
Collaborative-Aware são serviços que, além de coletar dados, conseguem processalos, tomar decisões baseados na informação adquirida e atuar no meio. Este tipo
de aplicação é um dos principais desafios para a implementação da IoT, já que os
objetos necessitarão de um maior poder de processamento para manipular o
grande fluxo de dados e uma conexão rápida para a transferência das informações
geradas. Por fim, os serviços do tipo Ubiquitous são um tipo de aplicação
Collaborative-Aware com acessibilidade constante para qualquer um em qualquer
lugar. Este tipo de aplicação ainda não é possível devido às limitações
tecnológicas. Porém, representa uma das importantes metas da IoT [9]. A Figura
2.2 ilustra como se prevê o futuro da IoT com esse tipo de aplicação [9].

Figura 2.2 - Esquemático com usuários finais e áreas de aplicação da IoT

Fonte: figura adaptada de [9]
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•

Semântica: como a nome sugere, este elemento representa a extração de
informações úteis dos dados de forma a dar significado aos mesmos. Podemos
definir este elemento como sendo a parte cognitiva da IoT, responsável por extrair
conhecimento da vasta rede de sensores e objetos.

A Tabela 2.1 mostra um resumo dos elementos citados e algumas tecnologias e
protocolos que podem ser usados na implementação destes.

Tabela 2.1 - Elementos e tecnologias para IoT.

Identificação

Nomeamento

EPC, uCode

Endereçamento

IPv6
Smart sensors, dispositivos wearable, sensores

Sensoriamento

embarcados, atuadores, RFID
ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi, RFID, Z-Wave

Comunicação
Computação

Hardware

Arduino, BeagleBone, ARM, Raspberry PI

Software

TinyOS, Contiki, SOS, Mantis OS
Identity-Related, Information Aggregation,

Serviços

Collaborative-Aware, Ubiquitous
RDF, EXI, OWL

Semântica
Fonte: [3].

2.2 – Protocolos para redes de sensores
Assim como a rede convencional de computadores segue um padrão de camadas, a
IoT também conta com padronizações com abordagens parecidas. Apesar de não existir um
padrão bem definido até o momento, vários grupos de trabalho vêm tentando criar e
estabelecer modelos de camadas e novos protocolos para a IoT. Entre estes grupos estão o
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IETF e o IEEE [3]. A Tabela 2.2 mostra alguns protocolos, criados por estes grupos de
trabalho, que mais se destacam nesta área de aplicação.

Tabela 2.2 - Padrão proposto para IoT.

Protocolo de Aplicação

DDS

CoAP

Descoberta de Serviços

AMQP

MQTT

mDNS

Camada de
Rede
Camada de
Enlace
Camada
Física

XMPP

HTTP
REST

DNS-SD

Protocolo de
Roteamento
Protocolos de
Infraestrutura

MQTT-SN

RPL

6LoWPAN

IPv4/IPV6
IEEE 802.15.4

LTE-A

EPCglobal

IEE 802.15.4

Z-Wave

Fonte: [3].

2.2.1 – Protocolos de Aplicação
A camada de aplicação é responsável pela interação final com o usuário e possui grande
importância dentro do contexto de IoT, por fazer a interface não somente com pessoas, mas
também com outros objetos. Abaixo estão listados alguns desses protocolos:
•

CoAP (Constrained Application Protocol): é uma aplicação baseada no protocolo de
transferência web e foi desenvolvido especificamente para aplicações em IoT que
possuem limitações tanto em poder de processamento como em ambiente de rede
(redes com altas taxas de perda de pacotes). Segue o estilo de arquitetura REST
(Representational State Transfer), que é um jeito mais simples do modelo servidorcliente. CoAP usa UDP por definição, o que agrega ainda mais simplicidade ao
funcionamento e economia de processamento. As principais vantagens deste protocolo
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são a simplicidade, integração com serviços web, suporte a multicast e possui um
cabeçalho bem pequeno [3; 10; 11].
•

HTTP REST: Como citado anteriormente, este protocolo é uma versão mais simples
do protocolo HTTP e é facilmente integrado aos serviços web. É baseado na
arquitetura servidor-cliente, onde o servidor controla o acesso e os recursos de rede,
cabendo ao cliente apenas requisitar o acesso. Faz uso das mesmas funções que são
utilizadas no HTTP, como GET, PUT, DELETE e POST [10; 12].

•

MQTT (Message Queue Telemetry Transport): é um protocolo de mensagens simples
desenvolvido especificamente para aplicações em IoT [4]. Baseia-se na arquitetura
servidor-cliente do tipo publish/subscribe. Esta arquitetura possui três elementos de
rede: (i) publisher, (ii) broker e (iii) subscriber. O subscriber realiza uma ‘inscrição’
no broker para ser informado sobre dados de seu interesse. Já o publisher é responsável
por ‘publicar’ dados para o broker. O broker, por sua vez, é responsável por
encaminhar os dados ‘publicados’ pelo publisher para os subscribers que se interessam
por eles, a Figura 2.4 ilustra este funcionamento O MQTT usa o TCP/IP como
protocolo de transporte e suporta QoS (Quality of Service)[3; 12; 13].
Figura 2.3 - Esquemático do funcionamento do MQTT

Fonte: figura adaptada de [3].
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•

MQTT-SN: É uma versão do MQTT para redes de sensores que suporta o uso do
protocolo UDP como protocolo de transporte [3].

•

DDS (Data Distribution Service): assim como o MQTT, utiliza a arquitetura
publish/subscribe, porém não possui um broker para intermediar as assinaturas e a
distribuição de dados, este gerenciamento é feito por camadas específicas deste
protocolo e os dados são distribuídos por multicast. A principal vantagem deste
protocolo é a alta qualidade de serviço (QoS), que proporciona uma alta
confiabilidade [3; 12].

•

AMQP (Advanced Message Queuing Protocol): é um protocolo orientado a troca de
mensagens corporativas que preza a interoperabilidade entre diversos dispositivos e
linguagens de programação, por este motivo é bastante utilizado no meio comercial.
Também faz uso da arquitetura publish/subscribe. Similarmente ao MQTT,
implementa três níveis de QoS e usa TCP como protocolo de transporte. Não é
recomendado para redes com recursos limitados [3; 12].

•

XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol, utiliza linguagem XML para
troca de mensagens instantâneas. Tipicamente é implementado sobre arquitetura do
tipo servidor-cliente, mas também suporta modelos como publish/subscribe e
request/response. Possui várias extensões e por isso é bastante maleável e funciona
em diversos sistemas operacionais [12; 14].

Pode-se observar que a camada de aplicação conta com diversos protocolos para uma
ampla variedade de serviços. A Tabela 2.3 resume as principais características dos protocolos
de aplicação aqui citados.
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CoAP
HTTP
MQTT
DDS
AMQP
XMPP

UDP
TCP
TCP
TCP
UDP
TCP
TCP

Tamanho de
cabeçalho

QoS

Segurança

request/
response

publish/
subscribe

Transporte

Protocolo

RESTful

Tabela 2.3 - Comparação entre protocolos de aplicação para IoT

DTLS
SSL
SSL
SSL
DTLS
SSL
SSL

4
2
8
-

Fonte: [3; 12].

2.2.2 – Protocolos de rede e tecnologias de comunicação
Entre os protocolos e tecnologias de comunicação de curto alcance comumente usados
para aplicações IoT, destacam-se os seguintes protocolos: (i) ZigBee, (ii) Bluetooth, (iii) ZWave, (iv) Wi-Fi e (v) 6LoWPAN [15; 16]. Eles são brevemente discutidos na sequência:
•

ZigBee: protocolo de comunicação de padrão aberto desenvolvido para aplicações IoT
de baixo consumo baseado no padrão IEEE 802.15.4 criado pela ZigBee Alliance. Sua
implementação é considerada barata e simples e, por esses motivos, é largamente
usado no desenvolvimento de redes de sensores. Um de seus principais diferenciais é
o suporte a topologia de rede mesh, que permite um alcance maior e permite que as
rotas possam se adaptar automaticamente com a mudança da rede [4; 15; 17].

•

Bluetooth: tecnologia baseada no padrão IEEE 802.15.1 que opera na faixa livre de
2.4 GHz. Apresenta uma taxa de dados relativamente alta, que pode chegar até 1
Mbps, e baixo consumo de energia, principalmente na sua mais recente versão 4.0,
também conhecida como Bluetooth Low Energy (BLE). Entretanto seu alcance é
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curto (cerca de 10 metros) e consegue conectar apenas dois dispositivos ao mesmo
tempo [4; 15].
•

Wi-Fi: padrão baseado no IEEE 802.11 bastante popular em redes LAN. Opera na
faixa de 2.4 e 5.8 GHz. Consegue atingir taxas de dados relativamente altas e permite
conectar dispositivos diretamente à Internet por meio do protocolo IP. Entretanto
possui um número pequeno de canais, o que limita o número de dispositivos que
podem se conectar ao mesmo tempo, e consome mais energia em relação às outras
tecnologias citadas [4; 15].

•

Z-Wave: tecnologia criada pela Zen-Sys inicialmente idealizado para automação
residencial. Também suporta topologia do tipo mesh e seu alcance indoor pode chegar
a 30 metros entre dispositivos. Funciona tradicionalmente na faixa de frequência subGHz, porém possui uma versão com suporte para a faixa de 2.4 GHz.

•

6LoWPAN: abreviação para IPv6 over Lo-power Wireless Personal Area Networks,
e como o nome sugere é uma adaptação do protocolo de rede IPv6 sobre o padrão
IEEE 802.15.4 para redes pessoais de baixo consumo [17]. Este protocolo promete
conectar dispositivos com recursos limitados de rede ao domínio IP [15; 18], sendo
essa a sua principal vantagem, pois não precisa de tradução entre protocolos para se
conectar à Internet e garante alta interoperabilidade. O protocolo IPv6 surgiu para
substituir o IPv4, já que este apresenta um número de endereços possíveis
comparativamente pequeno. Como a IoT pretende conectar bilhões de dispositivos à
Internet, o IPv6 torna-se um protocolo essencial para a sua implementação [5; 19].
Outra vantagem do 6LoWPAN é o protocolo de roteamento RPL (Routing Protocol
for Low power and lossy networks). RPL usa topologia mesh e foi desenvolvido para
redes de sensores de coleta de dados, o que o faz adequado para sistemas AMI [18].

A Tabela 2.4 resume as principais características de cada tecnologia citada:
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Tabela 2.4 - Principais características das tecnologias de comunicação

Frequência

Alcance
Taxa de dados
(máx)
Vantagens

Desvantagens

ZigBee
2.4 GHz/
915 MHz

Bluetooth
2.4 GHz

Wi-Fi
2.4 GHz/
5.8 GHz

Z-Wave
908 MHz

10 – 75 m

10 m

30 m

250 Kbps

1 Mbps

100 m
(indoor)
300 Mbps

6LoWPAN
2.4 GHz/
915 MHz/
868 MHz
Até 200 m

40 Kbps

250 Kbps

Custo baixo, menor
consumo de
energia, rede mesh
Baixa
interoperabilidade

Alta taxa de
dados

Pouca
interferência

Suporte IP,
rede mesh

Padrão
fechado

Consumo de
energia
relativamente
alto

Conexão
frágil, baixo
alcance

Alta taxa de
dados, padrões
bem definidos
Consumo de
energia

Fonte:[4; 15]

2.3 – Resumo
Neste capítulo foram abordados os principais aspectos tecnológicos envolvidos na IoT,
assim como os principais protocolos propostos. Nas subseções foi apresentado uma breve
descrição dos protocolos de aplicação e comunicação que têm sido estudados como fortes
candidatos a uso pela IoT. No próximo capítulo será descrito os materiais e métodos que
serão empregados nesta pesquisa para se construir a estrutura tecnológica desejada para
aplicação em IoT. Em especial serão tratados mais detalhes sobre o 6lowPAN, a versão que
será emprega, como deve ser feita sua adaptação para ARM e como devem ser conduzidos
os testes para avaliar o desempenho da rede em um domínio HAN empregando diferentes
cenários.
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Capítulo 3 - Projeto do sistema de
comunicação
3.1 – Arquitetura proposta
Para o desenvolvimento da rede de dados proposta serão usados módulos comerciais
com microcontroladores ARM Cortex-M4 e outros com tranceiver SubGHz integrado. A
Figura 3.1 ilustra a arquitetura que será implementada.

Figura 3.1 - Arquitetura dos elementos de rede proposta

Fonte: autor

Como pode-se ver na figura anterior, a arquitetura foi dividida em níveis, sendo eles:
(i) módulos de prototipação, (ii) hardware, (iii) drivers, (iv) middleware e (v) aplicação. O
nível de módulos de prototipação representa as placas comerciais de desenvolvimento que
serão usadas para a prototipagem, neste caso os módulos STM32F4 [20] e SPIRIT1 [21]. O
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nível de hardware nos mostra a tecnologia que está no “núcleo” de cada módulo: o
processador Cortex-M4 e o transceptor SubGhz respectivamente. Por sua vez, o nível de
drivers retrata a camada do software de abstração de hardware (conhecida como hardware
abstraction layer - HAL), que implementa funções de baixo nível para manipulação dos
recursos do hardware (leia-se processadores). Logo acima se encontra o nível middleware que
representa a camada de software responsável por fazer a intermediação entre o sistema
operacional e a aplicação. Nele estão o sistema operacional Contiki, a pilha de protocolos de
rede 6LoWPAN e as funções a serem usadas neste projeto. Por último, tem-se o nível de
aplicação, que simboliza a camada de software de maior nível do sistema que definirá as
funcionalidades da aplicação e gerará os dados que a pilha 6LoWPAN e o transceiver se
encarregarão de transmitir ou receber.

3.2 – Materiais
Os principais materiais que serão usados para o desenvolvimento deste projeto são os
módulos STM32F4 que contém o processador ARM Cortex-M, os módulos SPIRIT1 SubGHz
que contém os transceivers (rádios), um módulo X-NUCLEO-IDW01M1 que será uma ponte
Wi-Fi para a nuvem, o ambiente de programação IAR EWARM e, por fim, o sistema
operacional Contiki-OS que deve ser instalado e executado no ARM Cortex-M. Abaixo é
feita uma caracterização destes itens que foram empregados para a montagem e testes da
rede de comunicação aqui proposta.
•

STM32F4: são placas de prototipagem fabricadas pela ST Microelectronics que
permitem criar e testar projetos com microcontroladores de 32 bits de forma
relativamente rápida. Sua principal vantagem é o gravador integrado, permitindo
a programação do microcontrolador via USB. Neste projeto será usado
especificamente o módulo STM32F446RE, que possui um microcontrolador ARM

29

Cortex-M4 32 bits, possui memória flash de 512 kB, SRAM de 128 kB [20]. A
Figura 3.2 ilustra um dos módulos da família STM32F4.
Figura 3.2 - STM32F401RE

Fonte: [20]

•

SPIRIT1 SubGHz: é um transceptor que opera na faixa livre de 915 MHz, também
fabricado pela ST Microelectronics. Consegue transmitir a uma taxa de até 500
Kbps, tem sensibilidade de -118 dBm, potência máxima de transmissão de 16 dBm
e apresenta baixo consumo de energia. Consegue se comunicar com os módulos
STM32F4 via SPI com header compatível [21]. A Figura 3.3 apresenta este
módulo.
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Figura 3.3 - Módulo SPIRIT1

Fonte:[21]

•

X-NUCLEO-IDW01M1: é um transceptor baseado no padrão IEEE 802.11 b/g/n.
Seu firmware contém protocolo IP completo que permite abrir até 8 sockets
TCP/UDP e pode ser comunicar com a nuvem com ou sem autenticação [22]. A
Figura 3.4 apresenta o módulo.
Figura 3.4 - Módulo X-NUCLEO-IDW01M1

Fonte:[22]
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•

IAR EWARM: Software de desenvolvimento específico para ARM Cortex-M com
compilador C/C++ otimizados para ARM. É amplamente usado por
desenvolvedores de sistemas embarcados. Possui o recurso de debug on hardware,
que viabiliza achar erros no código enquanto este está em execução no
microcontrolador [23]. A ST dispõe de bibliotecas para esta IDE.

•

Contiki-Os: sistema operacional criado para microcontroladores de baixo consumo
específico para aplicações em IoT. Seu padrão é aberto, portanto é livre para
modificações e adaptações. Suporta protocolos como IPv4, IPv6 e 6LoWPAN,
além dos protocolos de transporte UDP e TCP. Dispõe de um software próprio
para a simulação de redes (Cooja), permitindo prever o seu funcionamento antes
mesmo da implementação.

3.3 – Testes da rede
Após a implementação da rede, é interessante que se avaliem alguns de seus
parâmetros mais básicos como, por exemplo, taxa de mensagens perdidas, potência
transmitida e recebida e alcance dos nós. Todos estes parâmetros considerando um cenário
de uma rede formada por 4 elementos. Destes, um se dedicará a recepção de dados e os
outros 3 a transmissão. A Figura 3.5 ilustra alguns arranjos básicos de 4 elementos que
constituirão os cenários de testes para avaliação básica da rede.
Figura 3.5 -Topologias mesh com 4 elementos

Fonte: autor
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A Figura 3.5a mostra a topologia tipo estrela, sendo essa a mais simples. Ela não
necessita de hops para que as mensagens cheguem ao receptor. Já a Figura 3.5b, pode-se ver
que os elementos estão organizados em uma fila de modo que haja apenas uma rota possível
para os nós, sendo essa a mais complexa e sujeita a erros. Ela necessita de vários hops para
que as mensagens cheguem ao receptor. Portanto, os nós, com exceção do último, devem
não somente mandar suas próprias mensagens como também encaminhar as mensagens dos
seus vizinhos. Por último, a Figura 3.5c mostra uma topologia tipo árvore, onde apenas um
nó tem acesso direto ao receptor e aos outros transmissores.
Após testar as topologias citadas acima, será posto a prova o alcance dos nós para
diferentes potências de transmissão. A Figura 3.6 exemplifica como o teste será conduzido.

Figura 3.6 - Teste de alcance dos nós

Fonte: autor

Como podemos ver na Figura 3.6, o receptor será fixado em um local enquanto que
o transmissor irá se afastar gradualmente do mesmo. Deste modo, a qualidade da conexão
poderá ser medida, tanto quanto o alcance dos nós. Ambos os nós serão configurados com a
mesma potência de transmissão para que tenham o mesmo poder de alcance.
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3.4 – Resumo
Neste capítulo foram definidas as requisições do projeto, bem como a arquitetura
proposta para implementação de uma rede 6LoWPAN usando kits comerciais disponíveis no
mercado. Também foi revisado breves descrições dos módulos que serão usados e dos
softwares que darão suporte ao projeto. E por fim, os testes e os parâmetros a serem
analisados foram também apresentados. A próxima seção mostra o resultado dos testes
executados e do comportamento da rede produzida. Ela também faz algumas discussões dos
resultados alcançados bem como algumas de suas peculiaridades e pontos mais importantes.
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Capítulo 4 - Resultados e discussões
4.1 – Funcionamento da rede
A fabricante ST Microelectronics disponibiliza alguns códigos de aplicações para
exemplificar casos de uso de uma rede baseada no Contiki-OS para seus microcontroladores.
Estes códigos podem servir de base para aplicações mais elaboradas. Um exemplo
interessante - e que aqui foi usada para demonstrar o funcionamento da rede - é a conexão
da mesma com a nuvem usando o protocolo de aplicação CoAP. O tutorial desta aplicação,
juntamente com os arquivos fonte necessários, podem ser encontrados em [24]. A Figura 4.1
ilustra a topologia de rede desta aplicação.
Figura 4.1 – Topologia de rede para aplicação CoAP

Fonte: autor

Neste exemplo, os nós se comunicam com a ponte wi-fi em frequência sub-GHz. A
ponte wi-fi, por sua vez, se comporta como um gateway e transmite os dados da rede local
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via wi-fi para uma aplicação na nuvem. Neste caso específico, os dados são enviados para a
aplicação Leshan [25], que é um servidor aberto para aplicações em IoT.
No exemplo em questão, os nós se cadastram no servidor e recebem um identificador
único. A Figura 4.2 mostra o número identificador de um dos nós que foi obtido após o
cadastro no servidor.
Figura 4.2 – Número identificador do nó

Fonte: autor

Após o cadastro, o identificador do nó aparecerá na página web do servidor Leshan
e estará disponível para acesso público na nuvem. A Figura 4.3 mostra a página web inicial
do servidor com o nó já cadastrado.

Figura 4.3 – Número identificador do nó na página web do servidor leshan

Fonte: autor
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Com o nó disponível na nuvem, ao clicar no identificador do nó, o usuário terá acesso
a uma página com todos os sensores/atuadores disponíveis daquele módulo. A aplicação
permite, ainda, escolher o método de leitura/escrita dos sensores/atuadores, indo desde uma
única leitura até o acompanhamento em tempo real. A Figura 4.4 ilustra o acompanhamento
em tempo real do número de vezes em que um botão do módulo foi pressionado assim como
o estado lógico do mesmo. Note que, para isso, apenas foi necessário habilitar a opção observe
referente ao botão do módulo.
Figura 4.4 – Número identificador do nó na página web do servidor Leshan

Fonte: autor

Apesar do servidor Leshan funcionar bem e ser de fácil acesso, ele não foi desenvolvido
para uso em aplicações comerciais. Porém, sua API conta com um esquema bem simples,
baseado em URL, que permite disponibilizar os dados dos nós para uma possível aplicação
personalizada.

4.2 – Resultados dos testes
Para os testes de qualidades propostos, foi observado a RSSI (relative received signal
strength) do sinal recebido e a quantidade de pacotes recebidos PRR (packet reception rates).
Todas as medições foram feitas a nível de transporte (UDP) e foram obtidas através de
registradores do microcontrolador.
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O parâmetro RSSI é um indicador relativo, ou seja, não pode ser convertido de forma
precisa para um valor de potência absoluto. No caso dos módulos ST, este parâmetro é
medido por um registrador de 8 bits, que armazena o valor de potência relativa do último
pacote recebido. Esse valor varia de 0 a 255. Quanto maior o valor, maior a potência
recebida. Este indicador pode ser usado pelos protocolos de roteamento para definir as
melhores rotas baseando-se na energia do sinal recebido.
Para medir o PRR foi criada uma rotina de software que envia pacotes sequenciais
via UDP periodicamente. O módulo receptor conta os pacotes perdidos e recebidos de cada
nó e faz o cálculo do parâmetro.
No primeiro momento, foi feita uma análise do RSSI em função da distância entre os
nós e a potência de transmissão. Deste modo, pode-se ter uma estimativa de alcance dos
nós. A Figura 4.5 nos mostra alguns gráficos da RSSI média em função da distância para
diferentes valores de potência de transmissão. Os valores de potência de transmissão são,
respectivamente, 5.6 dBm, 7.6 dBm, 9.6 dBm e 11.6 dBm. A Figura 4.6 mostra a comparação
entre as curvas obtidas.
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Figura 4.5 – Valores de RSSI média em função da distância entre os nós

Fonte: autor

Figura 4.6 – Comparação entre os valores de RSSI encontrados

Fonte: autor
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Em seguida foi feito um estudo do coeficiente PRR em relação a distância entre os
nós e a potência de transmissão dos mesmos. A Figura 4.7 exibe os gráficos de PRR em
função da distância para alguns valores de potência de transmissão. Os valores de potência
foram os mesmos usados para a análise do RSSI e estão na mesma ordem na ilustração. A
Figura 4.8 mostra a comparação entre as curvas de PRR adquiridas.

Figura 4.7 – Valores de PRR média em função da distância entre os nós

Fonte: autor
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Figura 4.8 – Valores de PRR média em função da distância entre os nós

Fonte: autor

Por fim, foram examinados os coeficientes PRR para as topologias de rede descritas
no capítulo anterior e mostradas na Figura 3.5. Os valores de PRR encontrados referentes
a topologia estrela são exibidos na Figura 4.9.
Figura 4.9 – Valores de PRR média de cada nó da rede

Fonte: autor
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A Figura 4.10 mostra as medições de PRR em função da quantidade de hops (saltos)
para a topologia em forma de fila, onde os pacotes de dados necessitam de efetuar hops para
chegar até o receptor.
Figura 4.10 – Valores de PRR média em função dos hops

Fonte: autor

Por fim, a Figura 4.11 mostra as medições de PRR efetuadas para a topologia tipo
árvore, onde apenas um nó tem acesso ao receptor.

42

Figura 4.11 – Valores de PRR média de cada nó da rede

Fonte: autor

4.3 – Discussões
Em relação à aplicação CoAP, a mesma se demonstrou prática, eficiente e útil na
captação de dados dos módulos e comunicação com a nuvem. Uma das principais vantagens
do CoAP neste projeto em específico é o tratamento de perdas de pacote a nível de aplicação,
o que melhora a qualidade do serviço. Outra vantagem são os documentos e materiais
disponibilizados pelo fabricante do hardware, que possibilitam desenvolver e testar uma rede
em tempo relativamente curto e contêm padronizações e bibliotecas que permitem a
integração de novos sensores e atuadores de forma análoga aos exemplos disponíveis.
Os testes feitos a nível de transporte revelaram que os módulos têm alcance individual
reduzido, apesar de sua frequência ser relativamente baixa (< 1GHz), o que proporciona
potencialmente menor atenuação no espaço livre e consequentemente maior alcance. As
transmissões apresentaram perdas de pacote consideráveis a partir de 6 metros de distância
do receptor. Isso pode ser associado a baixa potência de transmissão e o tipo de antena
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utilizada nos módulos que tem pouca eficiência por se tratar de uma antena de PCB
(printable circuit board). Pode-se notar também, para potências menores de transmissão (5.6
dbm e 7.6 dbm neste caso), uma maior perda de pacotes em torno de 6 metros de distância.
Este comportamento não foi previsto e não foi possível constatar sua natureza.
Apesar do indicador RSSI ser, de certa forma, impreciso, foi possível observar o
decaimento da potência recebida a medida que a distância entre os nós aumentava assim
como sua relação com a potência transmitida. Todavia, as curvas interpoladas não
apresentaram um comportamento padrão de um sinal de rádio, pois se aproximaram muito
de um decaimento linear.
Por fim, outro problema notado foi o tempo de formação de rotas entre os nós, que
variavam muito sem motivos aparentes. Em alguns casos a rede chegou a delongar mais de
20 minutos para formar uma rota de apenas 2 hops. Embora não se tenha medido nesta
pesquisa, sabe-se que o protocolo de roteamento da pilha 6lowPAN pode usar muitas
mensagens de sinalização para manter as tabelas de rota o que pode diminuir a taxa de
transmissão efetiva e criar distorções como a aqui descrita.
Apesar dos problemas, a rede se mostra útil para aplicações com baixas taxas de dados
e que não necessitem de um grande alcance individual dos nós. A questão da densidade de
nós também é outro fator que pode influenciar drasticamente no desempenho da rede. No
caso de topologias que efetuam hops, pode-se perceber que até mesmo o nó que tem acesso
direto à raiz sofre perdas de pacote. Isso se deve ao fato de que o mesmo, além de enviar
seus próprios pacotes, é responsável por enviar os pacotes de seus vizinhos.
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Capítulo 5 – Conclusão
A IoT é uma parte considerável do futuro das redes de telecomunicação e com ela
provavelmente nascerão novas aplicações e serviços em diversas áreas de atuação. Para que
isso seja possível, ainda é necessário o estudo e implantação de tecnologias que viabilizam
tal rede. O trabalho aqui apresentado mostra apenas uma das várias opções de
implementação e, apesar de limitada, pode ser usada para diversos tipos de serviços,
especialmente quando empregada com transceivers mais potentes.
Em termos de resultado, a rede mesh se mostrou praticável dentro de um cenário
indoor, embora apresentasse uma grande degradação de desempenho à medida em que foi
aumentada a quantidade de nós ou quando foram aumentadas as barreiras. Mesmo assim,
para um cenário interno, de poucos nós e com poucos obstáculos, especialmente em uma
rede HAN, a arquitetura mesh conjugada com o 6LowPAN mostra-se viável quando
embarcada em um processador padrão ARM-M capaz de executar as complexidade da
camada de roteamento. Em virtude destas constatações, a rede mesh 6lowPAN é adequada
ao modelo de IoT (em HAN) com a vantagem de ser uma rede IP-compatível. Ainda, oferece
amplo suporte a protocolos de aplicação (COAP, MQTT, etc) que também viabilizam a
tecnologia já que propiciam ao seu desenvolver uma ampla gama de serviços.
Para exemplificar uma das possíveis aplicações em que esta rede pode ser empregada,
está sendo criado um dispositivo que conta com um sensor acelerômetro que será usado para
monitorar a posição de pessoas acamadas. A placa de circuito impressa já foi desenvolvida
e está em fase de testes. Para complementar esta aplicação, poderá também ser criada um
software para computador que capta os dados do servidor Leshan através do esquema URL
disponível pela sua API. O software poderá ler os valores do sensor, tratar e dar sentido aos
mesmos.
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