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Sammanfattning
Abstract
In wireless sensor neworks, small wireless sensors work tightly together to solve a
specific task. An example of such a task might be the process of collecting pollen
values in the air over a large area. Nodes route data through other nodes within
the network until they reach a common data sink, where the data might be stored
and further processed. In general, sensor nodes are small, cheap, communicates
wirelessly and have a very long battery life. Traditionally, sensor nodes have also
been assumed to be static (stationary), which imposes limitations on nodes if worn
people or when being mounted on a vehicle.
This thesis presents matmac , a mac-protocol designed to support mobile nodes in wireless sensor networks. A reference implementation of matmac has been
implemented in the Contiki operating system and evaluated with various configuration parameters, velocities and data intensities in the network simulator Cooja.
The result of the evaluation indicate that the mobility mechanisms of matmac
promotes the nodes ability to reliably transmit data even though they are mobile.
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Abstract
In wireless sensor neworks, small wireless sensors work tightly together to solve a
specific task. An example of such a task might be the process of collecting pollen
values in the air over a large area. Nodes route data through other nodes within
the network until they reach a common data sink, where the data might be stored
and further processed. In general, sensor nodes are small, cheap, communicates
wirelessly and have a very long battery life. Traditionally, sensor nodes have also
been assumed to be static (stationary), which imposes limitations on nodes if worn
people or when being mounted on a vehicle.
This thesis presents matmac , a mac-protocol designed to support mobile
nodes in wireless sensor networks. A reference implementation of matmac has
been implemented in the Contiki operating system and evaluated with various
configuration parameters, velocities and data intensities in the network simulator
Cooja. The result of the evaluation indicate that the mobility mechanisms of
matmac promotes the nodes ability to reliably transmit data even though they
are mobile.

Sammanfattning
Trådlösa sensornätverk byggs upp av trådlösa sensorer, som gemensamt arbetar
för att lösa en viss uppgift. Ett exempel på en sådan uppgift kan vara insamling
av pollennivåer i luften över en stor yta. Sensornoderna vidarebefordrar datan
sinsemellan tills den når en datainsamlingsnod någonstans i nätverket där den
sedan lagras och efterbehandlas. Generellt gäller att sensornoder är små, billiga,
kommunicerar trådlöst och har en väldigt lång livslängd. Traditionellt sett har sensornoder också antagits vara statiska (stillastående), vilket medför begränsningar
om noderna bärs av exempelvis människor eller monteras på fordon.
I detta examensarbete presenteras matmac , ett mac-protokoll som designats
för att hantera mobila noder i trådlösa sensornätverk. En referensimplementation av matmac har implementerats i operativsystemet Contiki och utvärderats
med varierande konfigurationsparametrar, rörelsehastigheter och dataintensitet i
simulatorn Cooja. Resultatet från utvärderingen visar att mekanismerna för mobilitetshantering i matmac främjar sensornodernas förmåga att pålitligt överföra
data trots att de är mobila.
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Random Waypoint Mobility Model

S-MAC Sensor-MAC
SG

Stamnätsgränssnittet

SLAAC Stateless Address AutoConfiguration
TDMA Time Division Multiple Access
UDGM Unit Disk Graph Medium
UWB Ultra Wide Band
WCMDA Wideband Code Division Multiple Access
WIFI Wireless Fidelity
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Kapitel 1

Inledning
I det här kapitlet presenteras bakgrunden och syftet till examensarbetet samt
avgränsningar som gjorts och rapportens upplägg.

1.1

Bakgrund

Trådlösa sensornätverk byggs upp av små enkla enheter som kallas sensornoder.
Enheterna kommunicerar trådlöst med varandra och används för att samla in
information om en fysisk omgivning, till exempel temperaturer i en lokal, vibrationer hos industrimaskiner eller föroreningar i luften. Det mest utmärkande hos
ett trådlöst sensornätverk är sensornodernas låga energiförbrukning, vilken medför en livslängd hos noderna på flera månader eller år med enbart en uppsättning
batterier. Detta är exempelvis praktiskt i miljöer där kabeldragning är krångligt
men det gör också att de är enkla att underhålla, eftersom batterier sällan behöver bytas. Sensornoder används vanligtvis i miljöer där de konstant befinner sig
på samma plats och inte förflyttas. Att tillåta mobila sensornoder är ett intressant
problem, som inte har behandlats i någon större utsträckning förrän på senare år
i akademiska publikationer.
Alten i Linköping bedriver internt arbete kring praktiskt nyttjande av system
baserade på trådlösa sensornätverk. Att stödja mobila sensornoder i ett nät med
fasta basstationer är ett problem de finner intressant och vill utforska ytterligare,
varvid förslaget till detta examensarbete formades. Grunden till examensarbetet
låg i att framställa ett mac-protokoll till operativsystemet Contiki för en av deras
hårdvaruplattformar, som sedan skulle utvärderas med hjälp av simulatorn Cooja. Om resultatet visade sig tillfredsställande skulle detta mac-protokoll sedan
porteras för användning på den riktiga plattformen.

1.2

Syfte

Syftet med examensarbetet är att utveckla ett mac-protokoll anpassat för trådlösa
sensornätverk med mobila noder, med fokus på låg energiförbrukning i dessa scena5
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rier. Befintliga mac-protokoll för trådlösa sensornätverk ska studeras och användas
som utgångspunkt när det nya protokollet utformas. Den utvecklade lösningen ska
sedan utvärderas i mobila scenarier med nätverkssimulatorn Cooja.

1.3

Antaganden

Följande antaganden kommer att göras gällande implementation och utvärdering:
• mac-protokollet kommer att implementeras i operativsystemet Contiki och
simuleras i simulatorn Cooja, enligt direktiv från Alten. All utveckling kommer ske i Instant Contiki 2.5, en virtuell maskin som är färdigkonfigurerad
för snabbt kunna komma igång och utveckla för Contiki. I Instant Contiki ingår Contiki 2.5, vilket kommer vara den versionen av Contiki som all
utveckling sker mot.
• Ett trådlöst sensornätverk antas vara uppbyggt av ett antal stationära basstationer med fast elinstallation, som alla är sammankopplade via ett trådbundet nätverk.
• Utvärdering av mac-protokollet kommer ske genom simuleringar. Inga utvärderingar med riktig hårdvara erfordras i detta skede.
• Samtliga sensornoder antas vara mobila och kan förflytta sig i godtycklig
utsträckning, dock alltid inom täckning av någon basstation.
• All kommunikation är dubbelriktad. Godtycklig sensornod ska vara adresserbar samt nåbar från godtycklig annan sensornod i nätet.
• Datamängderna som överförs antas vara små, ej tidskritiska och utan överföringsgaranti (lämnas till högre lager).
• Livslängden hos sensornoderna förväntas vara i omfånget av veckor eller
månader, för att täcka en säsongs användning i exempelvis en nöjespark.

1.4

Avgränsningar

Examensarbetet lägger fokus på bibehållen låg energiförbrukning i trådlösa sensornätverk med mobila sensornoder. För att kunna fokusera på detta har ett antal
avgränsningar gjorts, vilka sammanfattas i avsnitt 1.4.1-1.4.4.

1.4.1

Säkerhet och pålitlighet

All form av kryptering och autentisering utelämnas eftersom dessa parametrar ej
är nödvändiga för att erhålla ett fungerande nät.
All data som skickas mellan basstationer via det trådbundna nätverket garanteras att överföras korrekt. Data skickad via radio, som ej når sin mottagare i
fullständig form (exempelvis på grund av en kollision) kommer inte skickas om
automatiskt av mac-protokollet.

1.5 Rapportens upplägg

1.4.2
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Vidarebefordring av data

En sensornod antas enbart kommunicera med/via den basstation den är associerad
till. För att skicka data till en annan sensornod måste den således vidarebefordras
till avsedd destination via sensnornodens basstation.

1.4.3

Integration med andra nät

Kommunikation med sensornoder i andra typer av nätverk, exempelvis Internet,
kommer inte simuleras och stöd för detta kommer att utelämnas. Den utvecklade
lösningen antas vara homogen och sensornoder i nätet kan enbart kommunicera
med andra sensornoder inom samma nät.

1.4.4

Hantering av fel

Eftersom utvärderingen av mac-protokollet utförs genom simuleringar, kan många
vanliga fel som uppstår i praktiken bortses från eller elimineras. Vanliga fel omfattar strömavbrott, att nätverksutrustning mellan basstationer slutar att fungera
eller att annan typ av utrustning går sönder. Dessa typer av fel kommer enbart
hanteras i den utsträckning som krävs för att en fungerande simuleringsplattform
ska kunna implementeras

1.5

Rapportens upplägg

Först presenteras problemställningen tillsammans med en introduktion till trådlösa sensornätverk och grundläggande trådlös kommunikationsteori. Sedan följer
en studie av befintliga och likartade lösningar till problemställningen. Rapporten
avslutas med en beskrivning av det utvecklade mac-protokollet med utvärderingsresultat och slutsatser.

Kapitel 2

Trådlösa sensornätverk
Ett trådlöst sensornätverk består av trådlösa sensornoder som tillsammans övervakar en fysisk omgivning. Detta kan ske genom insamling av temperaturer, ljudnivåer, vibrationer och mycket annat. De trådlösa sensornoderna är primitiva enheter
som är extremt strömsnåla och anpassade för att operera i spann om månader
eller år med endast en batteriuppsättning. Att minska energiförbrukningen i så
stor grad det är möjligt är därför ett krav om den långa livslängden ska kunna
uppnås.
I det här avsnittet ges en introduktion till vad trådlösa sensornätverk är, typiska tillämpningar och läget för dessa system idag.

2.1

Karaktäristiska drag

Trådlösa sensornätverk skiljer sig gentemot andra trådlösa nätverk i flera olika
hänseenden. Nedan listas några utmärkande drag hos denna typ av nät:
• Den mest definierande egenskapen hos ett trådlöst sensornätverk är sensornodernas låga energiförbrukning[28, s. 493]. Istället för att byta batteriet
i sensornoder ska livslängden (på grund av den låga energiförbrukningen)
vara så pass lång att det kan vara mer lönsamt att byta ut hela sensornoden, snarare än enbart batteriet. Det finns ingen exakt gräns för hur länge
en sensornod måste kunna operera, men vid typiska tillämpningar tenderar
gränsen ligga omkring ett par månader eller år.
• Trådlösa sensornätverk kan byggas med allt från några få upp till flera hundra eller flera tusen sensornoder[2]. Bortsett från sensorgivare har sensornoderna någon form av radioenhet med tillhörande antenn, en mikroprocessor
och en strömkälla. Vanligt är att sensornoderna drivs med batteri, exempelvis ett knappcellsbatteri. Exakta egenskaper beror dock helt på den aktuella
tillämpningen.
• Kommunikation med trådlösa sensornoder ska kunna ske i båda riktningarna. Sensornoderna är såldes inte ”dumma” enheter, som enbart rapporterar
9
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mätvärden utan de kan även styras eller konfigureras genom att instruktioner
skickas trådlöst till dem.
• Konfiguration och installation av sensornoder ska ske autonomt i så stor
utsträckning det är möjligt. Eftersom trådlösa sensornätverk kan omfatta
tusentals sensornoder är det viktigt att minimera manuell konfiguration och
låta enheterna själva bygga upp nätverket samt återhämta sig vid eventuella
problem.
• Sensornoder och radiolänkar i ett trådlöst sensornätverk anses vara opålitliga. Att sensornoder går sönder, tappar anslutningen till nätet och att data
ej når sin slutdestination är normala företeelser. Mekanismer för att hantera
dessa situationer ska finns i nätet.
• Sensornoder arbetar tillsammans för att utföra en specifik uppgift. Att en
sensornod går sönder ska inte påverka systemet i sin helhet i någon större utsträckning. Resterande enheter ska kunna täcka upp för trasiga eller
borttappade noder.
• Mjukvaran i sensornoder är väldigt enkel och om ett operativsystem används
är det speciellt utvecklat för ändamålet. På grund av de knappa resurserna
kan kompromisser göras för att minska dess storlek och prestandakrav, exempelvis genom att använda en enklare nätverksstack eller bara stödja vissa
funktioner.
• Det är vanligt att sensornoder driftsätts i miljöer där ramstorleken (mängden
sammanhängande data som radioenheten kan skicka) är mycket begränsad.
En maximal storlek på 127 byte är vanligt förekommande. Detsamma gäller
överföringskapacitet, som normalt sett ligger mellan 20-250 kbit/s. Dessa
begränsningar omnämns ytterligare i följande avsnitt.

2.2

Användningsområden

Det finns många användningsområden för trådlösa sensornätverk, bland annat
inom industri- och hemautomation. Några vanliga exempel på tillämpningar sammanfattas i avsnitt 2.2.1-2.2.4.

2.2.1

Hemautomation

Inom hemautomation används trådlösa sensornätverk för att styra och övervaka
aspekter inom hemmet. Vanliga tillämpningsområden är styrning av lampor, reglering av temperaturer (exempelvis luftkonditionering), videoövervakning, styrning
av markiser och larmsystem [4, kapitel 2]. Det finns även medicinska tillämpningar
där exempelvis insulin- eller blodtrycksmätare automatiskt kan utföra mätningar
och rapportera resultat trådlöst. Läkare kan på så vis övervaka en patients tillstånd och bli informerad om oroväckande trender, som kan påverka patientens
välmående.

2.3 Standardisering

2.2.2
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Industriautomation

I industriella miljöer kan trådlösa sensornätverk användas för att övervaka maskiners hälsa och tillstånd. Genom att använda sensornoder, som är enkla att
driftsätta och nästintill underhållsfria på grund av den långa livslängden, kan
mätdata samlas in som underlag för att skapa en bättre och tryggare miljö för
alla som arbetar med maskinerna [20, kapitel 3]. Vanliga mätpunkter inkluderar
tillstånd hos säkringar, ljusnivåer, arbetsförhållanden (temperatur, ventilation och
luftkonditionering), vibrationer hos pumpar med mera.

2.2.3

Byggnadsautomation

Byggnader, såväl fastighetshus som företagskomplex, består av många olika system
som alla kan övervakas med hjälp av trådlösa sensornätverk. Exempel på sådana
system är ventilation, luftkonditionering, brandlarm, säkerhetssystem (passerkort,
med mera), ljus, fönsterluckor och hissar[14, kapitel 3]. Systemen kan vara sammankopplade för att underlätta övervakningen av dem, men är ej något krav.

2.2.4

Stadstillämpningar

Hem-, industri- och byggnadsautomation är exempel på trådlösa sensornätverk
som vanligtvis driftsätts i mindre skala. Större tillämpningar kan omfatta hela
städer, där sensornoder används för att samla in data om staden i stort. Några
exempel är[7, kapitel 3]:
1. Förbrukning av resurser på kommunal nivå, exempelvis vatten, gas och elektricitet.
2. Meteorologiska data, exempelvis temperatur, tryck, luftfuktighet och vindstyrka.
3. Föroreningar, exempelvis olika sorters gaser, mängden tungmetaller i luften
och radioaktivitet.
4. Omgivningsdata, exempelvis mängden pollen i luften.
Insamling av data sker vanligtvis till någon extern nod (som kan befinna sig
utanför det trådlösa nätverket), där datan sedan behandlas i efterhand.

2.3

Standardisering

Under en längre tid har utvecklingen av trådlösa sensornätverk främst drivits inom
den akademiska världen, genom exempelvis årliga konferenser och workshops. Detta har resulterat i en uppsjö olika lösningar, vilket medfört att kompatibiliteten
mellan dem blivit bristfällig. För att råda bot på detta har flera olika arbetsgrupper satts samman för att utveckla öppna standarder, som enklare ska kunna
förena olika trådlösa sensornätverk och ta fram lösningar till vanliga problem. På
senare tid har också begreppet Internet of Things börjat få fäste inom området,
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vilket syftar till att ansluta sensornoder till Internet och därmed bryta barriären
mellan vanliga datornätverk och de trådlösa sensornätverken. ipv6, ersättaren till
nuvarande ipv4, är tänkt att användas som nätverksprotokoll på högre lager (tillsammans med resterande protokoll i tcp/ip-stacken). Flera egenskaper finns hos
ipv6 som är viktiga i trådlösa sensornätverk, exempelvis automatisk konfiguration
av ip-adresser, möjlighet att hitta närliggande noder och en framtidssäkran (på
grund av brist av ipv4-adresser[18]). Dock innebär ipv6 att högre krav ställs på
sensornoderna eftersom de måste implementera en tcp/ip-stack.
Standarder för att kommunicera på såväl de lägre som de högre lagren i osimodellen diskuteras vidare i avsnitt 2.3.1-2.3.4. Kompletta lösningar för att kunna
implementera trådlösa sensornätverk diskuteras i avsnitt 2.3.5.

2.3.1

IEEE 802.15.4

Under 2003 antogs den första versionen av ieee 802.15.4-standarden, vilket också
blev början för standardiseringen av trådlösa sensornätverk [24, s. 701]. Standarden
omfattar de två lägre lagren av osi-modellen och beskriver exempelvis vilka radiofrekvenser och moduleringstekniker som används samt hur åtkomst till nätverket
sker, genom val av åtkomstmetoder, säkerhetsåtgärder, topologier, med mera.
I standarden definieras två typer av enheter: Full-Function Device (ffd), som
kan fungera som en (pan-)koordinator eller vanlig enhet/sensornod samt ReducedFunction Device (rfd), som är en liten enhet som bara kan utföra enklare åtaganden [12, kapitel 4.1]. En ffd kan med annan terminologi likställas med en
basstation, då den kan utföra uppgifter som vidarebefordring av data och ge åtkomst till andra nätverk medan en rfd motsvarar en sensornod. Enheterna kan
operera i antingen en stjärn- eller p2p-topologi, illustrerat i figur 2.1. I stjärntopologi kan en rfd enbart kommunicera med en annan ffd medan i en p2p-toplogi
tillåts kommunikation mellan samtliga enheter i nätet [12, kapitel 4.3].

Figur 2.1. Stjärntopologi och p2p-topologi i ieee 802.15.4.

2.3 Standardisering
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Det fysiska lagret i den första standarden, som kallades ieee 802.15.4-2003,
definierade initialt tre olika frekvensband för olika områden i världen:
• 868 mhz för Europa
• 915 mhz för Amerika
• 2,4 ghz världen över
868 mhz-bandet definierar en kanal med överföringshastighet på 20 kbit/s medan 915 mhz-bandet är uppdelat i 10 kanaler där varje kanal istället klarar av att
överföra 40 kbit/s. Det fria 2,4 ghz-bandet definierar 16 stycken kanaler med en
överföringskapacitet på 250 kbit/s per kanal. I senare revisioner har listan utökats
mer fler frekvensband för att bland annat kunna användas i Japan och Kina, men
även för att stödja Ultra Wide Band (uwb) som opererar i området 3,1-10,6 ghz.
[24, s. 702]
mac-delen av datalänklagret ansvarar för operationer som rör annonsering
av koordinatorer, stöd för associering och disassociering, synkronisering, säkerhet samt rättvis åtkomst till överföringsmediet [12, kapitel 5.1]. Även formatet på
ramarna som överförs på lager två definieras här[12, kapitel 5.2]. En viktig aspekt
i standarden är att det fysiska lagret har en övre gräns på att enbart behöva
hantera som mest 127 byte (bestämt av konstanten aMaxPHYPacketSize)[12, s.
155]. Detta innebär att en ram maximalt kan vara 127 byte inklusive kontrolldata,
som adresser och kontrollsumma. Denna begränsning kvarstår även i den senaste
versionen av standarden, ieee 802.15.4-2011.

2.3.2

Internet of Things och IPv6

Begreppet Internet of Things myntades 1999 av Kevin Ashton[3]. Han menar att
det är vi människor som ger datorer och Internet ett syfte. En dator är meningslös
utan mjukvara och Internet förlorar hela sitt syfte om ingen information sprids
där. Internet of Things kan ses som ett sätt att försöka förena den digitala och
den analoga världen med varandra, för att på så sätt minska behovet av manuell
uppdatering av information. Detta ger oss mer tid över som vi kan använda för att
vara produktiva, men det underlättar också för att hålla information uppdaterad
och det hjälper oss att utveckla bättre tjänster. Ashton uttrycker det så här:
”We need to empower computers with their own means of gathering
information, so they can see, hear and smell the world for themselves,
in all its random glory. rfid and sensor technology enable computers
to observe, identify and understand the world—without the limitations
of human-entered data.”
Idag har Internet of Things kommit att betyda att alla sorters ”prylar” ska
kunna koppla upp sig och kommunicera via Internet. Ett problem som uppstår
när ”allting” ska vara uppkopplat samtidigt är att adressering av enskilda enheter
blir komplext. Varje enhet måste förses med en unik ip-adress om kommunikation
ska kunna garanteras både upp- och nedströms. Detta resulterar i att det kommer
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behövas extremt många adresser i framtiden för att täcka upp det växande behovet,
vilket är en negativ utveckling eftersom antalet tillgängliga ip-adresser minskar för
varje dag[18].
Lösningen för att göra Internet of Things framtidssäkert är att bygga det kring
ipv6 istället för ipv4. I ipv6 används 128 bitar långa adresser (varav hälften av
dessa för att adressera enskilda enheter) istället för 32 bitar, som används i ipv4[6].
ipv6 har också en mekanism kallad Stateless Address AutoConfiguration (slaac),
som medför att enheter automatiska kan erhålla en ip-adress utan att behöva
förlita sig på externa tjänster[25]. Att automatiskt kunna upprätta en anslutning
utan extern inverkan är en vital egenskap eftersom det är opraktiskt att manuellt
konfigurera tusentals enheter innan driftsättning.

2.3.3

IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks
(6LoWPAN)

I trådlösa nätverk där låg energiförbrukning är en vital egenskap och där mängden
data som kan överföras är extremt begränsad, är det viktigt att överflödig kontrolldata förblir så liten som möjligt. Exempelvis är ramstorleken i ieee 802.15.4
begränsad till 127 byte (se 2.3.1), vilket innebär att ≈31% av den tillgängliga datamängden förbrukas av enbart kontrolldata för ipv6 (adresser, datalängd, version,
med mera)[6, kapitel 3]. Utöver kontrolldatan för ip förbrukas ytterligare data
för transportprotokollet, vanligtvis tcp eller udp, vilket medför att en minimal
mängd data återstår.
För att underlätta användningen av ipv6 i trådlösa nätverk baserade på ieee
802.15.4 skapade Internet Engineering Task Force (ietf) arbetsgruppen IPv6 over
Low power Wireless Personal Area Networks (6lowpan), vars mål var att utveckla
en metod för att packa in och komprimera kontrolldata i ipv6-paket. Ett potentiellt problem med ipv6 är att en maximal överföringsenhet (mtu) som är 1280
oktetter 1 måste stödjas. Kontrolldatan i en ieee 802.15.4-ram tillsammans med
kontrolldatan i ipv6, för ett udp-paket lämnar totalt 33 oktetter för användardata
[17, kapitel 4]. I vissa tillämpningar kan detta vara tillräckligt för att sensornoder
ska kunna rapportera sensordata, men i de lägen då större datamängder måste
överföras löser 6lowpan detta genom att stödja segmentering av data[17, kapitel
5].
Den kompletta specifikationen återfinnes i rfc 4944 (Transmission of ipv6
Packets over ieee 802.15.4 Networks).

2.3.4

Routing Over Low power and Lossy networks (ROLL)

När grundläggande infrastruktur och kommunikationsmöjligheter finns på plats
återstår problemet att kunna vidarebefordra data till rätt destination. I vanliga
datornätverk använder sig routrar av routingprotokoll för att utväxla information
om tillgängliga delnätverk. Informationen används sedan för att hitta en väg mellan avsändare och mottagare, så att meddelanden kan vidarebefordras via routrar till korrekt mottagare. Ett exempel på detta återges i figur 2.2, där enhet a
1 En

oktett är alltid åtta bitar, till skillnad från en byte som är plattformsspecifik.
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med ip-adress 10.1.1.15 önskar skicka ett meddelande till enhet b med ip-adress
192.168.4.45. De båda enheterna befinner sig på olika delnätverk och är separerade av ett antal routrar, men de kan hjälp av informationen som samlats in av ett
routingprotokoll vidarebefordra data till rätt destination.
A
10.1.1.15

B
192.168.4.45

Figur 2.2. Exempel på vidarebefordring av data i ett ip-baserat nätverk.

Precis som i vanliga datornätverk måste data kunna vidarebefordras korrekt
även i trådlösa sensornätverk, exempelvis när den mottagande sensornoden ej är
inom räckhåll. Traditionella routingprotokoll, såsom ospf, is-is och aodv har funnits olämpliga att använda i dessa typer av nätverk[23]. Dessa protokoll används
i nätverk med lägre krav på låg energiförbrukning, mer tillgänglig processorkraft
och högre överföringshastigheter. De är därför utformade efter helt andra förutsättningar. Följaktligen skapades arbetsgruppen Routing Over Low power and Lossy
networks (roll) inom ietf, vars ansvar var att analysera de krav som ställs på
ett routingprotkoll i trådlösa sensornätverk och sedan utveckla ett nytt routingprotokoll som uppfyller dessa krav.
Trådlösa sensornätverk kan användas inom många olika områden (se 2.2), men
roll valde att fokusera på tre av de vanligaste: industriövervakning, fastighetsautomation (inklusive hemautomation) och stadsövervakning[23]. Resultatet blev
IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks (rpl), som beskrivs i
rfc6550[27]. rpl har designats och utvecklats utgående från förstudier som utförts för respektive område [14, 4, 20, 7] i kombination med avvägningar för att
klara de strikta krav på låg energiförbrukning som definierar trådlösa sensornätverk.

2.3.5

Kompletta lösningar för trådlösa sensornätverk

ieee 802.15.4 är idag den ledande standarden för kommunikation på de lägre lagren
i trådlösa sensornätverk. Eftersom enbart fysiska- och datalänklagret definieras i
standarden har har det växt fram flera olika lösningar för hur de övre lagren ska
implementeras. Några exempel är zigbee[30], isa100.11a[13], wirelesshart[9]
och miwi[15]. Dessa kan användas som färdiga lösningar istället för att behöva
utveckla nya standarder för inkludering i produkter.
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2.4

Trådlösa sensornätverk

Mobilitet hos sensornoder

Det vanligaste sättet att använda trådlösa sensornoder är i statiska miljöer, där
sensornoden förblir stillastående på en och samma position. Detta överensstämmer
till exempel med övervakning av maskiner, temperaturer och liknande eftersom
maskiner sällan förflyttas och temperaturer kan mätas över större ytor med fler
sensornoder (istället för att flytta runt på en sensornod). Konsekvensen av detta
har blivit att mobilitet i trådlösa sensornätverk inte har haft något större fokus
och stödet för mobilitet har varit tämligen begränsat. Stödet har antingen varit
begränsat till väldigt låg mobilitet (få sensornoder som förflyttar sig ”lite”) eller
att sensornoder som förflyttar sig upplever höga latenser och tappade paket. På
senare år har dock mobilitet börjat behandlas mer och förslag på lösningar börjar
dyka upp i den akademiska världen i form av mac-protokoll, som designats för att
stödja mobilitet. I scenarier där sensornoder monteras på till exempel människor
eller maskiner, som rör sig inom ett givet område är det viktigt att sensornoderna
hanterar mobilitet på ett tillfredsställande sätt.

Kapitel 3

Grundläggande trådlös
kommunikationsteori
Att kommunicera, trådlöst såväl som trådbundet, involverar många moment, där
noggranna avvägningar måste göras för att erhålla önskad prestanda och pålitlighet under de rådande förhållandena. Genom åren har många olika tekniker
utvecklats, som dels ökar nyttjandet av den tillgängliga bandbredden men också hanterar användares ökande behov av snabbare uppkopplingar. Detta omfattar såväl åtkomstmetoder, exempelvis Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
(ofdm) som används av lte, men också användningen av flera antenner, så kallat
Multiple-Input and Multiple-Output (mimo), och möjligheter att tillverka bättre
hårdvara.
Det generella målet är att uppnå så höga överföringshastigheter som det fysiskt
är möjligt, men också hålla nere kostnader, energiförbrukningen samt bibehålla
stabilitet och pålitlighet. Olika standarder för trådlösa nätverk och telekommunikation, exempelvis 802.11 (wifi), gsm, wcmda och Bluetooth, tillgodoser detta
inom sina tänkta användningsområden. Trådlösa sensornätverk skiljer sig dock
från dessa, då kraven som ställs på sensornoder är mer ”avslappnade” (se 2.1).
Trådlösa sensornoder är av naturen spartanskt designade, består av icke-komplex
hård- och mjukvara samt erfordrar lång livslängd på knappa energiresurser. Detta
medför att kompromisser måste göras vid utvecklandet för att minska energiförbrukningen. Att använda enkla radioenheter som kräver minimalt med energi, har
låga överföringshastigheter och inte samma robusta egenskaper som mer avancerade radioenheter, är en vanlig kompromiss som görs för trådlösa sensornoder.
Detta avsnitt introducerar de nödvändigaste grunderna i trådlös kommunikationsteori, som krävs för att förstå de efterföljande avsnitten i rapporten.

3.1

Organisation och komponenter

Trådlösa (sensor-)nätverk kan, beroende på typ och tillämpning, utgöras av flertalet komponenter och struktureras på ett gängse olika sätt. I praktiken kan är det
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dock två typer av nätstrukturer som används. Noder kommunicera antingen direkt
med varandra ad-hoc och bygger sin egen infrastruktur. Detta medför att noderna
dels agerar ”nod” men också ”basstation”, för att dataöverföring ska kunna ske i
båda riktningarna. Mer vanligt är dock att använda dedikerade åtkomstpunkter
(basstationer), som noder kopplar upp sig mot och kommunicerar via. Fasta åtkomstpunkter används exempelvis i 802.11 (där det kallas infrastrukturläge) men
också i alla vanliga telekomstandarder, såsom gsm, wcdma och lte.

3.2

Överföringstekniker

För att data ska kunna överföras måste den först konverteras till digital form. Detta görs genom att en bärvåg (exempelvis en sinusformad våg) modifieras för att
avspegla det bitmönster som önskas överföras. Denna typ av modifiering kallas för
digital modulering och syftar till en förändring av amplitud, fas och/eller frekvens
hos vågen[16, kapitel 11]. Några vanligt förekommande digitala moduleringstekniker är:
• Phase-Shift Keying (psk)
• Frequency-Shift Keying (fsk)
• Amplitude-Shift Keying (ask)
• Quadrature Amplitude Modulation (qam)
När mottagaren tagit emot en modulerad signal kan den erhålla det avsedda
meddelandet genom att demodulera signalen, det vill säga utföra modulering baklänges. Teorin bakom modulering och demodulering diskuteras ej här. För vidare
information, se [16].

3.3

Åtkomstkontroll till medium

I trådlösa nätverk används ett frekvensband som alla noder samsas om för att
överföra data. Om två eller flera noder, som är inom räckvidd för varandra, skickar
data samtidigt kan den överförda datan att bli korrupt hos mottagaren och måste
då skickas om.
För avgöra vilken nod som har tillgång till det aktuella mediet vid en viss
tidpunkt används en åtkomstmetod. Det finns flera typer av åtkomstmetoder och
valet av sådan avgör till stor del karaktären på den typ av data som noderna kommer kunna överföra. Exempelvis gynnas tillämpningar med realtidsliknande krav
(röstsamtal för att nämna ett) av en åtkomstmetod med låg latens och som garanterar tillgång till mediet vid specifika tidpunkter, egenskaper som Time Division
Multiple Access (tdma) har. Om trafiken är av mer sporadisk karaktär, lämpar sig
istället en åtkomstmetod baserad på Carrier Sense Multiple Access (csma) bättre.
Några vanliga åtkomstmetoder förklaras mer ingående i avsnitt 3.3.1-3.3.4.

3.3 Åtkomstkontroll till medium

3.3.1
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Frequency Division Multiple Access (FDMA)

Frekvens [hz]

Den enklaste typen av åtkomstmetod är Frequency Division Multiple Access (fdma).
I fdma tilldelas noder ett eller flera frekvensband ur det tillgängliga frekvensspektrumet och är ensamma om att använda dessa (se figur 3.1). Eftersom enbart
en nod sänder på ett frekvensband åt gången, krävs ingen annan mekanism för att
dela det aktuella frekvensbandet med andra noder vilket gör implementationen av
fdma är relativt enkel. Vanligt är att kombinera fdma med Frequency Domain
Duplexing (fdd), där varje nod tilldelas ett frekvensband för upp- respektive nedlänk. Första generationens mobilnät, däribland Nordic Mobile Telephone (nmt),
baserades på fdma och nyttjade fdd för att tilldela varje samtal ett frekvensband
för upp- respektive nedlänk.

Tid [s]

Figur 3.1. Illustration av fdma.

I sin renaste form är fdma en enkel åtkomstmetod, dock kommer den med
flera nackdelar:
• Det är svårt att bibehålla en stabil signal, speciellt om frekvensbandet är
litet (typiskt 5-30 kHz för röstsamtal). Oscillatorn måste vara väldigt stabil
och bra filter krävs för att erhålla den önskade signalen (för att motverka
interferens från närliggande frekvensband).
• Eftersom många olika frekvensband används konstant, måste basstationer
hela tiden ta emot och skicka information på samtliga frekvensband. Detta
kräver antingen en signalförstärkare för varje frekvensband eller en väldigt
linjär signalförstärkare (för att kunna addera samtliga signaler), vilket ökar
kostnaden för basstationen.
För analog kommunikation är fdma den enda praktiska åtkomstmetoden medan den ofta kombineras med exempelvis tdma för digital kommunikation.

3.3.2

Time Division Multiple Access (TDMA)

I Time Division Multiple Access (tdma) sänder noder vid olika tidpunkter istället
för på olika frekvenser. Genom att dela upp en tidsenhet, T , i N lika långa tidluckor
med längden T /N , kan noder använda hela bandbredden i varje tidlucka utan att
riskera kollisioner med andra noder. En nod som blivit tilldelad en tidlucka kan

Grundläggande trådlös kommunikationsteori
Frekvens [hz]
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Tid [s]

Figur 3.2. Illustration av tdma. Varje tidlucka återupprepas var tredje tidsenhet enligt
det färgade mönstret.

således sända i sin egen tidlucka men är tvingad att vänta N − 1 tidluckor mellan
varje sändtillfälle, se figur 3.2.
Flera för- och nackdelar erhålls med tdma:
• Flera noder kan dela på ett gemensamt frekvensband, vilket medför att enklare hårdvara kan användas gentemot fdma. Dock införs komplex synkronisering eftersom noderna måste hålla reda på när en tidlucka börjar respektive
slutar.
• Beroende på vilken typ av data som noderna sänder, kan bandbredden utnyttjas mer effektivt än med fdma. Eftersom noder inte nödvändigtvis sänder data hela tiden, kan tidluckor återanvändas av andra noder som har mer
data att skicka. För att utföra denna typ av schemaläggning krävs dock mer
avancerade schemaläggningsalgoritmer.
• Under den tid en nod är inaktiv (resterande N − 1 tidluckor) kan noden leta
efter basstationer på andra frekvensband, som förberedelse på en överlämning. Noder har därmed möjligheten att hitta andra basstationer med bättre
signalstyrka att byta till.
• Varje tidlucka måste inledas med en ”skyddsperiod” för att data inte ska
kunna förväxlas med den föregående tidluckan. Längden på denna skyddsperiod måste vara tillräckligt lång för att kompensera för tiden det tar för
radioenhet att nå full sändstyrka, men också för avståndet mellan nod och
basstation (eftersom propageringstiden ökar med avståndet). Skyddsperioden medför att en del av bandbredden används för synkronisering snarare
än att överföra data.
tdma i kombination med fdma används bland annat i gsm, där ett antal
frekvensband delas upp i tidluckor. Tidluckorna delas sedan ut till individuella
telefonsamtal.

3.3.3

Packet Radio

En alternativ metod till att erhålla fasta resurser för att skicka data är att låta
noder ”tävla” om tillgängliga resurser när de behövs. I åtkomstmetoden Packet
Radio delas data upp i små paket, som sedan skickas i fullständig form när resurser erhållits. En stor fördel med denna metod är att resurser kan användas
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mer effektivt, eftersom noder som inte har någon data att skicka inte allokerar
outnyttjade resurser. Packet radio har också fördelen att hantera sporadisk trafik
på ett bättre sätt än ren fdma och tdma, vilket gynnar oregelbundna aktiviteter,
till exempel att surfa på Internet eller ladda hem filer.
På University of Hawaii utvecklades den första åtkomstmetoden baserad på
packet radio: Aloha. Aloha förutsätter att alla noder som vill kunna kommunicera med varandra delar ett gemensamt medium (en ”kabel”). Utöver detta är
grundidéen bakom Aloha väldigt enkel:
• Skicka data om det finns data att skicka
• Om en kollision uppstår, skicka om datan senare
Idag har Aloha ersatts av variationer av ieee 802.3/ethernet (som är inspirerat av Aloha) för både tråd- och luftburen kommunikation. För att avgöra om det
aktuella mediet är ”ledigt”, används en teknik kallad Carrier Sense (cs). Denna
teknik bygger på att mätningar görs i det aktuella mediet för att upptäcka variationer som kan antas vara en sändning. I det trådbundna fallet kan detta gälla
ökade spänningsnivåer i kabeln medan det i det trådlösa fallet snarare är ökade
effektnivåer i det aktuella frekvensspektrumet.
Kollisioner hanteras på olika sätt beroende på om data skickas över kabel eller
i luften. För trådburen data hanteras kollisioner när de uppstått med mekanismen
Collision Detection (cd). Detta är möjligt eftersom kollisioner kan upptäckas av
de sändande noderna. Om en kollisioner uppstår för luftburen data är det den
mottagande noden som upptäcker detta. De sändande noderna kan generellt sätt
endast få reda på kollisionen genom att den mottagande noden (eller någon annan
nod i närheten som uppfattar kollisionen) meddelar dem om detta. Istället för att
använda cd används därför Collision Avoidance (ca) för luftburen data, där målet
är att undvika kollisioner istället för att upptäcka dem. Sammantaget brukar de
båda teknikerna skrivas csma/cd respektive csma/ca och dessa beskrivs mer i
detalj i de två följande avsnitten.
Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection
För trådbunden kommunikation används csma i kombination med cd, vilket brukar skrivas csma/cd. En nod som vill sända använder csma för att avgöra om
någon annan nod sänder på det delade mediet. Först när mediet anses vara ledigt
skickas någon data. Om en kollision upptäcks av cd, avbryts överföringen direkt
(vilket kan göras under tiden en nod håller på att sända). Noderna som var involverade i kollisionen väntar sedan en slumpad period och börjar om sändprocessen
på nytt. Figur 3.3 visar en variant av algoritmen.
Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance
Vid trådlös kommunikation kan det vara svårt/omöjligt att upptäcka en kollision, speciellt för den sändande noden. Istället för att försöka upptäcka kollisioner
används ca, som försöker undvika att kollisioner uppstår överhuvudtaget. Kombinationen av dessa skrivs vanligtvis csma/ca.
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Figur 3.3. Flödesdiagram för en implementation av csma/cd.

Skillnaden mellan csma/cd och csma/ca är att den sistnämnda väntar en
slumpvis vald tidsperiod med att skicka data efter att luften ansetts vara fri, istället
för efter att en kollision har upptäckts. När denna tidsperiod löpt ut kontrollerar
noden åter igen om luften är fri innan den skickar någon data. Av två noder som
slumpar fram var sin tidsperiod, kommer den som erhåller lägst väntetid att få
skicka först eftersom den med längre väntetid kommer upptäcka att luften inte är
fri efter att dess tidsperiod löpt ut. Se figur 3.4 för en variant av algoritmen.
csma/ca hjälper för att minska mängden kollisioner, men det är inte ett fullständigt skydd. Avsnitt 3.3.5 diskuterar problem som kan uppstå på grund av
dolda och utsatta noder.

3.3.4

Andra åtkomstmetoder

De åtkomstmetoder som diskuterats i detta kapitel är några av de vanligaste och
ligger till grund för andra åtkomstmetoder. En gemensam nämnare är att de kan
implementeras med relativt enkel och billig hårdvara, som dessutom kan göras
strömsnål. Andra åtkomstmetoder, som exempelvis Code Division Multiple Access
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Figur 3.4. Illustration av csma/ca.

(cdma) eller Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (ofdm), kan hantera
den tillgängliga bandbredden och interferens mer effektivt. Radioenheterna som
krävs för att använda dessa, anses dock vara för komplexa och energikrävande för
att kunna användas i trådlösa sensornätverk och kommer inte behandlas vidare
här.

3.3.5

Problemområden

Förutom att processen med att överföra data trådlöst är komplex, uppstår ytterligare komplikationer i form av dolda noder och utsatta noder. Dessa är svåra att
avhjälpa helt och hållet, men metoder finns för att minska effekten av dem. Dolda
och utsatta noder diskuteras nedan.
Dolda noder
Problemet med dolda noder (eng. hidden node problem), uppstår då två noder
kommunicerar med en tredje nod och ej är inom räckhåll för varandra.
Ponera scenariot i figur 3.5, där både nod a och nod b önskar kommunicera
med c:
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Figur 3.5. Exempel på en situation med dolda noder.

1. a lyssnar efter data från närliggande noder
2. a finner luften fri och sänder till c
3. b lyssnar efter data från närliggande noder
4. b uppfattar luften som fri eftersom a är utom räckhåll och börjar sända data
5. c tar emot data från två noder samtidigt - en kollision har uppstått
I ieee 802.11 används mekanismen Request to Sent/Clear to Send (rts/cts)
för att delvis avhjälpa problemet med dolda noder. Mekanismen innebär att en
nod som önskar skicka data till en åtkomstpunkt först skickar en förfrågan om
att få sända (rts). Efter att basstationen tagit emot meddelandet svarar den med
cts, som bestämmer vilken nod som får skicka. Eftersom det är basstationen som
skickar detta meddelande kommer samtliga noder inom räckhåll ta emot det, men
enbart den aviserade noden får skicka någonting tillbaka - övriga får avvakta.
rts/cts avhjälper delvis problemet med dolda noder, men inte helt eftersom
kollisioner kan uppstå vid överförandet av rts-meddelandet. Det är därför viktigt
att detta meddelande är litet eftersom förlusten vid en kollision då blir mindre än
om en kollision uppstår vid överföringen av ett datameddelande (hela meddelandet
måste då skickas om). Ifall meddelandet är litet minskar också sannolikheten att
en kollision uppstår överhuvudtaget.
Problemet kan avhjälpas ytterligare genom att flytta noderna så de är inom
räckhåll för varandra, öka sändningseffekten hos noderna (så att de hör varandra), avlägsna föremål som stör radiovågorna eller använda andra protokoll för att
avgöra vem som får sända (och när). Dessa metoder är inte alltid praktiskt genomförbara och måste ställas emot huruvida åtgärder krävs eller ej.
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Utsatta noder
En nod anses vara en utsatt nod (eng. exposed node) då den ej får möjligheten
att skicka data trots att inga faktiska hinder föreligger. Figur 3.6 illustrerar fyra
noder, a-d, där b sänder data till a och c önskar sända data till d.

A

Nod

B

Täckning

C

D

Pågående
kommunikation

Figur 3.6. Exempel på en situation med en utsatt nod.

Innan c påbörjar sändning av data till d lyssnar den efter data från andra
noder. Eftersom b skickar data till a, uppfattar c luften som upptagen och låter
bli att sända. I praktiken skulle d kunna ta emot data från c eftersom d och b ej
kolliderar med varandra.
En delvis lösning till problemet erhålls genom rts/cts-mekanismen, som beskrevs i avsnitt 3.3.5. Om en nod uppfattar ett rts-meddelande men ej erhåller
motsvarande cts-meddelande kan noden inse att den är utsatt och får därmed
sända ändå.

3.4

MAC-protokoll

För att noder i ett nätverk ska kunna kommunicera med varandra måste de dels
kunna skicka data utan att kollisioner uppstår, men också kunna adressera vem
data är avsedd för. mac-lagret, som är en del av datalänk-lagret i osi-modellen,
ansvarar för just dessa delar utöver viss kontrollsignalering. Som exempel använder
mac-protokoll för trådbunden ethernet en 48 bitar lång mac-adress för adressering
på det lokala nätverket och csma/cd som åtkomstmetod.
Utöver adressering och åtkomstkontroll till mediet ansvarar mac-protokollet
för att lägga till kontrollsummor till data för att kunna avgöra om den överförts
korrekt, slänga felaktigt mottagen data samt övriga rutiner som den aktuella tekniken kräver (exempelvis lägga till och ta bort extra bitar för synkronisering). En
viktig egenskap som mac-protokoll har i trådlösa nätverk är att styra när radioenheten är påslagen. Eftersom det är kostsamt i termer om energi att skicka/ta
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emot data trådlöst, är det viktigt att stänga av radioenheten när den inte används i syfte att öka batteriets livslängd. Det har visat sig att det är den trådlösa
kommunikationen som förbrukar mest energi, varvid stor fokus har lagts på att
utveckla effektiva mac-protokoll för att minimera energiförbrukningen. Kapitel 4
ger en djupare insyn i vanliga mac-protokoll för trådlösa sensornätverk.

3.4.1

Analys av centrala energifaktorer

För att kunna utveckla ett energieffektivt mac-protokoll är det viktigt att analysera vad som förbrukar mest energi. Allmänt finns fyra olika situationer där energi
förbrukas på grund av att radioenheten är aktiv, men ej används för att utföra
meningsfullt arbete. Dessa kan sammanfattas som sysslolös väntan, kollisioner,
avlyssning och kontrolldata[28, s. 493]:
• Sysslolös väntan sker då en nod väntar på inkommande data utan att det
finns någon (aviserad) data att ta emot.
• Kollisioner uppstår om två (eller fler) noder skickar data samtidigt. Detta
medför att all eller delar av den skickade datan ej kan avkodas och därför
måste skickas om.
• Avlyssning av data som ej är avsedd för en viss nod medför att data tas emot
som ej medför något mervärde för noden.
• Stora mängder kontrolldata medför att merparten av tiden och energin går
åt till att hålla nätet fungerande.
Allt eftersom nya tekniker har konstruerats och förfinats har också nya macprotokoll utvecklats. Eftersom olika situationer ställer olika krav på kommunikationen är det dock omöjligt att utveckla ett ”idealt mac-protokoll”, avvägningar
måste alltid göras. Resultatet av detta är att det finns en uppsjö av mac-protokoll
för just trådlösa sensornätverk, som alla försöker lösa samma problem fast på olika sätt. Vad som är viktigt att prioritera vid utvecklandet av ett mac-protokoll
beror på vilken typ av data som kommer att överföras och hur noderna beter sig
(exempelvis om de är stationära eller mobila), varvid det är viktigt att analysera
användningsområdet i ett tidigt skede.

Kapitel 4

Befintliga MAC-protokoll
och mobilitet i trådlösa
sensornätverk
mac-protokollet som används inom ett trådlöst sensornätverk ansvarar för att på
ett energieffektivt sätt låta sensornoder kommunicera med varandra. Många macprotokoll finns för trådlösa sensornätverk och detta kapitel sammanfattar några
av de vanligaste.

4.1

Synkron och asynkron kommunikation

Inom trådlösa sensornätverk klassificeras mac-protokoll vanligtvis som antingen
synkrona eller asynkrona. I synkrona mac-protokoll utför sensornoderna (hädanefter enbart refererad till som ”noder”) någon form av synkronisering, exempelvis
genom att använda tdma eller genom att utbyta information om när de är aktiva
med varandra. Att utföra synkronisering medför att noderna kan minimera tiden
då deras radioenheter är aktiva, samt enbart starta den om någon data finns att
skicka och om en mottagare är ”vaken” (har sin radioenhet påslagen). Asynkrona
mac-protokoll förutsätter istället det motsatta, det vill säga att ingen synkronisering utförs. Noder vaknar med jämna mellanrum upp, exempelvis en gång i
sekunden och väntar på att ta emot data. I vissa mac-protokoll kombineras både
synkrona och asynkrona egenskaper och dessa brukar kallas för hybridprotokoll.
I hybridprotokollen är målet att försöka erhålla fördelarna hos både de synkrona
och asynkrona protokollen.
Avsnitt 4.1.1-4.1.3 sammanfattar några vanliga synkrona, asynkrona och hybrida mac-protokoll för trådlösa sensornätverk. För de mac-protokoll som hanterar
mobilitet, diskuteras även den lösning som valts.
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4.1.1

Synkrona protokoll

Här ges en sammanfattning av några vanliga synkrona mac-protokoll för trådlösa
sensornätverk.
S-MAC
Sensor-MAC (s-mac) var ett av de första mac-protokollen som utvecklades för
trådlösa sensornätverk. De grundförutsättningar som drev dess design var att noderna hade en begränsad strömkälla, var inaktiva under större delen av tiden (men
plötsligt kunde bli aktiva för att rapportera data när något händer) och att de skulle kunna driftsättas utan konfiguration[28]. Mindre viktigt var rättvis åtkomst till
överföringsmediet och låga latensvärden, något som skiljer sig markant från mer
traditionella mac-protokoll.
I s-mac följer noderna ett förbestämt mönster för när de sover (har radioenheten avstängd) respektive är vakna (har radioenheten påslagen), vilket kallas
duty-cycling och illustreras i figur 4.1. Noderna är fria att välja sitt eget uppvakningsschema, men försöker i första hand synkronisera sig gentemot närliggande
noder. Detta medför att noder som befinner sig intill varandra sover och är vakna
vid samma tidpunkt. Noder med samma uppvakningsschema anses därmed tillhöra samma virtuella kluster. En nod kan tillhöra flera kluster om den befinner sig i
snittet mellan två olika kluster. Det är inget krav att noder ingår i något kluster,
utan de är fria att kommunicera när som helst. Att inte ingå i något kluster medför dock högre energiförbrukning samt ökade latenstider, eftersom extra tid och
energi går åt till att hitta närliggande noder när data behöver överföras.
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Figur 4.1. Duty-cycling (radioenhetens tillstånd) i s-mac.

För att välja ett uppvakningsschema lyssnar nya noder en viss tid efter ett
sync-meddelande från andra noder. Detta meddelande innehåller den sändande
nodens uppvakningsschema, vilket gör att nya noder kan upptäcka och ansluta
sig till existerande kluster. För att noder inom ett kluster ska fortsätta att hålla sig synkroniserade, utbyter de synkroniseringsinformation (sync-meddelanden
enligt tidigare) med varandra under en given tidsperiod och med jämna intervall
(exempelvis under tio sekunder varannan minut).
Den vakna perioden delas upp i tre delar: sync, rts och cts enligt figur
4.2. Under sync-delen lyssnar noder efter sync-meddelanden från andra noder
medan rts och cts används av rts-/cts-mekanismen för dataöverföring. En nod
som vill skicka data lyssnar först om överföringsmediet är ledigt, skickar ett rtsmeddelande till den mottagande noden om så är fallet och inväntar ett svar om
mottagaren är redo att ta emot data (cts).
För att minska latensen hos meddelanden som skickas, tillämpar s-mac så kallad adaptive listening. Grundtanken med adaptive listening är att noder som råkar
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Figur 4.2. Vakna perioden hos s-mac.

höra någon annans överföring (idealt bara rts- eller cts-meddelandet) fortsätter
att lyssna efter att hela meddelandet har tagits emot. Därmed är noderna redo att
ta emot data om de är nästa ”hopp” för meddelandet. Om ingen data tas emot
återgår noderna till att sova för att spara ström.
MS-MAC
När s-mac designades togs ingen hänsyn till mobilitet hos sensornoder. Konsekvensen av detta är att noder som förflyttas tappar kontakten med sitt kluster
och måste synkronisera om sig (hitta ett nytt kluster), vilket kan ta flera minuter. Innan noden lyckas hitta ett nytt kluster har den fortfarande möjlighet att
kommunicera med andra noder, men energiförbrukningen kommer vara högre och
latenstiderna längre enligt samma princip som i s-mac.
Mobility-aware Sensor MAC (ms-mac) är en vidareutveckling av s-mac, där
bättre stöd för mobila noder lagts till[19]. Principen bakom stödet för mobilitet
är förhållandevis enkel. När en nod förflyttas bildar kantnoder mellan kluster en
aktiv zon, där synkronisering utförs oftare än vanligt. Detta medför att den nod
som förflyttar sig med större sannolikhet upptäcker (och kan börja följa) uppvakningsschemat i det nya klustret innan kontakten med det gamla försvinner. För
att avgöra om en nod förflyttar sig används förändringar i mottagen signalstyrka
(rssi). Extra information bifogas även i sync-meddelandet, för att kantnoder ska
kunna avgöra om de är delaktiga i en aktiv zon. Om ingen nod förflyttar sig, återgår noderna i den aktiva zonen till att följa sitt vanliga uppvakningsschema. På så
vis fungerar ms-mac på samma sätt som s-mac om ingen mobilitet finns i nätet.
LMAC
Till skillnad från både s-mac och ms-mac är Lightweight MAC (lmac) baserat på
att noder schemaläggs i tidluckor enligt åtkomstmetoden tdma. Varje nod i nätet
tilldelas (enligt vissa regler, som beskrivs nedan) en tidlucka och all data överförs i
den tidluckan[26]. I lmac är noders förutsättningar desamma som i de flesta andra
trådlösa sensornätverk. Noder kommunicerar med andra närliggande noder utan
någon befintlig infrastruktur och gör det energieffektivt. En nämnvärd skillnad
är dock att lmac kräver en gateway-nod, som dels ansvarar för kommunikation
med enheter utanför nätet men också för synkroniseringen i nätet. Det sistnämnda
diskuteras senare i avsnittet.
Noder schemaläggs i tidluckor och ett antal tidluckor bildar tillsammans en
ram. Ramlängden och antalet tidluckor ska väljas för att spegla noddensiteten i
nätet. Exempelvis kan en ram bestå av 32 tidluckor med en total längd om en
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sekund, vilket medför att varje tidlucka blir 32
s lång. Tidluckor bryts ned ytterligare i två delar av olika längd. Den första delen är en kontrolldel och där skickar noder ut kontrollmeddelanden. Kontrollmeddelanden innehåller information
såsom nodens unika id i nätet, tidluckans position inom ramen, avstånd (hopp)
till gateway-noden, id till den mottagande noden och en bitvektor med tillgänglig
status för resterande tidluckor. En nod måste alltid skicka ett kontrollmeddelanden i början av sin egen tidlucka, då andra noder förlitar sig på informationen
i meddelandet. Den resterande delen av tidluckan används för att överföra data.
För att veta om någon data finns att ta emot, lyssnar alla noder efter alla kontrollmeddelanden. Noder kan på så vis ta emot data från flera noder i en ram, men
bara skicka ett meddelande.

För att en nod ska kunna ansluta till nätet måste den först hitta en ledig tidlucka. Genom att lyssna efter kontrollmeddelanden i en hel ram, erhåller den information om tillgängliga/upptagna tidluckor i form av bitvektorer. För att få reda
på vilka tidluckor som är lediga, utför noden logisk eller-operation med samtliga
bitvektorer och de positioner som är markerade med 0 är lediga tidluckor. Noden
väljer sedan en av dessa, markerar tidluckans position i bitvektorn som upptagen
och bifogar bitvektorn i sitt eget kontrollmeddelande. Närliggande noder (som ser
kontrollmeddelandet) uppdaterar sedan sina egna bitvektorer, vilket medför att
upptagna tidluckor sprider sig i nätet när nya noder ansluter sig. Om två noder
råkar välja samma tidlucka uppstår kollisioner när de försöker skicka data. De kan
inte själva upptäcka detta. Närliggande noder, som upptäcker kollisionen använder
ett speciellt fält i sitt kontrollmeddelande för att meddela att en kollision uppstått.
Noderna som gett upphov till kollisionen kommer därmed att upptäcka detta när
de ser kontrollmeddelandet och kan därmed backa undan och försöka välja en ny
tidlucka.
I lmac används gateway-noden för att skapa ett uniformt synkroniserat nät.
Om noder själva försöker synkronisera sig med närliggande noder, exempelvis som
i s-mac, finns risken att ”kluster” uppstår där varje kluster följer sitt eget synkroniseringsschema. Detta medför att noder som befinner sig mellan två kluster
måste synkronisera sig med flera olika kluster. För att motverka detta kontrollerar
gateway-noden en tidlucka och skickar ut kontrollmeddelanden i den. Noder som
befinner sig i närheten av gateway-noden kommer därmed att ta emot ett kontrollmeddelande och välja en ledig tidlucka. Därefter kommer noder som befinner
sig ett hopp längre bort från gateway-noden ta ett kontrollmeddelande och välja
tidlucka. Detta återupprepas tills dess att alla noder anslutit sig till nätet. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att konvergeringstiden ökar, eftersom noder
som befinner sig långt från gateway-noden måste vänta tills dess att alla andra
noder erhållit en tidlucka.

4.1.2

Asynkrona protokoll

Här ges en sammanfattning av några vanliga asynkrona mac-protokoll för trådlösa
sensornätverk.
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B-MAC
Berkeley MAC (b-mac) är ett asynkront mac-protokoll som bygger på konceptet
Low Power Listening (lpl)[22]. Principiellt bygger lpl på att noder med jämna
mellanrum vaknar upp och lyssnar efter data från andra noder. Eftersom noderna
ej är synkroniserade med varandra kan den sändande noden och den mottagande noden vakna upp vid godtyckliga tidpunkter. Om den sändande noden börjar
skicka data omedelbart efter uppvaknandet, är det således osannolikt att den mottagande noden är redo att ta emot datan korrekt. För att lösa detta inleder alltid
en sändande nod med att skicka en ingress (eng. preamble), något som ej är riktig
data men som vakna noder uppfattar som att luften ej är ”fri”. Detta illustreras i
figur 4.3.

Sändare

Ingress

Data
Tid [s]

Mottagare

Ingress

Data
Tid [s]

Sensornoden vaknar upp

Mottagaradressen i meddelandet

Figur 4.3. Illustration av lpl i b-mac.

Ingressen är alltid minst lika lång som periodlängden då noderna vaknar upp.
Detta medför att oavsett när noderna som önskar kommunicera vaknar upp, kommer den mottagande noden att kunna uppfatta datan som den sändande noden
skickar. I praktiken medför detta att implicit synkronisering sker mellan noder då
data skickas, istället för att synkronisering uppehålls konstant under drift. En stor
nackdel med lpl är att mycket tid och energi spenderas på att överföra samt ta
emot ingressen. Speciellt eftersom alla noder som uppfattar ingressen måste vänta
på datan som följer den, för att veta om datan är avsedd de själva.
För att b-mac ska kunna avgöra huruvida data skickas eller ej när kanalen avläses, används Clear Channel Assessment (cca). cca avgör om data skickas (samt
vilken data som skickas) genom att avläsa den nuvarande mottagna signalstyrkan
och jämför den med ett tröskelvärd. Tröskelvärdet avgör huruvida den mottagna
signalstyrkan representerar en etta, nolla eller bara bakgrundsbrus. Tröskelvärdet
måste anpassas efter efter det brus som finns i omgivningen.
b-mac är från grunden designat att vara flexibelt och låter den aktuella applikationen styra dess funktion genom ett antal gränssnitt. Exempel på parametrar
som kan ställas in är längden på ingressen, periodlängden då noderna vaknar upp
och om data som skickas måste bekräftas av den mottagande noden. En funktion som inte används (alltid är inaktiverad) kan exkluderas från b-mac, vilket
medför att den totala storleken och minnesanvändningen minskar. Den enklaste
versionen av b-mac kräver 3046 byte rom och 166 byte ram medan en komplett
implementation kräver 4616 byte rom och 277 byte ram.
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X-MAC
En stor del av den energi som asynkrona (lpl) mac-protokoll förbrukar spenderas
på att skicka eller ta emot ingressen. Alla noder som uppfattar ingressen måste
fortsätta lyssna tills dess att det efterföljande meddelandet tagits emot, något som
medför att energi spenderas av noder som meddelandet ej är avsett för. I x-mac
minskas den negativa effekten av ingressen genom att den delas upp i fler, mindre
delar[5] enligt figur 4.4.

Ingress innehållande
mottagaradress

Sändare

Mottagare

A
C
K

Data

A
C
K

Data

Tid [s]

Tid [s]

Noden vaknar upp

Figur 4.4. Överföring av data i x-mac.

För att minska problemet med avlyssning innehåller varje del av ingressen
adressen till den mottagande noden. Andra noder än den avsedda noden, som
råkar höra ingressen kan därför omedelbart återgå till att sova för att spara ström
och slipper ta emot onödig data.
En ytterligare nackdel med lpl är att en sändande nod alltid måste skicka hela
ingressen, vilket både förbrukar mycket energi men också ökar latensen för överföringar. Genom att låta den mottagande noden bekräfta att den sett ingressen, kan
den sändande noden börja sända mycket tidigare och behöver därför inte skicka
en onödigt lång ingress. Mellan varje del av ingressen lämnar därför den sändande
noden ett litet utrymme och lyssnar efter data, så att den mottagande noden har
möjlighet att svara med ett ack-meddelande.
x-mac innehåller även en mekanism som medför att en ingress inte behöver
skickas om en överföring redan pågår. Om en nod som önskar skicka data uppfattar
en pågående överföring till dess tänkta mottagare, fortsätter den att lyssna tills
dess att den mottagande noden svarat med ett ack-meddelande. Efter att detta
meddelande tagits emot väntar noden en slumpvis vald tidsperiod (för att minska
sannolikheten att kollisioner uppstår med andra noder samt för att den mottagande
noden ska hinna ta emot hela meddelandet) och börjar skicka data direkt utan
någon ingress. För att denna mekanism ska fungera måste således noder som
tagit emot data, fortsätta att vara vakna ytterligare en kort period efter att hela
meddelandet tagits emot.
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ContikiMAC
I operativsystemet Contiki (se 6.2) används som standard mac-protokollet contikimac. Som namnet antyder är det utvecklat specifikt för Contiki. contikimac
är inspirerat av flera andra asynkrona mac-protokoll, som exempelvis b-mac och
x-mac[8] som diskuterats ovan. Designen har gjorts enkel för att contikimac ska
vara enkelt att förstå och implementera.
Att överföra data påminner mycket om hur x-mac fungerar. En väsentlig skillnad är att istället för att skicka en ingress i form av korta meddelanden, så upprepas det faktiska datameddelandet till dess att den mottagande noden svarat med
ack. Noder utför också cca två gånger, istället för enbart en gång för att mer
pålitligt kunna upptäcka en överföring. Figur 4.5 visar överföring av data mellan
två noder som använder contikimac.

Figur 4.5. Överföring av data i contikimac.

Alla noder som implementerar contikimac antas använda samma periodlängd, vilket innebär att de vaknar upp med samma intervall dock ej nödvändigtvis vid samma tidpunkt (eftersom ingen synkronisering finns mellan noderna).
Detta faktum nyttjar contikimac genom så kallad phase-locking, där noder lär
sig varandras periodschema. En nod som vill överföra data vet på så sätt när den
mottagande noden antas vakna och kan därmed förskjuta sin överföring av data
tills dess. En nod som inte svarat med ack efter 16 överföringar eller inom 30
sekunder tas bort från listan (i enighet med hur det implementerats i Contiki 2.5).

4.1.3

Hybridprotokoll

Här ges en sammanfattning av några vanliga hybridprotokoll för trådlösa sensornätverk.
M-LMAC
I Mobile-LMAC (m-lmac) används lmac som grund för att utveckla ett macprotokoll med mobilitetsstöd[11]. Dock är m-lmac ingen rak vidareutveckling utav
lmac, utan vilket mac-protokoll som helst som uppfyller följande tre kriterier kan
utökas med de mobila egenskaperna hos lmac:
1. Noder ska periodiskt tilldelas tillgång överföringsmediet, exempelvis genom
unik tilldelning av tidluckor
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2. En nod ska kunna överföra data i sin tidlucka utan att kollisioner uppstår
med andra noder
3. Tidluckan som en nod tilldelas måste kunna utökas med en extra del/delas
upp i två delar utan att störa driften hos protokollet (till exempel för att
kunna initiera protokollet)

m-lmac är designat med samma förutsättningar som Aware-projektet[21] i
åtanke. I aware används en kombination av statiska och mobila noder, för att
exempelvis hjälpa brandmän vid släckning av en brand. De mobila noderna används för att mäta temperaturer, rökutveckling, välmående hos brandmännen och
liknande medan statiska noder används för att bygga ett fast radionät kring det
drabbade området. De statiska noderna utgör således ett fast stamnät. Utöver detta tillåts mobila noder enbart kommunicera med statiska noder, vilket förenklar
problemen vidarebefordring av data eftersom detta då överlämnas till de statiska
noderna
Till skillnad från andra mac-protokoll för trådlösa sensornätverk gör m-lmac
en mer distinkt skillnad mellan statiska och mobiler noder, genom att implementera olika varianter av mac-protokoll för respektive typ. Statiska noder implementerar ett synkront, schemalagt mac-protokoll (i detta fallet lmac) medan mobila
noder istället implementerar ett asynkront, csma/ca-liknande protokoll. De statiska noderna kommunicerar sinsemellan genom att använda olika tidluckor, men
en viss ”mobil” del av varje tidlucka är reserverad åt mobila noder. Under denna
tid kan noder som har data att skicka ”tävla” med andra noder om överföringsmediet, för att på så vis kunna leverera sin data. Den mobila perioden av en tidlucka
indikeras av ett annonsmeddelande (am), enligt figur 4.6.
Schemalag period

Mobil period

AM

DM

ACK

DM

ACK

Tidlucka

Figur 4.6. En tidlucka i m-lmac.

En mobil nod som har data att skicka lyssnar efter ett annonsmeddelande,
för att på så vis synkronisera sig gentemot en statisk nod och att kunna skicka
samt ta emot data. Noder som inte har någon data att skicka vaknar upp med
jämna intervall för att vara tillgängliga, om data finns tillgänglig för dem. Data
skickas i form av datameddelanden (dm) och leveransen av ett datameddelande
måste alltid bekräftas av ett kvittensmeddelande (ack), vilket illustreras under
den mobila perioden i figur 4.6. Noder som inte har någon data att skicka stänger
av sin radioenhet för att spara energi.
Eftersom noder är mobila, är statiska noder ej medvetna om var de mobila
noderna befinner sig. Statiska noder måste därför lagra meddelanden tills dess att
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den avsedda noden upptäckts och meddelandena levererats. Exakt hur detta sker
har utelämnats i m-lmac och alla meddelanden antas distribueras till samtliga
statiska noder.
MEMAC
Mobility aware and Energy Efficient MAC (memac) är ett hybridprotokoll, som
bygger på skapandet av kluster och utbyte av mobilitetsinformation mellan noder.
För att hantera mobilitet estimerar noder sin mobilitet med hjälp av autoregression[29]. Modellen ar-1 används av en nod för att beskriva dess nuvarande mobila
tillstånd (nuvarande position, hastighet och acceleration). Det mobila tillståndet
inkluderas i kontrollmeddelanden, vilket medför att närliggande noder på så vis
utbyter mobilitetsinformation med varandra. Kluster utgör grunden för kommunikation. Närliggande noder bildar tillsammans ett kluster och mobilitetsinformationen används för att dynamiskt anpassa kommunikationsmöjligheterna inom
klustret.
I memac förutsätts ingen befintlig infrastruktur utan noderna utser ett så
kallat klusterhuvud, genom att använda en en algoritm baserad på leach (för
vidare information om hur leach-algoritmen fungerar, se [10]). Klusterhuvudet
ansvarar för att noder inom dess egna kluster, får möjlighet att överföra data
och rollen som klusterhuvud roteras också mellan noderna. Detta för att jämna
ut den extra energiförbrukning som rollen medför. För att avgöra vem som får
sända genomförs en så kallad dataöverföringsfas. Denna fas baseras på ramen som
illustreras i figur 4.7.
SYNC

Schemaläggning

...
Anslut/
lämna/
databegäran

Mindre tidlucka (kontrolldata)

..............
Dataöverföring

Normal tidlucka (data)

Figur 4.7. Ramstrukturen i memac.

Ramen är uppdelad i en mindre tidlucka för kontrolldata och en längre tidlucka
för vanlig data. Den längre tidluckan är också, till skillnad från den mindre, dynamisk. Längden kan ökas eller minskas beroende på belastningen inom klustret.
Följande fyra faser beskriver hur hur dessa tidluckor används:
• Synkroniseringsfasen - Under denna fas skickar klusterhuvudet ut ett syncmeddelande, som noderna inom klustret använder för att synkronisera sig
gentemot mot klusterhuvudet.
• Anslut/lämna/databegäran - Efter att noderna synkroniserat sig, kan de noder som vill skicka data begära en tidlucka. De noder som eventuellt tänker
lämna eller ansluta sig till klustret informerar klusterhuvudet om detta.
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• Schemaläggning - Efter att klusterhuvudet samlat in information från noderna i klustret, bygger det ett schema med tidluckor för dataöverföring och
skickar ut till alla noder. Klusterhuvudet beräknar noders ungefärliga position (genom att applicera ar1-modellen på nodernas mobilitetsinformation)
och använder informationen för att avgöra vilka noder som troligen kommer
lämna eller ansluta sig till klustret. Om antalet noder som vill skicka data
är större än antalet noder som vill ansluta sig till klustret ökas storleken på
den normala tidluckan. I det motsatta fallet minskas istället storleken på
den normala tidluckan.
• Dataöverföring - I den sista fasen väntar noderna på sin tidlucka för att
sedan kunna överföra data.

Kapitel 5

Sensornätverksprotokollet
MATMAC
I det här kapitlet introduceras Mobility-Aware-TDMA-MAC (matmac), ett tdmabaserat mac-protkoll med med kännedom om mobilitet designat för användning
inom trådlösa sensornätverk. Många av idéerna bakom matmac grundar sig i studien av befintliga mac-protokoll för trådlösa sensornätverk från kapitel 4, men
även egenutvecklade mekanismer introduceras.

5.1

Inledning

Det här avsnittet ger en introduktion till matmac , dess uppbyggnad, terminologi
och funktioner.

5.1.1

Förstudie

Vid utvecklandet av matmac har inspiration hämtats från mac-protokollen i förstudien, men även egenutvecklade mekanismer har implementerats och utvärderats. Punkterna nedan beskriver den grundläggande designen i matmac samt motiverar de val som gjorts.
Synkron kommunikation (TDMA)
All grundläggande kommunikation sker synkront (tdma) genom att noder tilldelas tidluckor. Antalet tidluckor och längden på dessa kan justeras med hjälp av
parametrar. matmac har inspirerats mycket av m-lmac eftersom deras användningsområden och uppbyggnad påminner mycket om varandra. Detta i kombination med att majoriteten av alla studerade mac-protokoll som hanterar mobilitet
är synkrona, är anledningen till att basen i matmac är synkron.
Nackdelen med det synkrona angreppssättet är att matmac inte kommer använda den tillgängliga bandbredden optimalt. Detta beror på att antalet tidluckor
är begränsade, vilket reducerar antalet noder som kan hanteras av en basstation.
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Tidluckor där ingen data överförs innebär bortslösade resurser eftersom dessa hade kunnat användas av andra noder. Att basera matmac på tdma medför dock
stora fördelar gentemot en lösning baserad på exempelvis lpl. Kollisioner (inklusive problem med dolda och utsatta noder) motverkas helt eftersom varje nod får
en egen dedikerad tidlucka att överföra data i. Varje nod erhåller också bandbreddsgaranti eftersom den (i ideala fall) alltid kommer kunna överföra data i sin
tidlucka. Detta är en viktig egenskap för mobila noder eftersom de måste kunna
meddela sin basstation när de vill byta till en annan basstation.

Bättre nyttjande av frekvensbandet (FDMA)
Inget av de studerade mac-protokollen har designats för att nyttja flera parallella
frekvensband. I matmac tilldelas varje basstation en unik kanal (ett frekvensband)
och noder måste således genomsöka de olika kanalerna för att hitta en basstation.
När en nod valt en basstation på en specifik kanal överförs all information på den
kanalen. Noden byter enbart kanal temporärt när den letar efter andra basstationer, exempelvis vid mobila händelser. Totalt används 16 stycken olika kanaler i
enighet med ieee 802.15.4.

Dynamisk utökning av perioder
För att hantera ett varierande antal noder tillämpar matmac dynamisk utökning
av perioder. Periodlängden är alltid konstant, exempelvis fyra stycken tidluckor,
men fler perioder kan placeras efter varandra för att tillsammans bilda en cykel.
Då få tidluckor kvarstår kan således cykeln utökas med ytterligare en period, för
att ge plats åt fler noder. Denna metod ökar latenstiden för associerade noder när
belastningen är hög, men medför att överföringshastigheten kan hållas hög om
belastningen istället är låg.

Annonsering av basstationer
För att noder ska kunna upptäcka basstationer, skickar basstationerna ut ett annonsmeddelande i början av varje tidlucka. I meddelandet finns exempelvis basstationens adress, om tidluckan är upptagen (av någon nod) och vilken tidlucka som
meddelandet skickas i. Eftersom annonsmeddelandet skickas i varje tidlucka medför detta att en ansenlig del av den tillgängliga bandbredden spenderas på kontrollsignalering. Denna avvägning har gjorts eftersom kontrollsignaleringen hjälper
noder att dels upptäcka sin egen tidlucka, men också att det går snabbare att upptäcka basstationer. Detta är en viktig egenskap för att noder snabbt ska kunna
hitta närliggande basstationer vid ett eventuellt basstationsbyte. Principen med
att använda annonsmeddelanden på detta sätt härstammar från m-lmac, som
på motsvarande sätt skickar meddelandet när den ”mobila” delen av en tidlucka
börjar.
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Bitvektor med upptagna tidluckor
I m-lmac används bitvektorer, som delas mellan noder för att avgöra vilka tidluckor som är upptagna respektive lediga. En motsvarande, fast central metod
tillämpas även i matmac . Den sista tidluckan i varje period innehåller alltid en
bitvektor kallad allokeringsvektor, som beskriver vilka tidluckor som är upptagna. Målet med allokeringsvektorn är att underlätta för noder som vill associera
sig med en basstation, genom att bistå med information som underlättar valet av
tidlucka. Nästa punkt beskriver hur allokeringsvektorn används.
Nodstyrt val av tidlucka
En nod som önskar associera sig med en basstation väljer själv en tidlucka att
påbörja associationsprocessen i. För att välja tidlucka lyssnar noden efter ett annonsmeddelande, som avslöjar huruvida tidluckan det skickades i är ledig eller
ej. Om den är ledig väljs den, i annat fall letar noden efter en allokeringsvektor
och väljer en ledig tidlucka utifrån den. Associeringen är asynkron och sker enligt
csma/ca. Noderna slumpar fram en tidsperiod innan processen påbörjas, för att
på så sätt minska sannolikheten att en kollision uppstår.
Genom att låta noderna själva välja vilken tidlucka de använder, är ett av målen
att minska tiden det tar att upprätta en association. Det andra målet att är minska
sannolikheten att kollisioner uppstår, vilket medför att associeringar misslyckas.
Även om matmac är ett synkront mac-protokoll i grunden, måste någon form av
asynkron teknik användas för att noder ska kunna upprätta en association. Genom
att sprida ut processen över alla tidluckor, istället för att till exempel använda en
viss del av varje period till associeringar, minskar sannolikheten att mer än en nod
försöker associera sig i samma tidlucka.
Distribution av närliggande basstationer
När noder förflyttar sig måste de leta efter andra basstationer med bättre signalstyrka att byta till. Enda sättet för noder att hitta andra basstationer är att
leta efter annonsmeddelanden på andra radiokanaler. Detta är dock en kostsam
process (energimässigt) och måste således minimeras. I samband med att en nod
associerar sig till en basstation, erhåller den en lista med information om andra
basstationer som ligger i närheten. Denna information kan noden använda som
underlag vid kanalsökningar, för att exempelvis inte söka på kanaler där det inte finns basstationer. Målet är att överföra lite extra kontrolldata för att minska
kanalsökningar som måste göras och på så vis minska energiförbrukningen. Varje gång noden byter basstation erhåller den en ny lista med basstationer, för att
kunna hålla sig uppdaterad om sin omgivning.
Mobilitetsmodeller
Ett fundamentalt designval som gjorts i matmac är att låta olika mobilitetsmodeller styra hur matmac fungerar, på motsvarande sätt som b-mac tillåter dynamisk justering av parametrar och funktioner. En mobilitetsmodell ansvarar för
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att hitta basstationer, upprätta en association och och byta basstation när noden
förflyttar sig. Beroende på vilken mobilitetsmodell som används styrs matmac
med olika förutsättningar. Noder som aldrig eller sällan förflyttar sig kan använda
en enklare modell som aldrig byter basstation, medan mobila noder kan använda mer avancerade modeller beroende på hur mycket mobilitet de upplever. De
mobilitetsmodeller som initialt har implementerats beskrivs i avsnitt 5.2.9.

5.1.2

Uppbyggnad och terminologi

I ett matmac -nätverk används stjärntopologi med fasta basstationer och trådlösa
noder (se 3.1). En sammanfattning av samtliga komponenter finns i tabell 5.1 och
en figuröversikt ges i figur 5.1.

Sensornod

Basstation

Switch

MNE

Stamnät

Figur 5.1. En översikt av beståndsdelarna i ett matmac -nätverk.

Komponent
Basstation
(Sensor)nod
mne

Stamnät

Syfte
Utgör åtkomstpunkt till sensornätverket för noder.
Mobil enhet som trådlöst kommunicerar med en basstation
och utför en specifik uppgift.
MATMAC Network Entity (mne) är en enhet dedikerad för
av hantering basstationer och noder samt vidarebefording
av data.
Ett samlingsnamn för basstationer, det nätverk de kommunicerar via samt mne.

Tabell 5.1. En sammanfattning av beståndsdelarna hos ett matmac -nätverk.
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Utöver dessa komponenter definieras även två gränssnitt: luftgränssnittet (lg)
och stamnätsgränssnittet (sg). Gränssnitten beskriver kommunikationen mellan
noder, basstationer och mne. Luftgränssnittet sammanfattas som kommunikationen mellan nod och basstation, vilket omfattar allt från schemaläggning i luften
till vidarebefordring av data. Stamnätsgränssnittet definierar istället det gränssnitt
som används mellan basstationer och mne i stamnätet. I varje nät finns endast en
mne, men godtyckligt många basstationer.
Luft- och stamnätsgränssnitten förklaras mer ingående i avsnitt 5.2 och 5.3.
Bilagorna A och B innehåller meddelandena som används inom respektive gränssnitt. I så stor utsträckning det är möjligt omnämns meddelanden med dess riktiga
namn, exempelvis annonsmeddelande. På grund av utrymmesskäl används dock
meddelandenamnet på kortform, till exempel lg:bn, i figurer och tabeller.

5.1.3

Konfigurerbarhet

Flexibilitet har varit en central del i utvecklingen av matmac . En uppsättning
parameterkonstanter, sammanfattade i tabell 5.2, används för att ändra beteendet hos matmac . Dessa konstanter kan justeras vid kompileringstillfället för att
bestämma exempelvis hur lång en tidlucka eller en period är. Innebörden av respektive parameter förklaras i de följande avsnitten.
Utöver parametrar används mobilitetsmodeller, vars ansvar är att styra över
beteendet i matmac . Hur mobilitetsmodeller fungerar samt vilka modeller som
implementerats, beskrivs i avsnitt 5.2.9
Giltiga värden
24..
2..64
1..4

Förval
512
16
4

Tvänta

0..

2

Nförsök

0..

3

Ntidsgräns

0..

10

0.. Ntidsgräns

8

Namn
Tperiod
Ntidluckor
Ncykler

Nping

Förklaring
Längden på en period.
Antalet tidluckor i en period.
Maximalt antal perioder som ingår i en cykel.
Maximal tid som används vid
slumpvis väntan (eng. random
backoff ).
Antal försök som utförs vid associering till en basstation.
Antal cykler utan svar från en
nod innan en basstation kopplar
från den.
Antalet cykler innan basstationen
skickar ”ping” till en nod.

Tabell 5.2. Sammanfattning av parameterkonstanter som används för att konfigurera
matmac . Samtliga tidsparametrar anges i millisekunder.
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5.2

Luftgränssnitt (LG)

Luftgränssnittet (lg) beskriver hur noder och basstationer kommunicerar med
varandra. Både hur kommunikation sker i luften, exempelvis hur schemaläggning
går till men även hur de olika meddelandena som skickas ser ut omfattas av lg.

5.2.1

Åtkomstmetod till medium

Data skickas i tidluckor enligt tdma (se avsnitt 5.2.2) medan associeringar utförs
enligt ramarna för csma/ca (se avsnitt 5.2.5).
Kanalutdelning för radiokommunikation
För att ett nät ska kunna skala tilldelas varje basstation en radiokanal (ett frekvensband), där den ensamt kan kommunicera med noder utan att kollisioner
uppstår. Totalt används 16 stycken kanaler i enighet med ieee 802.15.4 på 2,4
ghz-bandet (se avsnitt 2.3.1). Tilldelningen av radiokanaler måste ske på ett sådant sätt att två basstationer, som fysiskt befinner sig intill varandra inom två
”hopp” inte blir tilldelad samma kanal. Alla de närliggande basstationerna måste
således tilldelas unika kanaler för att undvika problemet med utsatta noder (se
3.3.3). Kanaler får återanvändas fritt i nätet, under förutsättning att detta villkor
ej bryts.
Utdelning av kanaler löses vanligen med hjälp av graffärgningsteori. Hur utdelningen av kanaler utförs behandlas dock inte i denna implementation. Samtliga
basstationer förutsätts bli tilldelade var sin kanal, antingen statiskt eller via en
extern algoritm.

5.2.2

Schemaläggning

All dataöverföring sker i tidluckor enligt åtkomstmetoden tdma. En sekvens av
tidluckor utgör tillsammans en period. Antalet tidluckor och periodlängden bestäms av parametrarna Ntidluckor samt Tperiod och kan varieras fritt under följande
förutsättningar:
1. Ekvation 5.1 måste alltid vara uppfylld
2. En period kan bestå av maximalt 64 tidluckor
3. Längden av samtliga tidluckor måste precis rymmas inuti en period
Valet av dessa konstanter är begränsat till kompileringstillfället, vilket medför
att antal tidluckor och periodstorlek ej kan ändras dynamiskt. Alla noder i ett nät
delar därmed implicit dessa parametrar.
Tidluckors struktur
Alla tidluckor i en period delas upp i två delar: en kontrolldel och en datadel,
enligt figur 5.2. Kontrolldelen omfattar alltid starten på en tidlucka och innehåller
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antingen ett annonsmeddelande eller en allokeringsvektor. Datadelen används för
att skicka data mellan noder och basstationer.
Annonsmeddelande

T vänta

Data

Kontrolldel

Datadel

Figur 5.2. Uppdelning av en tidlucka i en kontroll- och en datadel.

Samtliga tidluckor i en period inleds med ett annonsmeddelande, så när som på
sista tidluckan som istället innehåller en allokeringsvektor. Annonsmeddelanden
används av noder för synkronisering, för att upptäcka närliggande basstationer och
de innehåller även information om basstationen har data att leverera till noden.
Resterande tid i tidluckan används för att skicka data i någon riktning. Datadelen
i den sista tidluckan i varje period (där allokeringsvektorn skickas) är reserverad
för framtida implementationer och används ej.
Cykler (multipla perioder)
Att låta en period utgöras av ett stort antal tidluckor medför att latenstiden för
noderna ökar tillika mängden kontrolldata. Att hålla periodlängden kort gynnar
noderna med både lägre latenstider och högre överföringskapacitet. Få tidluckor
medför dock att få noder kan hanteras, eftersom en tidlucka enbart kan användas
av en nod.
Istället för att överdimensionera antalet tidluckor väljs ett antal som i så stor
grad som möjligt återspeglar det normala behovet i nätet. Detta antal varierar beroende på tillämpning och bör estimeras med exempelvis simuleringar eller testning
i den tänkta miljön. För att hantera ett större behov av tidluckor än vad som är
avsatt, introduceras begreppet cykel. En cykel består av en eller flera perioder och
är med den frekvens som tidluckor och perioder återupprepas.
Period 0

0:0

1:0

2:0

Period 1

3:0

0:1

1:1

2:1

3:1

Figur 5.3. Exempel på en cykel som består av två perioder med fyra tidluckor i respektive
period. Den tredje tidluckan i andra perioden är markerad med grå bakgrund.

Initialt består en cykel av enbart en period. När en viss mängd av tidluckorna
är upptagna (exempelvis 50%) utökas cykeln med ytterligare en period, som är
helt tom och direkt följer den första. Konsekvensen av detta är att latenstiden
dubbleras för befintliga noder, men fler noder kan associera sig med basstationen
eftersom fler tidluckor blir lediga. I avsnitt 5.3 ges en ekvation som kan användas
för att räkna ut det maximala antalet tidluckor.
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Tidluckor och perioder är alltid noll-indexerade och anges på formen tidlucka:period. Den tredje tidluckan i andra perioden ges således av 2:1, vilket kan ses
i figur 5.3.
Genom att dynamiskt utöka cykler med fler perioder är det enkelt att utöka
nätets storlek när behovet av fler tidluckor ökar, dock görs detta på bekostnad av
latenstiden. Utöver detta erhålls fördelen att det går att välja längden på tidluckorna, så att den valda radioenheten hinner överföra ett helt meddelande inom en
tidlucka (för att exempelvis hantera varierande precision hos olika radioenheter).
Utökning och kompaktering av cykler
En basstation kan när som helst välja att utöka en cykel med fler perioder utan
att behöva informera de associerade noderna om detta. I samband med att en
utökning sker kommer sensornoderna således vakna upp åtminstone en period
fel och behöver därmed vänta ytterligare minst en period, innan rätt tidlucka
återkommer. Det är därför viktigt att noder sparar den högst funna perioden för
att kunna schemalägga sig själva korrekt och inte vaknar upp i onödan.
Inget stöd för att arrangera om noder med syftet att minska en cykel finns i
den initiala versionen av matmac . Om en basstation når den maximala cykellängden kan den enbart minskas genom en omstart av basstationen. Stöd för att
kompaktera cykler lämnas till en senare version av matmac .
Längdbestämning av tidluckor
För att ett fullständigt annons- och datameddelande ska kunna överföras korrekt
i en tidlucka, måste periodlängden och antalet tidluckor (det vill säga längden på
en tidlucka) väljas så att ekvation 5.1 är uppfylld.
M (KAM ) + Tα + Tvänta + M (KDM ) + Tδ ≤

Tperiod
Ntidluckor

(5.1)

Konstanterna KAM = 11 och KDM = 127 motsvarar de maximala storlekarna
för ett annonsmeddelande respektive ett datameddelande i byte (storlekarna återfinnes i avsnitt A.2.1 och A.3 i bilaga A). Funktionen M återges i ekvation 5.2 och
beräknar tiden det tar att överföra ett visst antal byte då överföringshastigheten
är 250kbit/s.
M (n) =

8n
[ms]
250000

(5.2)

För att annons- och datameddelanden ska kunna separeras, används en skyddstid Tα . På grund av implementationsdetaljer (begränsning i Cooja) är denna konstant 3ms. På motsvarande sätt används ytterligare en skyddstid efter att ett
datameddelande har skickats, Tδ ms, för att datameddelandet inte ska kollidera
med annonsmeddelandet i nästa tidlucka. Tvänta är den maximala tiden en nod
kan vänta innan den skickar en associationsförfrågan (se 5.2.5).
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Bestämning av antalet tidluckor
I ekvation 5.3 beskriver Ntotal antalet tidluckor en basstation med n perioder
har vid en viss tidpunkt. Detta är ekvivalent med antal noder som basstationen
kan hantera vid just den tidpunkten. Notera att en tidlucka i varje period är
reserverad åt en allokeringsvektor (därav −1). Det maximala antalet tidluckor
erhålls då n = Ncykler .
Ntotal = (Ntidluckor − 1) ∗ n, 1 ≤ n ≤ Ncykler

(5.3)

Teoretisk överföringshastighet
Den maximala överföringshastigheten en nod kan väntas uppnå är omvänt proportionell mot periodlängden och den nuvarande cykellängden (ekvation 5.4). Konstanten Kmeddelande är den maximala längden på ett meddelande (i byte), vilket
således är 127 byte i matmac . n är den nuvarande cykellängden.
v=

5.2.3

Kmeddelande
[byte/s], 1 ≤ n ≤ Ncykler
n ∗ Tperiod

(5.4)

Kontroll- och datameddelanden

Det finns två typer av meddelanden i matmac : kontroll- och datameddelanden. I
praktiken fungerar dessa på samma sätt och datameddelanden är endast ett specialfall av kontrollmeddelande. Skillnaden återspeglas i hur meddelandena används
och vilken typ av information de innehåller. Syftet med kontrollmeddelanden är
att hålla en nod associerad för att kunna överföra datameddelanden. En annan
skillnad är att kontrollmeddelanden alltid är prioriterade. Noder måste således
placera nya kontrollmeddelanden före datameddelanden i den utgående kön. För
att adressera noder används så kallade Rime-adresser. Dessa adresser är totalt
64 bitar och tillhandahålls av Rime-nätverksstacken i Contiki. Contiki och Rime
diskuteras mer ingående i avsnitt 6.2.

5.2.4

Kanalsökning efter basstationer

Innan en nod kan börja överföra data måste den först associera sig med en basstation. För att göra detta letar noden efter basstationer i sin omnejd genom att
lyssna efter annonsmeddelanden på olika radiokanaler. När den väl är associerad med en basstation kan ytterligare kanalsökningar behöva göras, som underlag
för omallokeringar (se 5.2.8). Beroende på nodens tillstånd (associerad eller inte)
utförs antingen en initial kanalsökning eller en associerad kanalsökning.
Initial kanalsökning
När en nod inte är associerad med en basstation, men önskar associera sig, utför
noden en initial kanalsökning för att upptäcka närliggande basstationer. Vid en
initial kanalsökning genomsöks vanligtvis samtliga kanaler, men det är den den
aktuella mobilitetsmodellen som avgör vilka kanaler som ska genomsökas.
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Associerad kanalsökning
Till skillnad från en initial kanalsökning, utförs en associerad kanalsökning när en
nod redan är associerad med en basstation. Precis som vid en initial kanalsökning
är det den aktuella mobilitetsmodellen som avgör när en associerad kanalsökning
ska göras och vilka kanaler som ska genomsökas.
Den nuvarande associationen får inte påverkas av en kanalsökning, vilket medför att en associerad kanalsökning är mer komplicerad än en initial kanalsökning.
Annonsmeddelanden måste fortfarande tas emot och data måste överföras, precis
som när en kanalsökning inte utförs. På grund av detta kan en kanalsökning inte
utföras när som helst utan begränsas av tidluckan som noden har.
Om en associerad nod vill utföra en kanalsökning, påbörjas denna normalt sett
efter den egna tidsluckan slut för att utnyttja den redan aktiva radioenheten. Då
noden inte har någon data att skicka eller om data-flaggan i annonsmeddelandet
inte är satt, kan kanalsökning påbörjas direkt efter att annonsmeddelandet tagits
emot. Kanalsökningen får pågå tills dess att nästa annonsmeddelande måste tas
emot, men kan bli klar tidigare vilket illustreras i figur 5.4.

Figur 5.4. Kanalsökning som ryms inom en period.

Då en kanalsökning tar längre tid än vad en period är lång och därmed inte
ryms mellan två annonsmeddelanden (avsedda för den sökande noden), delas kanalsökningen upp i flera delar. En påbörjad kanalsökning kan därmed temporärt
avbrytas för att behandla annons- och datameddelanden, för att sedan återupptas
igen direkt efter att behandlingen av dessa är klar. Figur 5.5 visar en kanalsökning
som sträcker sig över två perioder.

Figur 5.5. Kanalsökning som är uppdelad över två perioder.
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Associering till basstation

När en nod hittat och valt en basstation att associera sig till, påbörjar den associeringsprocessen. Målet är att på kort tid och med låg energiförbrukning upprätta en
association till basstationen. Idealt lyckas alltid processen, men i praktiken (även
vid simuleringar) kan fel inträffa på grund av otillgängliga resurser, kollisioner vid
dataöverföringar och så vidare. matmac är designat för att snabbt kunna upptäcka dessa fel och återhämta sig samt försöka upprätta en ny association om ett
problem uppstår. Hela processen samt felhantering beskrivs nedan.

Synkronisering och ”första upptäckta tidluckan”
Varje gång ett annonsmeddelande tagits emot sparas tidpunkten för meddelandet,
som sedan används för att schemalägga radioenhetens uppvaknande. Eftersom annonsmeddelandet alltid skickas i början av en tidlucka vet därmed noden att en
tidlucka startar precis när meddelandet tagits emot. Noden vet också vilken tidlucka den befinner sig i eftersom annonsmeddelandet innehåller den informationen.
Efter att noden synkroniserat sig (tagit emot ett annonsmeddelande) med
basstationen måste den välja en ledig tidlucka. Om annonsmeddelandet togs emot
i en ledig tidlucka används den tidluckan. I annat fall väntar noden på en allokeringsvektor. Eftersom antalet tidluckor och längden på en period är känd, kan
tiden då allokeringsvektorn skickas räknas ut och noden har därmed möjlighet att
sova fram tills dess.
Denna metoden kallas första upptäckta tidluckan då den bygger på att den
första tidluckan som noden ser, potentiellt kan användas för associering. Om tidluckan som noden ser redan är upptagen eller om den första tidluckan råkar vara
den sista tidluckan i en period, används istället allokeringsvektorn som grund för
val av tidlucka.

Val av tidlucka från allokeringsvektor
Den sista tidluckan i en period innehåller alltid en allokeringsvektor istället för
ett annonsmeddelande, som beskriver hur tidluckor är allokerade i den kommande
perioden. En period som består av Ntidluckor stycken tidluckor, kommer resultera
e byte. Högsta biten svarar mot
i en allokeringsvektorn bestående av d Ntidluckor
8
tidlucka 0, näst högsta biten tidlucka 1, och så vidare. Om antalet tidluckor ej
är jämnt delbart med åtta, sätts resterande bitar till 0 (”dont care”). En tidlucka
markerad med 1 är redan upptagen medan en bit markerad med 0 är ledig. Figur
5.6 illustrerar en cykel innehållande två perioder samt allokeringsvektorerna för
respektive cykel.
När en nod tagit emot en allokeringsvektor väljer den slumpvis en av de lediga
tidluckorna. Tiden då tidluckan inträffar räknas sedan ut och noden kan försättas
i vila tills dess att tidluckan inträffar. Om någon annan nod redan hunnit använda
den valda tidluckan, måste noden vänta på ytterligare en allokeringsvektor och
starta om hela processen från början.
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Allokeringsvektor börjar

0:0

1:0

2:0

3:0

Allokeringsvektor börjar

0:1

1:1

10100000

2:1

3:1
01000000

Ledig tidlucka

Upptagen tidlucka

Figur 5.6. Allokeringsvektorer som visar lediga tidluckor i de två perioderna.

Associationsförfrågan, CSMA/CA och kollisioner
Efter att en ledig tidlucka har valts påbörjas associationsprocessen genom att noden skickar en associationsförfråga till basstationen. Eftersom flera noder kan vilja
associera sig i samma tidlucka vid samma tidpunkt, är det viktigt att minimera
sannolikheten att detta händer då de ej själva kan upptäcka eventuella kollisioner. För att göra detta används csma/ca, vilket innebär att alla noder väntar en
slumpvis vald period (övre gränsen bestäms av Tvänta ) innan en associationsförfråga skickas. Under tiden noderna väntar, lyssnar de efter associationsförfrågningar
från andra noder. Om en sådan tas emot, avbryts processen i den nuvarande tidluckan och en ny tidlucka väljs från nästa allokeringsvektor.
Ett problem med csma/ca är att det bara fungerar under förutsättningen
att alla noder är inom räckhåll för varandra. Komplikationerna som uppstår på
grund av dolda noder kvarstår således. För att minska effekten av kollisioner samt
minska den tid det tar för en nod att upptäcka om den erhållit tidluckan eller
ej, innehåller annonsmeddelanden alltid information om huruvida den föregående
tidluckan är upptagen eller ej. Genom att lyssna efter annonsmeddelandet i nästkommande tidlucka kan samtliga noder få veta om någon nod erhållit tidluckan.
Vid en kollision lyckas basstationen aldrig avkoda något av de inkommande meddelandena och därmed kommer ingen nod erhålla tidluckan, varvid den markeras
som ledig. I praktiken blir sällan all data korrupt vid en kollision, men på grund
av hur överföringsmediet är implementerat i Cooja räcker det med att två meddelanden överlappar för att de ska bli korrupta. En kontrollsumma är inkluderad i
alla meddelanden vilket gör att partiella meddelanden, som tagits emot på grund
av en kollision ändå kan upptäckas.
En stor fördel med denna metod är att noder snabbt får återkoppling på hur
ett associationsförsök gått och kan därmed snabbt reagera vid ett fel. I situationen
att ingen nod erhöll tidluckan, måste alla noder vänta på nästa allokeringsvektor
och välja en ny tidlucka och påbörja ett nytt försök. Om basstationen istället tog
emot associationsförfrågan och tilldelade tidluckan till en nod, markeras tidluckan
som upptagen i nästkommande tidluckas annonsmeddelande. Detta illustreras i
figur 5.7.
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LG:BN

Föregående tidlucka markeras
som upptagen - någon erhöll den

t [s]

Figur 5.7. Information i nästkommande tidlucka används vid associering för att upptäcka kollisioner.

Associationssvar
Sista steget vid en associering är att ta emot ett associationssvar från basstationen.
Basstationen kommer skicka tillbaka detta svar i samma tidlucka, fast en cykel
senare. Noden kan således försättas i vila tills dess att samma tidlucka återkommer
igen.
När associationssvaret tagits emot måste noden kontrollera att mottagaradressen i meddelandet stämmer överens med sin egna adress. Situationer kan uppstå
då två (eller flera) noder lyckas skicka en associationsförfrågan var i samma tidlucka utan att en kollision uppstår. Eftersom basstationen kommer ta emot båda
meddelandena, men bara kan tilldela tidluckan till en nod, kommer samtliga noder
tro sig ha erhållit tidluckan. Associationssvaret innehåller därför adressen till den
nod som faktiskt erhöll tidluckan, så att andra noder kan starta om associationsprocessen.
Övrig felhantering
I alla lägen då en nod upptäcker att en tidlucka är upptagen, måste den omedelbart
vänta på nästa allokeringsvektor, välja en ny tidlucka och starta om associationsprocessen i den valda tidluckan. Totalt utförs maximalt Nförsök stycken försök mot
samma basstation innan processen fortsätter med nästa basstation. Detsamma
gäller om den nuvarande basstationen har slut på tidluckor.

5.2.6

Information om närliggande basstationer

I samband med att noder associerar sig till en basstationen eller utför en omallokering, erhåller den följande information om varje basstation för upp till och med
åtta stycken närliggande basstationer (inklusive den basstation som associeringen
utförs till):
• Basstationens adress
• Dess X-koordinat
• Dess Y-koordinat
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Informationen sparar noden och uppdaterar efterhand som omallokeringar utförs. Vilka och hur många basstationer som sparas är upp till noden att avgöra,
men exempelvis kan de tio senaste basstationerna, som är på kortast avstånd från
den associerade basstationen sparas.
All information som samlas in om närliggande basstationer kan mobilitetsmodellerna använda som hjälpinformation, för att veta vilka radiokanaler som bör
genomsökas eller vilken basstation som är bäst att omallokera till. Ingen av mobilitetsmodellerna som implementerats i det här examensarbetet nyttjar det faktum
att basstationernas positioner inkluderas vid en associering eller omallokering. Positionsdatan bifogas för framtida, mer avancerade modeller.

5.2.7

Pingmeddelanden och borttappade noder

Noder kan när som helst försvinna utom räckhåll för en basstation eller uppleva
dåliga kommunikationsförhållanden, varvid all kommunikation avstannar. För att
upptäcka detta har basstationerna en övre tidsgräns, Ntidsgräns , som noderna måste
skicka data inom för att inte anses vara ”borttappade”. Har ingen data mottagits
från en nod inom denna tid, kommer den således automatiskt att kopplas från och
dess tidlucka frigöras.
Om en nod inte har någon data att skicka är det naturligt att basstationen inte
får någon data från noden. I dessa fall kan basstationen sätta ping-flaggan i nodens
annonsmeddelande, vilket tvingar noden att svara med ett pingmeddelande (eller
någon annan data, pingmeddelandet kan användas om ingen nyttig data finns att
skicka). På så sätt kan basstationen tvinga noder att rapportera sin närvaro med
jämna intervall. Konstanten Nping används för bestämma hur ofta basstationen
ska sätta ping-flaggan. Under tiden då basstationen inväntar ett pingmeddelande
från noden, måste den stoppa pågående sändningar av data för att ge noden en
möjlighet att svara.
Varje gång basstationen tar emot ett meddelande från noden nollställer den
räknaren för att sätta ping-flaggan. Detta medför att flaggan enbart sätts efter
att basstationen inte har tagit emot något meddelande från noden under Nping
stycken cykler.

5.2.8

Omallokering av noder

Mobila noder stöds i matmac genom så kallade omallokeringar. När en nod upplever dåliga överföringsförhållanden, kan den utföra en omallokering för att byta
till en annan basstation med bättre signalstyrka. I samband med att en nod rör på
sig kan den utföra flera omallokeringar för att bibehålla sin nuvarande anslutning.
En omallokering delas upp i fem steg:
1. Först väljs en basstation att omallokera till
2. Omallokeringen påbörjas genom att omallokeringsförfrågan skickas
3. Noden byter till den nya basstationen genom att använda informationen i
det mottagna omallokeringssvaret
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4. Den ursprungliga basstationen och nätets mne vidarebefordrar köade paket
till den valda basstationen, som sedan levererar dessa till noden
5. Omallokeringen slutförs och den ursprungliga basstationen frigör resurserna
för noden
Omallokeringsprocessen illustreras av sekvensdiagrammet i figur 5.8. Respektive del diskuteras mer ingående nedan.
Sensornod

Basstation A

Basstation B

MNE

Omallokera till B (LG:RREQ)
Omallokera sensornoden till B (SG:RREQ)
Leveransbekräftelse (SG:DR)
Begär tidlucka (SG:SREQ)
Allokerad tidlucka (SG:SRESP)
Svar på omallokering (SG:RRESP)
Leveransbekräftelse (SG:DR)
Byt till B (LG:RRESP)
Skicka köade paket för sensornod (SG:RF)
Bekräfta omallokering (LG:DM eller LG:KA)
Registrera sensornod (SG:RSN)
OK
Skicka buffrade paket (SG:RF)
Slutför omallokering (SG:SRESP)
Leveransbekräftelse (SG:DR)

Figur 5.8. Sekvensdiagram över en omallokering.

Val av basstation
Innan en omallokering kan utföras måste noden välja vilken basstation som omallokeringen ska utföras till. Detta görs exempelvis genom att först utföra en kanalsökning och sedan välja en av de funna basstationerna. Den aktuella mobilitetsmodellen ansvarar för att välja en basstation och initiera omallokeringen.
Påbörja omallokering
En omallokering innebär i praktiken att en ny tidlucka allokeras åt en nod på en
annan basstation. Detta medför att noden inte behöver utföra en ny associering
för att byta basstation, utan ”enbart” hitta den allokerade tidluckan hos den nya
basstationen. Det är nätets mne som ansvarar för att begära nya tidluckor åt noder
vid omallokeringar.
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När en nod valt en ny basstation initierar den omallokeringen genom att skicka
en omallokeringsförfråga (lg:rreq). Detta meddelande innehåller adressen till den
valda basstationen och används av nodens nuvarande basstation, för att begära
en ny tidlucka åt noden. Den skickar en omallokeringsförfrågan (sg:rreq) till
sin mne, som begär en tidlucka från den önskade basstationen och returnerar den.
Noden får sedan ett omallokeringssvar (lg:aresp) innehållande den nya tidluckan.
I samband med att en nod begärt en omallokering kommer nodens ursprungliga
basstation inte skicka någon data till noden. Datan vidarebefordras istället till
nätets mne, där den köas tills omallokeringen är slutförd.
Utföra omallokering
Den faktiska omallokeringen utförs när noden synkroniserat sig, hittat sin nya tidlucka samt skickat någon data i den. Om noden har köad data kan nästa paket
skickas, i annat fall kan ett ping-meddelande skickas (lg:ka). Efter att basstationen tagit emot datan övertar den ansvaret för noden genom att registrera om den
på nytt hos sin mne.
Köa inkommande meddelanden och eftersändning av data
Under tiden som en nod genomför en omallokering är det inte möjligt att skicka
data till den. All datasändning avbryts tills omallokeringen är slutförd. Basstationen kommer vidarebefordra samtliga meddelanden avsedda för noden till sin
mne. Alla meddelanden kommer således mellanlagras hos denna under tiden noden
utför omallokeringen och vidarebefordras till rätt basstation när omallokeringen
slutförts. I annat fall kastas alla meddelanden.
Slutför omallokering
När noden bytt basstation och skickat data i sin erhållna tidlucka, slutför den nya
basstationen omallokeringen genom att registrera om noden hos sin mne. Efter att
detta meddelande behandlats meddelar nätets mne den ursprungliga basstationen
att omallokeringen är klar.
Felhantering
Om en pågående omallokering inte slutförs inom Ntidsgräns cykler kommer den
ursprungliga basstationen att frigöra samtliga resurser som tilldelats noden vars
tidsgräns överskridits. Noden kommer också avregistreras från nätets mne. Efter
denna tid är således noden frånkopplad och tvungen att utföra en ny associering,
om åtkomst till nätet önskas. Samma tidsgräns används även av basstationen som
omallokeringen utförs till. En tidlucka som allokerats i samband med en omallokering kommer automatiskt att frigöras efter Ttidsgräns cykler.
Implicit omallokering
Om en nod som tappat anslutningen till sin basstation lyckas upprätta en ny
association innan noden anses vara ”borttappad” (inom Ntidsgräns cykler), utförs
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en implicit omallokering. Den nya basstationen tar då över ansvaret för noden och
ser till (med hjälp av sin mne) att utestående meddelanden blir vidarebefordrad
till noden.

5.2.9

Mobilitetsmodeller

Allting som händer under drift i matmac styrs av en mobilitetsmodell. Syftet med
en modell är att styra matmac , med målet att erhålla bästa möjliga prestanda
i de rådande förhållandena. Modellen gör detta genom att lyssna efter händelser
som genereras av resterande komponenter i matmac , såsom att en kanalsökning
utförts eller att ett meddelande tagits emot och utför lämpliga åtgärder för att
bibehålla anslutningen till nätet. Samtliga händelser som en mobilitetsmodell kan
agera på finns sammanfattade i tabell 5.3.
Händelse
Associerar
Associerad
Misslyckad associering
Frånkopplad
Kanalsökning påbörjad
Nästa kanal
Basstation hittad
Kanalsökning avslutad
Närliggande basstationer
Meddelande skickat
Meddelande mottaget
Omallokering begärd
Tidlucka allokerad

Förklaring
En associering har påbörjats.
Senaste associeringen lyckades och noden är ansluten till ett nät.
Senaste associeringen misslyckades och inga fler
basstationer återstår.
Noden var associerad men kopplades från.
En ny kanalsökning har påbörjats.
Kanalsökningen fortsätter att leta på nästa köade kanal.
En basstation hittades under kanalsökningen.
Alla köade kanaler har genomsökts och kanalsökningen är avslutad.
Listan med närliggande basstationer uppdaterades.
Ett meddelande skickades via radioenheten.
Ett meddelande togs emot av radioenheten.
Noden önskar omallokera sig och har köat en
omallokeringsförfråga.
Omallokeringen lyckades och en tidlucka har allokerats åt noden.

Tabell 5.3. Sammanställning av händelser som en mobilitetsmodell kan agera på..

Flera olika mobilitetsmodeller finns i matmac och dessa kan bytas dynamiskt
under körning. Beroende på situation kan en modell vara att föredra framför en
annan. En nod som aldrig förflyttar sig (och därmed aldrig kommer utföra någon
omallokering) kan använda en enklare modell än en nod som ständigt förflyttar
sig, vilket kan minska energiförbrukningen. Samtliga implementerade mobilitetsmodeller beskrivs i de följande avsnitten.
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Modell 1: Statisk nod
Den statiska mobilitetsmodellen är den enklaste av alla modeller: den utför inga
omallokeringar. En association upprättas genom att en kanalsökning utförs på
samtliga kanaler och sedan väljs den basstation som har högst signalstyrka. Om
en anslutning bryts utför noden en ny kanalsökning och försöker direkt upprätta
en ny association till basstationen med bäst mottagen signalstyrka.

Modell 2: Periodvis kanalsökning
Den enklaste mobilitetsmodellen som hanterar någon form av mobilitet är baserad
på att periodvis leta efter nya basstationer, för att sedan omallokera när en basstation med bättre signalstyrka upptäcks. Som standard utförs en kanalsökning var
femte sekund. Initialt försöker noden associera sig till en basstation genom att leta efter basstationer på samtliga kanaler. Basstationen med bäst signalstyrks väljs
vid associering. Om ingen basstation hittas väntar noden i fem sekunder innan
den försöker påbörja ett nytt associationsförsök.
Denna modell kan även konfigureras att enbart genomsöka närliggande basstationerna. I detta fall kommer noder enbart genomsöka kanaler för basstationer
som noden erhållit i samband med ett lg:aresp-meddelanden, vid associering
eller omallokering.

Modell 3: Kanalsökning baserad på mottagen signalstyrka
Istället för att utföra kanalsökningar enligt ett visst intervall, utför denna modell en
kanalsökning när den mottagna signalstyrkan för ett meddelande hamnar under ett
tröskelvärde. Kanalsökningar fortsätter göras tills dess att en basstation upptäckts,
som anses vara ”bra nog”. Bra nog är i detta fall en signalstyrka som är högre
än signalstyrkan till den nuvarande basstationen. Tröskelvärdet är valt till 50%
eller lägre av den bästa, möjliga signalstyrkan. Noteras bör att modellen kommer
fortsätta att utföra kanalsökningar gång på gång när den mottagna signalstyrkan
faller under tröskelvärdet, tills en basstation med bättre signalstyrka hittas eller
den mottagna signalstyrkan återgår till att vara över tröskelvärdet.
Denna modell kan, precis som modell två, konfigureras att enbart söka efter
närliggande basstationer.

5.3

Stamnätsgränssnitt (SG)

I ett matmac -nätverk kommunicerar basstationer med varandra via ett trådbundet ethernet-nätverk. Detta nät används vid överföring av kontrolldata, exempelvis
då en basstation registrerar sin närvaro hos en mne men också för att vidarebefordra data till och från noder. Basstationerna, mne och detta trådbundna nät
utgör det som kallas stamnät.

5.3 Stamnätsgränssnitt (SG)

5.3.1
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Den viktigaste komponenten i stamnätet är mne. Dess uppgifter omfattar registrering av basstationer och noder, vidarebefordring av data och omallokering av
noder.
Registrering av basstationer och noder
En av de främsta uppgifterna för mne är att bokföra alla enheter i nätet. Detta
omfattar såväl basstationer som noder. Informationen används dels av basstationer, för att veta vilka basstationer som finns i nätet, men även för att data ska
kunna vidarebefordras korrekt mellan noder.
Följande information sparas om varje basstation:
• Adressen som basstationen har i nätet
• x- och y-koordinater till basstationen
• Radiokanalen som används för radiokommunikation
• Tiden då basstationen registrerade sig hos sin mne
• En lista över alla noder som är associerade till basstationen
För varje nod som är associerad med en basstation sparas även följande information:
• Adressen som noden har i nätet
• Tiden då noden associerade sig till sin basstation
• Om noden har en pågående omallokering
• Adressen till den basstation som noden omallokerar till
• Meddelanden som ska vidarebefordras till noden efter att en omallokering
slutförts
Basstationer har som ansvar att hålla informationen i nätets mne uppdaterad.
Om exempelvis en nod kopplar ned måste basstationen informera sin mne om
detta. Detsamma gäller då en nod omallokeras.
Vidarebefordring av data
När två noder kommunicerar med varandra men ej är associerade till samma
basstation, vidarebefordras datan mellan noderna via nätets mne. Detta scenario illustreras som ett sekvensdiagram i figur 5.9.
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Sensornod A

Sensornod B

Basstation A

Basstation B

MNE

Data till B (LG:DM)

Skicka data till MNE (SG:RF)

Leveransbekr. (SG:DR)

Vidarebefordra (SG:RF)

Leveransbekr. (SG:DR)
Leverera data till Sensornod B (LG:DM)

Figur 5.9. Sekvensdiagram över vidarebefordring av data i stamnätet.

Omallokering av noder
När noder förflyttar sig, byter de basstationer för att inte tappa kontakten med
nätet. mne spelar en stor roll i detta eftersom den måste hålla sig uppdaterad om
nodens (logiska) position, men också kunna leverera data till noden. I samband
med en omallokering har en mne tre arbetsuppgifter:
1. Allokera en tidlucka åt noden på den önskade basstationen
2. Köa meddelanden som är avsedda för noden under omallokeringen
3. Vidarebefordra köade meddelanden till nodens nya basstation för efterleverans
Alla meddelanden som skickas till en nod under en omallokering, kommer att
sparas på en kö och sedan levereras efter att omallokeringen slutförts. Nodens ursprungliga basstation vidarebefordrar eventuellt köade meddelanden till sin mne,
så att även dessa kan efterlevereras till noden. Hela flödet återges i figur 5.8.

Kapitel 6

Utvecklings- och
simuleringsplattform
För att möjliggöra en utvärdering av prestandan hos matmac , har en referensimplementation utvecklats i Contiki. Contiki är ett litet inbyggt operativsystem
som i första hand utvecklats för trådlösa sensornätverk. Simulatorer för ”stamnät” (bland annat en mne) har också implementerats, som fungerar tillsammans
med nätverkssimulatorn Cooja. Att utveckla inbyggda system är komplext, varvid
Cooja levereras tillsammans med Contiki för att underlätta utvecklingen av nya
system baserade på Contiki. Cooja kan bland annat simulera radiokommunikation
och erbjuder goda möjligheter att styra och bevaka simuleringar. För att simulera
rörelser hos sensornoderna har verktyget bonnmotion använts, som kan generera
rörelsemönster baserat på matematiska modeller.
I detta kapitel ges en introduktion till utvecklings- och simuleringsplattformen,
som använts för att utvärdera matmac .

6.1

Övergripande struktur

Simuleringsplattformen och dess beståndsdelar har i första hand valts efter de
begränsningar som diskuterades i avsnitt 1.4, men också för att avspegla och möjliggöra en konkret implementation i framtiden. Ett exempel på detta är kommunikationen mellan basstationer och mne, som utan modifikation kan användas i en
verklig miljö. I de följande avsnitten diskuteras relationen mellan de simulerade
komponenterna och en eventuell konkret implementation.

Noder och basstationer
I dag finns ett flertal kompletta hårdvaruplattformar, som är väl lämpade att användas som bas för trådlös noder. Dessa är även kompatibla med Contiki. Några
vanliga exempel är Tmote Sky, MicaZ och Avr Zigbit. Den simulerade noden använder Cooja-plattformen, som följer med källkoden till Contiki.
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Det finns stora likheter mellan basstationer och noder. Basstationer förväntas
dock ha mer beräkningskraft och en större minnesmängd för att kunna hantera
alla noder. Utöver detta måste basstationen vara bestyckade med ett nätverkskort
(ethernet) och en komplett tcp/ip-stack för att kunna kommunicera med en mne i
stamnätet. Hård- och mjukvarumässigt stöd för detta varierar mellan olika plattformar, varvid exakta detaljer kring hur detta implementeras utelämnas för att
bibehålla en generell modell av en basstation. Den simulerade basstationen följer
den modell som illustreras i figur 6.1 (modellerad efter Altens plattform).
Basstation

Contiki (MATMAC)

RS232

Linux

TCP/IP över Ethernet

Radio

Figur 6.1. Illustration av en (simulerad) basstation.

Den huvudsakliga delen av basstationen är byggd på samma plattform som
en nod, dock med mjukvara anpassad för att agera av basstation. För att kommunicera med en mne används seriell kommunikation över rs232 till ett inbyggt
Linux-system. All data Contiki skickar över serieporten, vidarebefordrar Linuxsystemet till basstationens mne. Om data inkommer till Linux-systemet (från en
mne) vidarebefordras denna på motsvarande sätt tillbaka till Contiki. Det inbyggda Linux-systemet agerar på så sätt enbart brygga mot nätverket som används för
att kommunicera med en mne. Vid simulering används istället mjukvaran elsim,
som utför samma uppgift som ett faktiskt Linux-system skulle göra, fast utan
behov av någon extra hårdvara. Hur elsim fungerar beskrivs i avsnitt 6.4.1.

MNEsim
Noder och basstationer måste registreras centralt hos en mne, för att data ska
kunna vidarebefordras korrekt mellan dem. I praktiken kan en mne utgöras av en
vanlig pc eller ett inbyggt system. Enda kravet på en mne är att den måste kunna
ta emot tcp-anslutningar från basstationer, men kan i övrigt implementeras på
godtyckligt vis. I den simulerade miljön används simulatorn mnesim, som beskrivs
i avsnitt 6.4.2.

Visualisering av plattformen
Figur 6.2 är en visuell illustration av de viktigaste komponenterna i plattformen där även kommunikationen mellan komponenterna är utmarkerad. Respektive
komponent diskuteras mer ingående i de följande avsnitten.
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Figur 6.2. Grafisk illustration av nyckelkomponenterna i simuleringsplattformen.

6.2

Operativsystemet Contiki

Contiki är ett litet portabelt operativsystem utvecklat för att användas på små
inbyggda mikrokontroller med låg energiförbrukning. Ett stort användningsområde
för Contiki är just trådlösa sensornätverk och stöd för många olika standarder och
protokoll som används inom dessa nät finns implementerade i Contiki.

6.2.1

Funktionalitet

Trots Contikis lilla storlek, finns många funktioner som normalt sett förväntas
finnas i moderna operativsystem. Nedan sammanfattas några av dessa, men även
andra icke-funktionella aspekter hos Contiki:
• Kräver bara tiotal kilobyte flash-utrymme och några fåtal byte minne
• Fungerar på många olika plattformar, exempelvis Atmel avr, Nintendo Gameboy, nes, Commodore 64 och vanliga pc-datorer
• Implementerat i C
• Fri mjukvara och tillgängligt under bsd-licens
• Stöd för exekvering av flera parallella processer (multikörning)
• tcp/ip-stacken uIP med stöd för både ipv4 och ipv6
• Implementationer av 6lowpan och rpl
• Grafiskt fönstersystem och grafiska applikationer
Möjligheten att kompilera och exekvera Contiki på en vanlig pc (med x86arkitektur) är en viktig egenskap, som Cooja använder vid simulering av Contikibaserade noder (se 6.3).
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Nätverksstack

Att kunna kommunicera med andra enheter trådlöst är ett vanligt scenario för
applikationer i Contiki. Nätverksstacken är modulärt designad och de olika lagren
kan bytas ut beroende på den aktuella tillämpningen. Contiki kommer med en
liten tcp/ip-stack kallad uIP, som har stöd för både ipv4 och ipv6. En stor fördel
med att använda en ip-baserad stack är att kompatibilitet erhålls med i princip
alla enheter som finns idag, eftersom kommunikation inom lokala nätverk såväl
som på Internet bygger på ip. Dock kan en hel tcp/ip-stack bli ganska tungrodd
och om noderna aldrig kommunicerar med noder utanför det lokala nätet är en
sådan stack ej nödvändig. Utöver uIP levereras Contiki därför med en alternativ
stack för högre lager kallad Rime. Rime är från grunden utvecklad för trådlösa
sensornätverk och är optimerad för användning inom dessa nät.

Figur 6.3. Sammanställning av nätverksstacken i Contiki.

På samma sätt som tcp/ip-stacken kan bytas ut på de övre lagren, kan olika
implementationer av mac-protokoll användas på datalänk-lagret. Contiki använder som standard sitt eget mac-protokoll contikimac, men implementationer av
exempelvis x-mac och lpp kan användas som alternativ om så önskas. I praktiken har datalänk-lagret i Contiki delats upp i två separata delar. För att styra
fysiska lagret, det vill säga när radioenheten är på respektive av, används Radio
Duty Cycling (rdc). Resterande delen av datalänk-lagret motsvarar det traditionella mac-lagret. Det exakta ansvaret mellan de båda lagren är emellertid inte
helt strikt, vilket contikimac (som ligger under rdc) visar exempel på. matmac
nyttjar aspekter hos båda dessa delar och byter därför ut både rdc och mac i
nätverksstacken. En sammanställning av alla lager i Contikis nätverksstack kan
ses i figur 6.3.

6.3

Nätverkssimulatorn Cooja

För att underlätta utvecklingen av Contiki och för att möjliggöra testning av
radiokommunikation, utvecklades simulatorn Cooja. Cooja är specifikt utvecklat
för att simulera Contiki-system och allt runt omkring.

6.3 Nätverkssimulatorn Cooja

6.3.1
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Funktionalitet

Cooja kan utföra simuleringar både med ett grafiskt gränssnitt (se figur 6.4) men
också utan. Det grafiska gränssnittet ger möjligheter att övervaka och styra simuleringen på ett enkelt sätt medan simuleringar kan automatiseras utan det grafiska
gränssnittet.

Figur 6.4. Exempel på en simulering i Cooja.

Det grafiska gränssnittet innehåller många funktioner, som gör det enkelt att
följa och felsöka Contiki-system under en pågående simulering. Några av dessa är:
• Hastigheten på simuleringar kan regleras. På så sätt kan en simulering saktas
ned för att möjliggöra enklare spårning.
• Noder kan placeras ut och flyttas runt grafiskt med drag-och-släpp.
• Utdata som noderna producerar med hjälp av C-funktionen printf visas
direkt i Cooja, tillsammans med vilken nod som gav utskriften och när den
gjordes (logisk tidpunkt för simuleringen). All utdata kan filtreras med hjälp
av reguljära uttryck.
• En tidslinje visar radiokommunikationen som gjorts under en simulering.
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Tidslinjen visar när noder skickar eller tar emot data, om kollisioner uppstått
och när noderna stänger av eller sätter på sin radioenhet.
• För att kunna automatisera simuleringar finns inbyggt stöd för skriptning av
simuleringar med hjälp av JavaScript. Skript kan användas för att skicka data
till noderna (via dess serieport) och lyssna efter utdata från dem. Utdatan
från noderna kan användas för att avgöra om en simulering slutförts korrekt
eller ej.

6.3.2

Simulering av Contiki-system

För att Cooja ska kunna simulera ett Contiki-system, kompilerar Cooja automatiskt Contiki till den plattform som det körs på (exempelvis Intel x86). Hela
Contiki-systemet laddas sedan in i minnet och körs på motsvarande sätt som om
en riktig hårdvaruplattform hade använts. Detta ger den stora fördelen att ett
fullständigt Contiki-systemet simuleras och inte bara delar av det, dock med nackdelen att simulering av många Contiki-system parallellt kan bli väldigt långsamt.
Simulerad hårdvaruplattform
Under en simulering är det viktigt att noder kan kommunicera med varandra och
utföra samma typ av uppgifter, som de normalt sett skulle göra med riktig hårdvara. Vid en simulering finns dock ingen riktig hårdvara tillgänglig utan Contiki
använder istället en simulerad hårdvaruplattform, som är hårt knuten till Cooja.
Denna plattform simulerar exempelvis en radioenhet, olika sensorer, en serieport,
ett enkelt filsystem, med mera. Cooja ansvarar för att hantera den simulerade
hårdvaran och exempelvis se till att data som skickas via radioenheten kommer
fram. Det är också möjligt att ändra sensorernas olika värden direkt i Cooja, avläsa
serieportens utdata och mycket mer.
Hårdvaruplattformen fungerar som en abstraktion mellan hårdvaran och Contiki. Vid simuleringar används en simulerad hårdvaruplattform, där all interaktion
med ”hårdvaran” är fiktiv men implementerad att fungera som riktig hårdvara.
Efter att simuleringar utförts kan den simulerade hårdvaruplattformen bytas ut
mot en riktig sådan, utan att några större ändringar ska behöva göras i koden.

6.3.3

Radiomiljöer

När en ny simulering skapas måste en radiomiljö väljas, som används för att imitera
ett överföringsmedium. Radiomiljön bestämmer exempelvis hur lång räckvidd radioenheterna har, under vilka förhållanden kollisioner uppstår, propageringstider,
interferens, med mera. Möjligheten att kunna välja radiomiljö medför möjligheter
att styra över vilken typ av simulering som ska utföras. Till exempel kan en ideal
radiomiljö, där meddelanden alltid kommer fram användas för att testa grundläggande funktionalitet, medan en mer verklighetsnära radiomiljö användas för att
testa felhantering och riktiga scenarier.
Den förvalda radiomiljön i Cooja kallas Unit Disk Graph Medium (udgm). I
udgm abstraheras överförings- och interferensavstånd som två cirklar. Den inre
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cirkeln avgör hur långt bort en mottagande nod som mest får vara för att höra
en sändning. Den yttre cirkeln avgör istället hur långt bort en pågående sändning
stör andra sändningar (interfererar).
I figur 6.5 skickar nod A data till nod B. Eftersom nod C är inom överföringsavståndet kommer även nod C att uppfatta denna sändning. Nod D, som
befinner sig inom interferensavståndet, kommer uppfatta att sändningen pågår
(som ”brus”) men inte kunna avkoda meddelandet. Om någon annan nod försöker
skicka data till nod D kommer den således inte kunna avkodas denna korrekt, ty
en kollision uppstår mellan nod A och den andra sändande noden.

C

Överföringsavstånd

A

Interferensavstånd

B
Pågående
kommunikation

D

Figur 6.5. Unit Disk Graph Medium (udgm) i Cooja.

P

Båda avstånden skalas med sändning
Pmax , det vill säga den aktuella sändningseffekten (Psändning ) genom den maximala sändningseffekten (Pmax ). Om nodens
sändningseffekt ligger under den maximala kommer sändningsavståndet vara kortare än det angivna. Den simulerade noden kan variera sin sändningseffekt, dock
har inget mac-protokoll implementerats som gör detta. Alla noder antas alltid sända på maxeffekt. Samma antagande görs även i matmac , varvid denna skalning
är av mindre betydelse eftersom sändningseffekten alltid är konstant.
Ytterligare parametrar finns för att slumpmässigt avgöra om en sändning eller mottagning misslyckas. Den mottagna signalstyrkan avtar proportionellt mot
avståndet till basstationen.

6.4

Övrig mjukvara

Förutom Cooja och Contiki krävs ytterligare mjukvara för att utföra simuleringar
av matmac . I detta avsnitt diskuteras simulatorerna elsim och mnesim, som
båda utvecklats specifikt för matmac som en del av det här examensarbetet, samt
bonnmotion.

6.4.1

Simulatorn ELsim

Noder som simuleras i Cooja är isolerade i den miljö som Cooja bistår med. Det
enda sättet för noder att kommunicera med varandra är via det simulerade radi-
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ogränssnittet. Detta är en stor begränsning för matmac eftersom kommunikation
mellan basstationer ska ske via ett trådbundet nätverk, något som således är komplicerat att simulera i Cooja.
För att förenkla kommunikation, skapa högre flexibilitet samt frikoppla implementationen från Cooja används Embedded Linux simulator (elsim). Syftet med
elsim är att skapa en brygga mellan nodernas simulerade verklighet inne i Cooja
och värdsystemet, där simulatorn körs. På så sätt är det möjligt att skicka data
från en nod till en extern process utanför Cooja och tvärtom.
Uppbyggnad och implementation
elsim är en terminalapplikation, som är implementerad i C# och körs som en
extern process helt fristående från Cooja. Innan en simulering påbörjas måste
elsim startas och alla basstationer som kommer användas i simuleringen måste
läggas till i elsim.
Att lägga till en basstation innebär att en unix-socket skapas i /tmp-katalogen
och att en tcp-anslutning upprättas till en ”tjänst” (som i detta fall är mnesim).
All data som skickas på denna unix-socket kommer att vidarebefordras över tcpanslutningen och all data som inkommer via tcp-anslutningen skickas tillbaka på
motsvarande sätt över samma unix-socket. En ett-till-ett-relation existerar alltså
mellan dessa två ändpunkter.
Basstationens ändpunkt (UNIX-socket)
Alla konfigurerade basstationer erhåller sin egen unix-socket och använder denna
för att skicka data till elsim samt för att ta emot aviserad data. För att matmac i
en basstation ska veta vilken socket som ska användas, baseras filnamnet på basstationens Rime-adress. Namngivningsschemat följer mönstret /tmp/elsim-<rime>,
där <rime> substitueras mot Rime-adressen som basstationen har. Om elsim
konfigureras för att hantera en basstation med adressen 1.2.3.4.5.6.7.8, skapas
således en unix-socket med namnet /tmp/elsim-1.2.3.4.5.6.7.8. När basstationen startar upp under en simulering kommer den att försöka ansluta dit, för
att på så sätt vara vara redo ta emot och skicka data. Anslutningen upprättas
genom det vanliga posix-gränssnittet i Linux. Data hämtas och skickas enligt ett
specificerat intervall (var 20:e millisekund) med hjälp av en Contiki-process. Både
inkommande och utgående data köas till dess att den hanterats.
Stamnätets ändpunkt (TCP)
I samband med att en basstation läggs till (enligt ovan) måste en adress för tcpanslutningen anges. Detta görs i form av ett portnummer och en ip-adress (eller
ett värdnamn). Efter att basstationen lagts till och startats upp, upprättas anslutningen till den givna destinationen och förblir aktiv tills någon part stänger den.
Operativsystemet ansvarar för att köa data i bästa möjliga mån, men tillåts kasta
den data som ej behandlas.
elsim är transparent gentemot den data som skickas över dess tunnlar och
det finns således inget som binder dess funktion till matmac . Det är i praktiken
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möjligt att använda elsim till andra mac-protokoll eller tillämpningar än matmac
, men dess huvudsakliga syfte är att kommunicera med simulatorn mnesim. För
att matmac ska fungera korrekt ska den angivna adressen och porten alltid peka
till en instans av mnesim.

6.4.2

Simulatorn MNEsim

För att ett matmac -nätverk ska fungera krävs en mne. Simulatorn mnesim implementerar all funktionalitet som en mne behöver och används tillsammans med
elsim för att bilda ett fungerande simulerat stamnät.
Övergripande funktion och uppbyggnad
mnesim körs som en extern applikation på samma sätt som elsim. Syftet med
mnesim är att simulera en mne i stamnätet. mnesim lyssnar automatiskt på tcpport 5000 direkt efter uppstart och det är till den porten alla basstationer ansluter
för att nå nätverkets mne. Vid simuleringar används elsim för att upprätta denna
anslutning.
Alla meddelanden i bilaga B om stamnätsgränssnittet hanteras av mnesim.

6.4.3

BonnMotion

En viktig del vid utvärderingen av matmac är att simulera rörelsen hos noder
och därmed tvinga noderna att utföra omallokeringar. Var noderna befinner sig
bestäms av Cooja och noderna har själva ingen vetskap om deras position, utan
kan bara erhålla information om sin omgivning via radio. För att enkelt kunna
flytta runt noder används verktyget BonnMotion tillsammans med en testbänk
från the Cooperating Objects Network of Excellence (conet).
BonnMotion är utvecklat vid universitetet i Bonn i Tyskland och används för
att generera samt analysera olika mobilitetsscenarier. För att göra detta väljs
en matematisk rörelsemodell tillsammans med önskade parametrar, exempelvis
önskat antal noder, längd på simulering och storlek på den simulerade ytan. Parametrarna används sedan tillsammans med den valda modellen för att skapa en
fil med koordinater, som beskriver var noderna befinner sig vid varje simuleringstidpunkt. För att kunna använda den genererade datan vid simulering måste en
speciell Cooja-testbänk från conet användas (eftersom Cooja inte har stöd för
dessa filer utan denna testbänk). Vid en simulering kommer Cooja automatiskt
att flytta noder för att matcha koordinaterna i filen, vilket medför att noderna
följer den modell och de parametrar som valts.
För att beskriva noders rörelsemönster i trådlösa sensornätverk används ofta
modellen Random Waypoint Mobility Model (rwp), då den påminner om rörelsemönstret för människor. I memac används den till exempel för att beskriva mobilitet hos noderna[29]. Algoritmen för rwp kan kortfattat beskrivas enligt följande
(från en nods perspektiv):
1. Välj en riktning
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2. Välj en hastighet
3. Gå i den valda riktningen med den valda hastigheten under en tidsperiod
eller sträcka
4. Vänta en slumpvis vald tidsperiod
5. Börja om från punkt 1

Maximala hastigheter och tider är parametrar till rwp och kan justeras för
erhålla ett visst beteende hos noderna.

6.5

Analys av resultat

För att analysera resultatet från en simulering används fyra olika källor av information: räknare i noder, elsim och mnesim, felsökningsinformation (spårutskrifter)
från noderna samt en egenutvecklad radiosummeringsmodul i Cooja. Informationen behandlas automatiskt av skalskript, som dels analyserar datan (exempelvis
upptäcker fel) och dels producerar statistik och grafer.
Räknare i noder
Alla noder sparar internt information om händelser som är intressanta att analysera i efterhand genom inbyggda räknare. Räknare finns bland annat för följande
händelser:
• Lyckade och misslyckade associeringar/omallokeringar
• Skickade samt mottagna paket (inklusive typ) och den totala mängden överförd data
• Mängden paket som slängts och felaktigt mottagna paket
Utöver dessa räknare sparar även applikationen som körs av noderna under
simuleringar information om skickade och mottagna paket. Detta beskrivs ytterligare i avsnitt 7.2.4.
Räknare i ELsim och MNEsim
elsim och mnesim har på samma sätt som noderna interna räknare för intressanta
händelser. Räknarna används i första hand tillsammans med räknarna i noderna
för att verifiera resultatets rimlighet, men även för att kontrollera hur mycket data
som skickats i stamnätet.

6.5 Analys av resultat
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Felsökningsinformation från noder
Eftersom utvärderingen är helt baserad på mjukvarusimuleringar erhålls många
fördelar vid felsökning. En av de största är att noder kan ”skriva ut” information
med hjälp av C-funktionen printf, som sedan visas direkt i Cooja. Genom ett
ramverk i noderna är det enkelt att slå på och av olika typer av utskrifter, som
underlättar både felsökning och verifiering av en simulering. Detta är en viktig
källa av information och används i första hand för att verifiera att inget allvarligt
fel inträffat under en simulering.
Energiförbrukning vid simulering
I Cooja kan alla noders radioanvändning extraheras från tidslinjen (se nedre delen
av 6.4) efter en slutförd simulering. Tidslinjen fungerar dock endast om det grafiska
gränssnittet används och förbrukar väldigt stora mängder minne vid längre och
större simuleringar. På grund av dessa begränsningar har en ny modul utvecklats
till Cooja, radiosummering, som fungerar utan det grafiska gränssnittet och som
enbart summerar radioanvändningen under simuleringens gång. Modulen bygger
till stora delar på tidslinjen, men är anpassad för att eliminera de nackdelar som
tidslinjen har vid större simuleringar där enbart den totala energiförbrukningen
önskas.

Kapitel 7

Simuleringar och resultat
I detta kapitel presenteras resultatet från alla simuleringar som utförts med matmac . Först sammanfattas grundläggande parametrar som använts vid utvärdering
av mac-protokollen i förstudien. Detta följs av testplattformens uppställning, simuleringsresultat och en sammanfattning.

7.1

Förstudie

Tabell 7.1 sammanfattar parametrar som använts vid utvärdering av mac-protokollen
i förstudien. Sammanfattningen omfattar den information som författarna själva
valt att publicera om utvärderingen av respektive mac-protokoll i avsnitt 3.4. Detta medför att vissa parametrar (och mac-protokoll) utgår eftersom uppgifterna
saknas.
MAC
b-mac
lmac
m-lmac
ms-mac
memac

Noder (st)
5-50
100
300 (samt 27 statiska)
100
300

Område (m)
140x80
200x200
1000x1000

Radioavstånd (m)
30
35
-

Tabell 7.1. Sammanfattning av parametrar från simuleringar av mac-protokoll i förstudien.

Parametrarna som använts för att utvärdera matmac är valda med utgångspunkt i förstudien enligt tabell 7.1 och beskrivs ytterligare i de följande avsnitten.

7.2

Parametrar

Varje simulering utförs enligt en uppsättning parametrar, som bestämmer hur
många noder som ska simuleras, hur matmac ska konfigureras, vilken typ av trafik
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som noderna ska skicka och så vidare. I detta avsnitt avhandlas parametrarna som
använts för att utföra simuleringarna i avsnitt 7.3.1-7.3.4.

7.2.1

Geografi och nodkonfiguration

I alla simuleringar används 25 stycken basstationer, arrangerade i ett kvadratiskt
mönster där de är separerade med 50 meter i X- respektive Y-led enligt figur 7.1.
Antalet noder varierar beroende på testfall och beskrivs ytterligare i respektive
testfalls avsnitt.

Figur 7.1. Placering av basstationer i cooja. En ruta motsvarar 10x10 meter.

Interferensavståndet är det dubbla radioavståndet. En nod som sänder med
radioavståndet 50 meter kommer således interferera med andra noder som befinner
sig inom 100 meter. Se avsnitt 6.3.3 för beskrivning radiomodellen som används.
mnesim har konfigurerats att bifoga information om basstationer som ligger
inom 53m från en given basstation när ett associationssvar skickas. Detta medför
att noder i snitt erhåller information om cirka fyra andra basstationer i samband
med associeringar och omallokeringar.

7.2.2

MATMAC och testfall

matmac utvärderas med tre olika parameterkonfigurationer. I konfigurationerna
hålls antalet tidluckor konstant medan periodlängden ökas successivt i tre steg
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enligt tabell 7.2. Längden på den kortaste tidluckan är bestämd till 12ms enligt ekvation 5.1 med Tvänta = 3. Avrundning uppåt har gjorts för att tidluckans
längd ska vara jämnt delbar med periodlängden. Cykellängden ökas när 75% av
alla tidluckor är upptagna och den totala cykellängden är begränsad till tre perioder. Detta medför att varje basstation som mest kan husera 45 noder (enligt
ekvation 5.3) och längden på en cykel varierar mellan 512 − 4608ms i de olika
konfigurationerna.
Parameter
Tperiod
Ntidluckor

KA
512
16

KB
1024
16

KC
1536
16

Tabell 7.2. Parameterkonfigurationer för matmac med Ncykler = 3, Tvänta = 3, Nförsök =
3, Ntidsgräns = 10 och Nping = 8.

För varje matmac -konfiguration utvärderas mobilitetsmodellerna från avsnitt
5.2.9 med standardparametrar. Modell 2 och 3 utvärderas både i ursprungsform
men även då de konfigurerats att enbart genomsöka närliggande basstationer. Tabell 7.3 sammanfattar mobilitetsmodellerna.
Benämning
Statisk
Periodisk
Periodisk (närl.)
Signalstyrka
Signalstyrka (närl.)

Mobilitetsmodell
Statisk nod
Periodisk kanalsökning
Periodisk kanalsökning. Endast närliggande
basstationer.
Kanalsökning baserad på mottagen signalstyrka.
Kanalsökning baserad på mottagen signalstyrka
Endast närliggande basstationer.

Tabell 7.3. Sammanställning av de utvärderade mobilitetsmodellerna.

Utöver de tre matmac -konfigurationerna utförs även simuleringar där nodhastighet och dataintensitet varieras. För att veta hur väl matmac presterar då inga
noder förflyttar sig, utförs en referenssimulering där samtliga noder förblir stillastående. Denna simulering syftar till att ge en fingervisning om hur väl matmac
står sig i icke-mobila scenarier, såsom tillämpningar i traditionella trådlösa sensornätverk, men också den förväntade maximala prestandan och tillförlitligheten
hos matmac .

7.2.3

Rörelsemönster för noder

Mobilitetsmodellen Random Waypoint, som beskrevs i avsnitt 6.4.3 används för
att simulera noders rörelsemönster. Bredd och höjd har valts till 200 meter och
simuleringstiden till 1200 sekunder (exklusive tid för uppstart och avslutande väntetid, enligt 7.2.4). Antalet noder och hastighetsparametrar varierar beroende på
testfall.
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Datagenerering

En enkel applikation kallad ping pong används som datagenerator. Noderna paras
ihop två och två och skickar meddelanden mellan varandra med jämna intervall.
Varje mottagit ping-meddelande bekräftas av mottagaren genom att ett pongmeddelande skickas tillbaka till avsändaren. Kommunikationsflödet illustreras i
figur 7.2.
Sändare

Mottagare

Skicka data
Ta emot data
Skicka svar
Ta emot svar vid
korrekt överföring

Figur 7.2. Kommunikationsflöde för meddelanden.

Datastorleken är vald till 50 byte och intensiteten (tiden mellan varje datasändning) är som standard vald till 10 sekunder. Tidpunkt för alla skickade pingmeddelanden sparas tills dess att motsvarande pong-meddelande mottagits. Tiderna används sedan för att beräkna medeltiden det tar att få svar på ett meddelande.
För att basstationer och noder ska hinna starta upp och registrera sig används
en fördröjning på 60 sekunder. Innan denna tid löpt ut skickas ingen data. En
liknande fördröjning används även på slutet av simuleringen. En nod som skickat
all sin data väntar ytterligare 30 sekunder innan den kopplar från, för att hinna
skicka eventuell resterande data (som finns köad i matmac ) och ta emot eftersänd
data. Uppstartstiden och avslutningsfördröjningen är inte inräknade i den totala
simuleringstiden på 1200 sekunder. Totalt sett är simuleringstiden för varje nod
därför cirka 1290 sekunder.

7.2.5

Livslängd

Nodernas livslängd estimeras utifrån den vanligt förekommande transceiver-kretsen
CC2420, från Texas Instruments[1]. Strömförbrukningen för kretsen ligger enligt
specifikationen på Irx = 18, 8mA för att ta emot respektive Itx = 17, 4mA för att
skicka data (i värsta fall). Att aktivt lyssna efter data, exempelvis vid kanalsökning, antas förbruka lika mycket ström som att ta emot data även om ingen faktisk
data tagits emot, varvid Iaktiv = Irx i detta fall. När transceiverkretsen försätts i
strömsparläge förbrukar den endast Isparläge = 426µA. Kretsen antas drivas med
ett knappcellsbatteri med kapaciteten E = 1000mAh. Den totala livslängden,
angivet i dagar kan således beräknas enligt ekvation 7.1.
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E
24(Irx ∗ r + Itx ∗ t + Iaktiv ∗ a + Isparläge ∗ (1 − r − t − a)

(7.1)

Variablerna r, t och a i ekvation 7.1 svarar mot andelen av tiden då transceiverkretsen tagit emot, skickat eller lyssnat efter data och anges i procent på decimalform. Energiförbrukningen för någon mikroprocessor eller andra externa komponenter tas ej någon hänsyn till.

7.3

Simuleringsresultat

I de fyra följande avsnitten presenteras resultatet från simuleringarna som utförts
med matmac . Varje avsnitt avhandlar ett av testfallen i 7.2.2 utgående från
följande fyra frågeställningar:
• Hur påverkas energiförbrukningen av de olika testfallen och konfigurationerna?
• Hur väl lyckas noderna upptäcka och utföra omallokeringar och därmed bibehålla sin anslutning till nätet?
• Hur snabbt kan data förväntas att överföras till avsedd destination?
• Hur lång livslängd förväntas en nod ha?

7.3.1

Referenssimulering (statiska noder)

I denna simulering utvärderas endast den statiska mobilitetsmodellen i kombination med statiska noder och parametrarna i tabell 7.2. Alla simuleringar utgår från
30 noder, som sedan ökas stegvis (med 30 noder) upp till och med 300.
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Figur 7.3. Andel av tiden då radioenheten är aktiv (ej sänder eller tar emot data).

Med konfiguration KA är radioenheten aktiv under cirka 0, 42% − 0, 50% av
simuleringstiden (figur 7.3). För konfigurationerna KB och KC är siffrorna lite
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lägre, cirka 0, 27% − 0, 35% av tiden. Anledningen till detta beror i huvudsak
på hög intensitet på annonsmeddelanden (kortare periodlängd) och utökning av
cykellängden.
Ungefär 1,5-2,5 gånger mer tid spenderas på att ta emot data än att skicka data
(figur 7.4). Kortare periodlängd medför fler annonsmeddelanden och således mer
data att ta emot. Eftersom periodlängderna förhåller sig enligt KA < KB < KC ,
är det naturligt att KA och KC spenderar mest respektive minst tid på att lyssna
efter/ta emot data.
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Figur 7.4. Andelen av tiden då data tas emot (vänster) respektive skickas (höger).

Med datagenereringen i avsnitt 7.2.4 måste varje nod hinna överföra fyra meddelanden inom datagenereringsperioden, det vill säga fyra meddelanden på tio
sekunder. Om dessa fyra meddelanden ej hinner överföras kommer noden hamna
efter, börja köa meddelanden och till slut kasta dem när för många är köade. Figur 7.5 visar detta tydligt för KC , där antal meddelanden som överförts korrekt
fortsätter att falla till under 50% vid 240-270 noder.
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Figur 7.5. Andel meddelanden som bekräftats av den mottagande noden.

Allt eftersom antalet noder ökar, ökar även cykellängden varvid noderna hinner
överföra mindre data per tidsenhet. Eftersom periodlängden är 1536 för KC ,
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hinner fyra meddelanden överföras inom tio sekunder, ty 4 ∗ 1536 = 6144ms <
10000ms. Om cykellängden utökas endast en gång (och då blir 1536 ∗ 2 = 3072ms)
ryms inte fyra meddelanden inom tio sekunder, ty 4∗3072 = 12288ms > 10000ms.
Därmed börjar datameddelanden köas och till slut kastas.
Om periodlängden hålls kort, hinner alla meddelanden överföras korrekt även
om cykeln utökas efterhand. För KA innebär detta att alla meddelanden alltid
hinner överföras korrekt, även om två utökningar utförs. Två utökningar med periodlängden 512ms ryms med goda marginaler inom tio sekunder: 4 ∗ (3 ∗ 512) =
6144ms < 10000ms.
När meddelanden ej hinner levereras (om periodlängden är lång och/eller cykellängden utökas), påverkar detta direkt svarstiden på den skickade datan. Figuren
till vänster i 7.6 visar låga svarstider för KA (mellan 2, 0 − 4, 8s), medan KB och
KC fortsätter öka och blir längre när fler noder läggs till. Den längsta svarstiden
för KB mäts till 69, 9s samt 153, 5s för KC .
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Figur 7.6. Genomsnittlig svarstid (vänster) och genomsnittlig batterilivslängd (höger).

Livslängden för noderna beräknas till cirka 81 − 85 dagar för KB och KC . KA
hamnar till en början lite lägre, med 76 dagar men återhämtar sig allteftersom
cykellängden för noderna ökar. Eftersom livslängden är omvänt proportionell mot
energiförbrukningen, är det naturligt att livslängden ökar när möjligheterna att
kommunicera minskar.

7.3.2

MATMAC-konfigurationer

I detta avsnitt sammanfattas resultatet från simuleringarna med de olika matmac
-konfigurationerna och mobilitetsmodellerna i avsnitt 7.2.2. Precis som i referenssimuleringen ökas antalet noder gradvis från 30 till och med 300. Nodernas hastighet
varieras mellan 3m/s och 8m/s och den längsta väntetiden mellan förflyttningar
är 30 sekunder.
Energianvänding
Den tid noder spenderar på att lyssna efter data ökar mångfaldigt i förhållande till
referenssimuleringen, vilket ses tydligt i figurerna 7.7-7.9. Mest respektive minst
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tid aktiv spenderas av Signalstyrka och Signalstyrka (närl.) . Resterande modeller
följer i det närmaste varandra, så när som på en viss statisk förskjutning i aktiv
tid.
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Figur 7.7. Andel av tiden då radioenheten är aktiv (ej sänder/tar emot) med KA (7.2).
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Figur 7.8. Andel av tiden då radioenheten är aktiv (ej sänder/tar emot) med KB (7.2).

Den största anledningen till att Signalstyrka visar så pass hög användning av
radioenheten är den omfattande och frekventa kanalsökningen. När den mottagna
signalstyrkan anses vara för låg upprepas kanalsökningar tills dess att en basstation
med bättre signalstyrka upptäcks. För Signalstyrka innebär detta att 16 stycken
kanaler genomsöks vid varje kanalsökning, medan Signalstyrka (närl.) enbart behöver genomsöka cirka 4 kanaler. För kortare periodlängd hinner en nod utföra fler
kompletta kanalsökningar (mindre tid per kanal) medan den hinner utföra färre
med en längre periodlängd (mer tid per kanal). Eftersom den tid noden spenderar
på att hitta en basstation är densamma i dessa simuleringar visar detta på att
periodlängden är av mindre betydelse.
En intressant iakttagelse är att cykelutökningen knappt påverkar den aktiva tiden hos radioenheten. Effekten är snarare omvänd gentemot referenssimuleringen,
det vill säga att noderna spenderar mer tid aktiva när cykellängden ökar. Mobilitetsaspekterna hos noderna medför att de vinster som erhålls med utökade cykler
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Figur 7.9. Andel av tiden då radioenheten är aktiv (ej sänder/tar emot) med KC (7.2).

uteblir eller blir försumbara. De tre modellera Periodisk , Periodisk (närl.) och
Statisk hanterar mobilitet sämst då de mycket ofta tappar associationen gentemot
sin basstation och därför måste påbörja nya associeringar. Detta beror på att de
inte upptäcker att noderna förflyttas tillräckligt snabbt och därmed inte hinner
utföra någon omallokering. Samma typ av problem drabbar inte Signalstyrka och
Signalstyrka (närl.) i samma utsträckning, då de upptäcker förflyttningar och utför omallokeringar oftare. Att cykler blir längre påverkar således negativt om de
inte lyckas upprätthålla sin association.
Cykelutökningen märks inte nämnvärt när det gäller tiden då radioenheten
är aktiv men inte tar emot/skickar någon data. Dock syns det tydligt i figurerna
7.10-7.12 att den påverkar tiden som förbrukas på att skicka och ta emot data.
Generellt avtar den aktiva tiden när fler noder simuleras, just på grund av att
cykellängden ökas. Att skicka och ta emot data utgör enbart en minimal del av
den totala tiden som radioenheten är aktiv (och därmed förbrukar energi). För att
minska användningen av radioenheten bör fokus således ligga mobilitetsaspekter,
exempelvis att snabbare upptäcka nya basstationer och utföra omallokeringar till
dessa.
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Figur 7.10. Andelen av tiden då radioenheten tar emot data (vänster) respektive skickar
data (höger) med KA (7.2).
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Figur 7.11. Andelen av tiden då radioenheten tar emot data (vänster) respektive skickar
data (höger) med KB (7.2).
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Figur 7.12. Andelen av tiden då radioenheten tar emot data (vänster) respektive skickar
data (höger) med KC (7.2).
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Mobilitet
Antalet påbörjade omallokeringar samt hur många av dessa som misslyckades sammanfattas i figurerna 7.13-7.15. Det framgår tydligt att modellerna som upptäcker
mobilitet baserat på variationer i signalstyrka utför väsentligt många fler omallokeringar än resterande modeller. Slutsatserna, utgående från dessa simuleringar är
att responstiden för att upptäcka mobilitet är otillräcklig om kanalsökningar utförs periodvis. Om kanalsökningar utförs för sällan hinner noderna inte upptäcka
att de förflyttas i tid (vilket är fallet här), medan om kanalsökningar görs för ofta
förbrukas stora mängder energi.
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Figur 7.13. Totalt antal påbörjade omallokeringar (vänster) samt hur många av dessa
som misslyckades (höger) med KA (7.2). Notera den logaritmiska skalan på Y-axeln.
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Figur 7.14. Totalt antal påbörjade omallokeringar (vänster) samt hur många av dessa
som misslyckades (höger) med KB (7.2). Notera den logaritmiska skalan på Y-axeln.

Pålitlighet
Prestandan avtar som väntat, enligt tidigare resonemang med periodlängden. KA
är den konfiguration som bäst klarar av att leverera meddelanden, medan KC lyckas är sämst på att leverera korrekta meddelanden. Statistik över korrekt överförda
meddelanden summeras i figurerna 7.16-7.18.
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Figur 7.15. Totalt antal påbörjade omallokeringar (vänster) samt hur många av dessa
som misslyckades (höger) med KC (7.2). Notera den logaritmiska skalan på Y-axeln.
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Figur 7.16. Andel meddelanden som överförts korrekt och bekräftats av den mottagande
noden med KA (7.2).
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Figur 7.17. Andel meddelanden som överförts korrekt och bekräftats av den mottagande
noden med KB (7.2).
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Figur 7.18. Andel meddelanden som överförts korrekt och bekräftats av den mottagande
noden med KC (7.2).
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Figur 7.19. Genomsnittlig svarstid (vänster) respektive genomsnittlig batterilivslängd
(höger) med KA (7.2).
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Den genomsnittliga svarstiden för korrekt överförda meddelandena ökar kraftigt både när nodantalet och periodlängden ökar, se (vänstra delen av) figurerna
7.19-7.21. Dock är nodantalet den störst bidragande faktorn till de höga latenstiderna på grund av att cykellängden utökas. Noderna hinner inte leverera sina
meddelanden tillräckligt snabbt. Meddelanden fortsätter därför att vara köade under en längre tid (både hos noderna men även i basstationerna), vilket direkt gör
att svarstiderna ökar. I samtliga fall har Signalstyrka och Signalstyrka (närl.) högst
svarstider, vilket är en bieffekt av att dessa modeller hanterar omallokeringar bättre än övriga modeller. Omallokeringar kräver att extra meddelanden skickas (som
alltid har högsta prioritet) och därmed fördröjer sändningen av datameddelanden.
KA och KC medför att radioenheten är minst respektive mest aktiv, vilket syns
till höger i figurerna 7.19-7.21. Generellt presterar Signalstyrka (närl.) bäst, Signalstyrka sämst och resterande modeller relativt lika. Detta stämmer väl överens
med tiden som radioenheten är aktiv för de olika konfigurationerna.
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Figur 7.20. Genomsnittlig svarstid (vänster) respektive genomsnittlig batterilivslängd
(höger) med KB (7.2).
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Figur 7.21. Genomsnittlig svarstid (vänster) respektive genomsnittlig batterilivslängd
(höger) med KC (7.2).
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Varierande nodhastighet

I denna simulering ökas nodernas hastighet stegvis från stillastående upp till och
med 20m/s. Hastigheten är konstant och inga väntetider införs, vilket medför att
noderna ständigt är i rörelse. Alla simuleringar använder KA och 90 noder.
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Figur 7.22. Andel av tiden då radioenheten är aktiv (ej sänder eller tar emot data) med
KA (7.2) och ökande nodhastighet.

Figur 7.22 visar att Signalstyrka och Signalstyrka (närl.) kulminerar när noderna når hastigheten 12m/s. Resterande modeller når sitt maximum redan vid
4m/s. Dessa hastigheter kan således ses som respektive modells övre gräns på
energianvändning (under de förhållanden som råder i denna simulering), eftersom
mobilitetshanteringen ej längre lyckas hålla noderna anslutna. När noderna rör
sig snabbare hinner mobilitetsmodellen inte upptäcka förflyttningarna snabbt nog,
vilket gör att antalet omallokeringar minskar (figur 7.24).
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Figur 7.23. Andelen av tiden då radioenheten tar emot data (vänster) respektive skickar
data (höger) med KA (7.2) och ökande nodhastighet.

Eftersom noderna tappar anslutningen oftare vid högre hastigheter lyckas de
överföra mindre data och färre meddelanden, vilket illustreras i figurerna 7.23 och
7.25. Svarstiderna för korrekt överförda meddelandena är relativt låga, jämfört
med flera av de utförda simuleringarna. I referenssimuleringen var svarstiden cirka
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Figur 7.24. Totalt antal utförda omallokeringar (vänster) samt totalt antal misslyckade
omallokeringar (höger) med KA (7.2) och ökande nodhastighet.

0, 3−0, 5s med 90 noder, det vill säga cirka 10-13 gånger lägre än denna simulering.
Att noderna förflyttas påverkar således svarstiden i stor grad.
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Figur 7.25. Andel meddelanden som överförts korrekt och bekräftats av den mottagande
noden med KA (7.2) och ökande nodhastighet.

7.3.4

Varierande dataintensitet

Den sista simuleringen testar nodernas förmåga att överföra data med olika intensitet. Intensiteten, det vill säga tiden som en nod väntar innan den skickar ett nytt
meddelande avtar från en till och med tio sekunder. Som snabbast genererar en
nod således ett meddelande i sekunden och som långsammast ett meddelande var
tionde sekund. Totalt simuleras 90 noder, som använder matmac -konfigurationen
KA och rörelsemönstret från avsnitt 7.3.2.
Variationer i dataintensiteten påverkar inte den övergripande energiförbrukningen nämnvärt (figur 7.27). Energiförbrukningen ligger tämligen konstant för
samtliga modeller, så när som på Signalstyrka som ökar något när intensiteten
avtar. Mängden skickad och mottagen data avtar dock då intensiteten avtar (figur
7.28), vilket förefaller sig rimligt. Dessa variationer återspeglas även i nodernas
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Figur 7.26. Genomsnittlig svarstid (vänster) respektive genomsnittlig batterilivslängd
(höger) med KA (7.2) och ökande nodhastighet.

uppskattade livslängd till höger i figur 7.31. Vid högre intensitet, upp till ett meddelande var femte sekund lyckas noderna skicka så många meddelanden att noder
som önskar utföra omallokeringar ej lyckas skicka någon omallokeringsförfråga.
Detta medför att antalet utförda och lyckade omallokeringar minskar något vid
högre dataintensitet (figur 7.29).
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Figur 7.27. Andel av tiden då radioenheten är aktiv (ej sänder eller tar emot data) med
KA (7.2) och ökande dataintensitet.

I avsnitt 7.3.1 fördes resonemanget att en nod måste hinna överföra minst fyra
meddelanden inom tio sekunder, för att exempelapplikationen ska hinna överföra
alla meddelanden i tid. Om cykellängden är 1 överförs fyra meddelande på ungefär
d4 ∗ 512 ∗ 1ems = 3s medan det tar cirka d4 ∗ 512 ∗ 2ems = 5s då cykellängden är 2.
Figur 7.30 bekräftar att cykellängden i genomsnitt bör vara omkring två eftersom
samtliga modeller presterar som bäst då intensiteten är fem sekunder.
Svarstiden för meddelanden påverkas i stor grad när dataintensiteten är hög och
de största variationerna är så höga som 15-20 gånger (figur 7.31). Anledningen till
detta är att meddelanden blir köade under en längre tid eftersom noder ej hinner
skicka iväg dem, på grund av inkommande data från andra noder (som lyckats
skicka sina meddelanden tidigare).
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Figur 7.28. Andelen av tiden då radioenheten tar emot data (vänster) respektive skickar
data (höger) med KA (7.2) och ökande dataintensitet.
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Figur 7.29. Totalt antal utförda omallokeringar (vänster) samt totalt antal misslyckade
omallokeringar (höger) med KA (7.2) och ökande dataintensitet.
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Figur 7.30. Andel meddelanden som överförts korrekt och bekräftats av den mottagande
noden med KA (7.2) och ökande dataintensitet.
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Figur 7.31. Genomsnittlig svarstid (vänster) respektive genomsnittlig batterilivslängd
(höger) med KA (7.2) och ökande dataintensitet.

7.4

Sammanfattning

Simulering med enbart statiska noder visar att kortare perioder medför lägre svarstider och högre pålitlighet än längre perioder, dock till en kostnad av högre energiförbrukning. I genomsnitt uppskattas livslängden hos noderna vara omkring 2, 5−3
månader. Med den kortaste periodlängden (512 ms) överförs nästintill alla meddelanden korrekt med svarstider omkring 2 − 5 sekunder. När periodlängden ökar
försämras prestandan markant. Enbart 2/3 av alla meddelanden överförs korrekt
med den längsta periodlängden (1536 ms) och svarstiderna uppnår 2, 5 minuter.
Kanalsökningarna som utförs av mobila noder medför att energiförbrukningen
blir flera gånger högre än när noderna är stillastående. Längre perioder medför (om
antalet tidluckor hålls konstant) att energiförbrukningen ökar eftersom tidluckorna blir längre och därmed spenderas mer tid aktiv per tidlucka. Detta beteende
visas tydligt av mobilitetsmodellerna som utgår från ändringar i signalstyrka. När
signalstyrkan faller under den specificerade gränsen fortsätter de att utföra kanalsökningar tills en basstation med bättre signalstyrka påträffas. Dock påverkas inte
energiförbrukningen nämnvärt när cykler utökas eftersom noder enbart kan utföra
en kanalsökning per cykel. Resterande modeller presterar i stort sett likvärdigt
eftersom de ej lyckas upptäcka nodernas förflyttningar, vilket gör att de tappar
kontakten med sin basstation.
Om periodlängden hålls kort presterar samtliga modeller bra och noderna lyckas i bästa fall leverera över 80% av alla sina meddelanden korrekt. När periodlängden ökar avtar pålitligheten och antalet korrekt överförda meddelanden minskar
till så lågt som 20%. Svarstiden ökar också när periodlängden ökar och når i genomsnitt tre-fyra minuter med den längsta periodlängden medan den ej överstiger
en halv minut för den kortaste periodlängden. Livslängden är som bäst med den
kortaste periodlängden, cirka fem veckor, men avtar ungefär en vecka per ökning
av periodlängd.
Vid simulering av 90 noder med ökande hastighet kulminerar modellerna baserade på signalstyrka vid cirka 12m/s. Energiförbrukningen blir från och med
denna hastighet som högst och pålitligheten som lägst. Upp till och med 4m/s
presterar dock modellerna likvärdigt med referenssimuleringen, dock med högre
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energiförbrukning och lite längre svarstider. Resterande modeller kulminerar redan
vid 4m/s, dock med lägre energiförbrukning än de tidigare nämnda modellerna.
Pålitligheten är även lite lägre tillika den genomsnittliga svarstiden.
Andelen korrekt överförda meddelanden och svarstiden för dessa meddelanden
påverkas i stor grad när dataintensiteten ökas. Med 90 noder stabiliserar sig sändningarna när intensiteten når fem sekunder (ett nytt meddelanden genereras var
femte sekund). Detta överensstämmer med det teoretiska kravet att fyra meddelanden måste hinna överföras inom tio sekunder för att en nod inte ska hamna
efter. Med periodlängden 512ms och en cykel bestående av två perioder bör intensiteten således vara fem sekunder eller högre för att matmac ska prestera som
bäst. Den genomsnittliga svarstiden når cirka 60-80 sekunder om intensiteten är
ett (ett meddelande per sekund) men konvergerar mot cirka fem sekunder när intensiteten avtagit. Energiförbrukningen påverkas inte nämnvärt av variationerna i
intensitet. Mängden skickad och mottagen data avtar dock något när intensiteten
avtar, men den största energiförbrukningen utgörs fortfarande av kanalsökningar.

Kapitel 8

Slutsatser och diskussion
Resultatet från de utförda simuleringar med matmac visar dels att det är möjligt att utveckla och utvärdera energieffektiva lösningar för hantering av mobilitet i
trådlösa sensornätverk, men också att Contiki och Cooja fungerar väl som en plattform för utveckling av dessa lösningar. I grunden är Cooja anpassat för enklare
simuleringar, där ett mindre antal noder simuleras i ett homogent nät. Simuleringarna i detta arbete utgörs av ett intrikat samspel mellan såväl Contiki och Cooja
som externa verktyg för behandling av resultatet. Det finns således inget inbyggt
”stöd” i Cooja för att direkt göra denna typ av simuleringar. För att överkomma
detta utvecklades en rudimentär plattformsprototyp innehållande exakt den funktionalitet som krävdes för att kunna utföra automatiska simuleringar med olika
konfigurationer, varierande antal noder och insamling av statistik för generering
av grafer. Denna prototyp visar potentialen hos Contiki och Cooja som mobil
simuleringsplattform för trådlösa sensornätverk.
I avsnitt 2.1 konstaterades att den mest karaktäristiska egenskapen hos noderna i ett trådlöst sensornätverk är den långa livslängden. Det är svårt att hitta
någon exakt definition av vad ”lång livslängd” i praktiken innebär, men det rör sig
om veckor, månader eller flera år beroende på tillämpning. I detta examensarbete
har gränsen specificerats till ett antal veckor eller månader (enligt antaganden i
avsnitt 1.3), vilket är gränsfall för vad matmac lyckas prestera. Om noderna antas
vara statiska uppnår livslängden cirka 2,5-3 månader, vilket kan anses vara godkänt enligt uppsatta mål. För mobila noder presterar matmac med gott resultat
vid låga hastigheter, men livslängden sjunker då istället till cirka en månad vilket
är i underkant för godkänt resultat.
Simuleringarna grundar sig i antagandet att noderna är i rörelse dygnet runt
och ständigt skickar data. Med utgångspunkt i de antaganden som gjorts gällande
användningsområden för noderna, kan eventuellt vissa ändringar göras i uträkningen av livslängden. Om noderna används på en vanlig arbetsplats och bärs av
de anställda, skulle noderna enbart användas åtta timmar om dagen i snitt. Normalt sett jobbar anställda inte heller på helgen, vilket ökar livslängden ytterligare.
Dessa två antaganden medför att livslängden ökar med en faktor fyra, om noderna
antas vara avstängda när de inte används. För relativt stillastående noder innebär
89
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detta en livslängd omkring ett år medan mobila noder klarar sig cirka fyra till fem
månader, vilket är klart godkänt enligt uppsatta mål.

8.1

Problemområden och vidare studier

Ett av examensarbetets delmål var att utforma en plattform för att kunna utföra simuleringar med hjälp av Cooja. Till en början verkade detta som en näst
intill trivial uppgift eftersom Cooja fungerar så pass bra vid enklare simuleringar. Detta visade sig dock vara ett felaktigt antagande, då omåttliga mängder tid
och energi lagts ned på att utveckla denna plattform. Den stora utmaningen låg i
att använda Cooja för simuleringar och sedan samla in resultatet för bearbetning.
Erfarenheterna från detta arbete visar på att Cooja inte är designat för att utföra många, repetitiva simuleringar med varierande konfigurationsparametrar. Dels
saknas bra möjligheter att ”skripta” simuleringar (stödet som finns via JavaScript
är obefintligt när det gäller att lägga till nya nodtyper, ändra nodantal och så
vidare) men det finns heller inget självklart sätt att spara och samla in statistik
på. Varje komponent och/eller applikation måste sköta detta på egen hand. Detta
medför också att det är svårt att samla in statistiken på ett enkelt sätt, för att
till exempel generera grafer. Den lösning som till slut blev slutgiltig är på många
sätt suboptimal. Den är i grunden uppbyggd kring många olika skal- och Pythonskript. Skripten används bland annat för att generera simuleringar baserat på ett
antal parametrar (antal noder, storlek på den simulerade ytan, med mera) men
också för att utföra simuleringarna och sedan bearbeta statistiken från dem. Eftersom varje simulering utgörs av en konfigurationsfil till Cooja och nya noder inte
kan läggas till dynamiskt (via JavaScript) måste en ny konfigurationsfil skapas per
simuleringstyp och antal noder. Detta har medfört att det krävs totalt 62 stycken
olika konfigurationsfiler till simuleringarna som utförts i kapitel 7, även fast det är
exakt samma simuleringar som körts men med olika nodantal! Mycket av logiken
som ligger i simuleringsplattformen borde istället ingå i Cooja, eller åtminstone
kunna åstadkommas med enkla medel via skriptning av Cooja.
Ett annat problemområde har varit det vaga användningsområdet för de mobila noderna i kombination med uteblivna (eller icke-kompletta) simuleringsresultat
för redan befintliga lösningar. Även om stödet för mobila tillämpningar i trådlösa
sensornätverk är begränsat, så finns det implementationer där detta stöds. Problemet är att det inte finns något allmänt vedertaget sätt att mäta ”prestandan” för
olika implementationer, varvid utvecklaren själv väljer sina testfall (sällan speciellt verklighetsanpassade) och därmed blir det väldigt svårt att jämföra lösningar
med varandra. Noteras bör att detsamma även gäller utvärderingen av matmac i
denna rapport, just eftersom det inte finns något standardmässigt sätt att utföra
simuleringar på. Från början eftersträvades jämförelser med andra lösningar, för
att se om några extra fördelar erhållits med den framtagna lösning men uteslöts
tidigt eftersom det var svårt att sammanställa några konkreta siffror att jämföra
med. Kontentan är att det behövs en öppen, generell plattform med exempelapplikationer som kan användas för att utvärdera prestandan i olika situationer. I den
här rapporten har ett stort fokus lagts på att förklara den simulerade miljön och
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alla dess parametrar, så det ska vara möjligt att reproducera simuleringarna med
andra mac-protokoll och simulatorer. I efterhand hade det varit önskvärt med en
färdig plattform för simuleringar redan innan examensarbetet hade påbörjats, för
att snabbare kunna utveckla och testa lösningar. Att utveckla simuleringsplattformen så pass sent in i arbetet har varit negativt, framförallt eftersom det tog så lång
tid att utveckla den men också för att den hade varit bra att ha ur regressionssynpunkt under utvecklingsfasen (att kontinuerligt kunna testa hela simuleringsmiljön
och verifiera att inga fel införts).
I matmac har signalstyrken (rssi) använts för att mäta hur ”bra” en nod uppfattar en basstation. Cooja har stöd för att simulera att signalstyrkan varierar, ett
problem är dock att det inte finns någon realistisk radiomiljö där signalstyrkan
återspeglar verkligheten i någon större utsträckning. Detta gör det svårt att använda Cooja för mobila scenarier, eftersom signalstyrkan (och/eller signalkvalitén)
är viktiga parametrar för att noder ska kunna uppfatta förändringar i sin omgivning som uppstår på grund av mobilitet. Att förbättra stödet för signalstyrka och
införa möjligheter att med externa medel förändra den, exempelvis genom att simulera väggar eller andra föremål som påverkar signalstyrkan, är en nödvändig
förändring som måste göras i Cooja om simuleringar ska bli mer realistiska. Idealt
skulle det vara möjligt att simulera mer verklighetslika områden, där noderna och
radiomiljön respekterar hinder på ett bättre och mer realistiskt sätt.
Det finns flera aspekter hos matmac som är suboptimalt utformade, vilket
återspeglas i simuleringsresultaten. Ett av de största ”misstagen” var att helhjärtat utgå från tdma som åtkomstmetod och allokera tidluckor åt enskilda noder.
Tanken med tdma är god, men nyttjandet av frekvensbandet med denna lösning
blir i princip alltid så suboptimal den kan bli eftersom tiden då noder inte sänder
något aldrig kan användas. Prestandan blir dessutom låg eftersom noder enbart
kan sända i sin egen tidlucka. Detta medför att noder lätt hamnar efter och därmed
inte hinner skicka eller ta emot alla meddelanden - även om luften i övrigt är fri. För
att kunna hantera sporadisk trafik och sändning av köad data är csma och Packet radio lämpligare åtkomstmetoder eller alternativt dynamisk schemaläggning
av tidluckor. Att implementera tdma kan i praktiken även vara svårare/dyrare än
csma eftersom det krävs en hårdvarutimer med hög precision om synkroniseringen
ska kunna hållas gentemot basstationen. Ytterligare en nackdel med att utforma
matmac från grunden är att en praktisk implementation i stort sett blir omöjlig.
Majoriteten av alla radioenheter som säljs för användning i nät som liknar trådlösa
sensornätverk är skräddarsydda för ieee 802.15.4-nätverk. Eftersom det normalt
sett ej är möjligt att ändra mjukvaran i dessa enheter (alltså mac-protokollet)
är således enda möjligheten att köra matmac ovanpå en implementation av ieee
802.15.4, något som motverkar hela syftet med ett nytt mac-protokoll.
Att enbart kunna överföra data i en riktning åt gången (halv duplex) är ytterligare ett suboptimalt designval i matmac . Vinsten som erhålls är att noderna
kräver mindre plats i luftgränssnittet. Detta medför att fler noder ryms inom det
tillgängliga frekvensbandet, vilket är speciellt viktigt för matmac som bygger på
exklusiv schemaläggning av tidluckor. En stor nackdel är dock att det är lätt att
svälta noder eftersom basstationer alltid har företräde att skicka data. Genom att
skicka mycket data till en nod går det således att svälta noden eftersom den då
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mycket sällan får möjlighet att skicka några egna meddelanden. I praktiken är den
enbart garanterad att få skicka ett meddelande var Ntidsgräns cykel på grund av
ping-mekanismen som beskrevs i avsnitt 5.2.7. Detta är något som potentiellt kan
ha stor inverkan på mobilitetshanteringen eftersom en nod som måste utföra en
omallokering ej får möjligheten att skicka en omallokeringsförfrågan. Den faktiska
inverkan har ej utvärderats i detta arbete, men vissa slutsatser kan dras utifrån
resultatet från simuleringen med ökande dataintensitet (avsnitt 7.3.4). Vid högre
dataintensitet utförs färre omallokeringar än när den är lägre, vilket styrker den
nämnda teorin.
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Bilaga A

Meddelanden i
LuftGränssnittet
I den här bilagan diskuteras meddelandestrukturen samt alla meddelanden som
ingår i luftgränssnittet (lg).

A.1

Meddelandestruktur

Samtliga meddelanden i lg innehåller ett typfält, ett avsändarfält samt ett fält
för kontrollsumma enligt figur A.1. Ytterligare fält definieras av de meddelanden
som ingår i lg. Detta inkluderar exempelvis mottagaradress och information om
tidluckor. Den maximala storleken på ett meddelande är begränsat till 127 byte.

Typ

Bit

0

Avsändare

4

...

67

CRC

n

...

n+7

Figur A.1. Övergripande struktur för ett meddelande i lg.

A.1.1

Avsändar- och destinationsadress

Meddelanden innehåller alltid en avsändaradress, för att kunna identifiera var ett
meddelande härstammar ifrån. En destinationsadress är inkluderad i vissa meddelanden, exempelvis datameddelanden. Båda adresserna är åtta byte styck och
motsvarar en Rime-adress.
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A.1.2

Kontrollsumma

Alla meddelanden som skickas innehåller en crc16-kontrollsumma och upptar
totalt en byte av ett meddelandes storlek.

A.1.3

Sekvensnummer

I datameddelanden bifogas ett sekvensnummer, som gör att meddelanden kan levereras i oordning för att sedan ordnas om i rätt ordning i efterhand. Sekvensnumret
är totalt en byte.
Sekvensnummer genereras och skickas med i alla datameddelanden för att dataformatet inte ska ändras i framtiden, men används i praktiken aldrig för att
ordna meddelanden som inte kommer fram i ordning.

A.2

Kontrollmeddelanden

Kontrollmeddelanden används för att upprätta anslutningar mellan noder och
basstationer. Syftet med dessa meddelanden är enbart att upprätta och underhålla en pågående anslutning och används inte för att överföra användardata.

A.2.1

Annonsmeddelande (LG:BN)

Typfält
Storlek
Transportväg
Syfte

0x1
11 byte
Basstation ⇒ Sensornod
Ett annonsmeddelande skickas alltid i början av en tidlucka
för att dels påvisa en basstations existens, men också för att
bistå med information om den nuvarande tidluckan.

Fält
Typ
Avsändare
Nuvarande tidlucka

Bitar
0..3
4..67
68

Föregående tidlucka

69

Data

70

Ping

71

Tidlucka
Period
crc

72..77
78..79
80..87

Kommentar
Alltid 0x1 för lg:bn.
Basstationens Rime-adress.
Är 1 om nuvarande tidlucka är upptagen, annars 0.
Är 1 om föregående tidlucka är upptagen, annars 0.
Är 1 om basstationen skickar ett datameddelande till noden efter detta meddelandet, annars 0.
Är 1 om basstationen vill ha ett Pingmeddelande från noden, annars 0.
Tidluckans position i den nuvarande perioden.
Periodens position i den nuvarande cykeln.
Kontrollsumma för hela meddelandet.

A.2 Kontrollmeddelanden

A.2.2
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Allokeringsvektor (LG:AV)

Typfält
Storlek
Transportväg
Syfte

0x2
e byte, 0 ≤ Ntidluckor ≤ 64
11 + d Ntidluckor
8
Basstation ⇒ Sensornod
En allokeringsvektor är en bitvektor, där varje position i vektorn motsvarar en tidlucka. Alla upptagna tidluckor markeras
med en etta medan lediga luckor markeras med en nolla. Varje
allokeringsvektor är giltig för nästa period och ej den period
som den förekommer i.
Fält
Bitar Kommentar
Typ
0..3
Alltid 0x2 för lg:av.
Avsändare
4..67
Basstationens Rime-adress.
Nuvarande tidlucka
68
Är alltid 1.
Föregående tidlucka
69
Är 1 om föregående tidluckan är upptagen, annars 0.
Reserverat
70..71 Reserverade bitar.
Tidlucka
72..77 Tidluckans position i den nuvarande perioden.
Period
78..79 Periodens position i den nuvarande cykeln.
crc
80..87 Kontrollsumma för hela meddelandet.
88..
En bitvektor (med minst lika många bitar som
Allokeringsvektor
det finns tidluckor i en period). Bit 88 motsvarar tidlucka 0, bit 89 tidlucka 1, och så vidare.
Alltid byte-fixerad.

A.2.3

Associationsförfrågan (LG:AREQ)

Typfält
Storlek
Transportväg
Syfte
Fält
Typ
Avsändare
Reserverat
crc

A.2.4

0x3
10 byte
Sensornod ⇒ Basstation
När en nod önskar associera sig med en basstation skickar
den en associationsförfrågan till basstationen.
Bitar Kommentar
0..3
Alltid 0x3 för lg:areq.
4..67
Sensornodens Rime-adress.
68..71 Reserverade bitar
72..79 Kontrollsumma för hela meddelandet.

Associationssvar (LG:ARESP)

Typfält
Storlek
Transportväg
Syfte

0x4
18 + Ngrannar ∗ 13 byte, 0 ≤ ngrannar ≤ 8
Basstation ⇒ Sensornod
Efter att en associationsförfrågan har utförts besvarar basstationen förfrågan med ett associationssvar.
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Fält
Typ
Avsändare
Mottagare
Reserverat
crc
Basstationer

Bitar
0..3
4..67
68..131
132..135
136..143
144..

Kommentar
Alltid 0x4 för lg:aresp.
Basstationens Rime-adress.
Sensornodens Rime-adress.
Reserverade bitar.
Kontrollsumma för hela meddelandet.
En jämn multipel om maximalt åtta stycken grannelement (se nedan).

Grannelement
Ett grannelement innehåller följande information om en närliggande basstation:
Bitar Kommentar
Fält
id
0..3
Ett lokalt id-nummer för basstationen.
Kanal
4..7
Den radiokanal som basstationen sänder på.
Adress
8..71
Basstationens Rime-adress.
X-koordinat 72..87 X-koordinat som basstationen befinner sig på.
Y-koordinat 88..103 X-koordinat som basstationen befinner sig på.

A.2.5

Pingmeddelande (LG:KA)

Typfält
Storlek
Transportväg
Syfte

Fält
Typ
Avsändare
Reserverat
crc

A.2.6

0x5
10 byte
Sensornod ⇒ Basstation
En basstation använder sig av detta meddelande för att försäkra sig om att en viss nod fortfarande är inom räckhåll. Om
en basstation satt pingflaggan i ett anonsmeddelande, ska noden svara med ett pingmeddelande (alternativt någon annan
data).
Bitar Kommentar
0..3
Alltid 0x5 för lg:ka.
4..67
Sensornodens Rime-adress.
68..71 Reserverade bitar.
72..79 Kontrollsumma för hela meddelandet.

Nedkopplingsmeddelande (LG:DA)

Typfält
Storlek
Transportväg
Syfte
Fält
Typ
Avsändare
Reserverat
crc

0x6
10 byte
Sensornod ⇒ Basstation
En nod som inte längre önskar vara associerad med en basstation skickar detta meddelande för att återlämna sin tidlucka.
Bitar Kommentar
0..3
Alltid 0x6 för lg:da.
4..67
Sensornodens Rime-adress.
68..71 Reserverade bitar.
72..79 Kontrollsumma för hela meddelandet.

A.3 Datameddelande (LG:DM)

A.2.7

Omallokeringsförfrågan (LG:RREQ)

Typfält
Storlek
Transportväg
Syfte

Fält
Typ
Avsändare
Mottagare
Reserverat
crc

A.2.8

0x7
18 byte
Sensornod ⇒ Basstation
När en nod vill utföra en omallokering skickar den en omallokeringsförfrågan till sin basstation. Med i förfrågan finns
Rime-adressen till den basstation, som noden önskar omallokeras till. Svaret returneras sedan i ett omallokeringssvar.

Bitar
0..3
4..67
68..131
132..135
136..143

Kommentar
Alltid 0x7 för lg:rreq.
Sensornodens Rime-adress.
Rime-adress till den prospekta basstationen.
Reserverade bitar.
Kontrollsumma för hela meddelandet.

Omallokeringssvar (LG:RRESP)

Typfält
Storlek
Transportväg
Syfte

Fält
Typ
Avsändare
mottagare
Reserverat
Tidlucka
Period
crc

A.3
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0x8
19 byte
Basstation ⇒ Sensornod
Efter att en basstation begärt en tidlucka från en annan
basstation, som en konsekvens av en omallokering skickas svaret tillbaka i ett omallokeringssvar.

Bitar
0..3
4..67
68..131
132..135
136..141
142..143
144..151

Kommentar
Alltid 0x8 för lg:rresp.
Basstationens Rime-adress.
Sensornodens Rime-adress.
Reserverade bitar.
Den erhållna tidluckans position i given period.
Period som den erhållna tidluckan finns i.
Kontrollsumma för hela meddelandet.

Datameddelande (LG:DM)

Typfält
Storlek
Transportväg
Syfte

0x0
19 + Ndata byte, 0 < Ndata ≤ 109
Basstation ⇔ Sensornod
För att noder ska kunna skicka och ta emot data används datameddelanden. Dessa fungerar på samma sätt som kontrollmeddelanden, men är endast avsedda för att överföra någon
form av data.
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Fält
Typ
Avsändare
Mottagare
Rime-kanal

Bitar
0..3
4..67
68..131
132..135

Sekvensnummer
crc
Data

136..143
144..151
152..1023

Kommentar
Alltid 0x0 för lg:dm.
Basstationens Rime-adress.
Sensornodens Rime-adress.
Den Rime-kanal som den bifogad datan skickas
över.
Datats sekvensnummer.
Kontrollsumma för hela meddelandet.
Den data som ska skickas.

Bilaga B

Meddelanden i
StamnätsGränssnittet
I den här bilagan diskuteras meddelandestrukturen samt alla meddelanden som
ingår i stamnätsgränssnittet (sg).

B.1

Meddelandestruktur

Alla meddelanden som skickas över stamnätsgränssnittet delar ett gemensamt format. Ett meddelande inleds alltid med tre fält om vardera en byte styck: typ av
meddelande, sekvensnummer för meddelandet och dess längd (se figur B.1). Utöver
dessa tre fält finns även ett datafält där godtycklig data kan bifogas.
Sekvensnummer

Typ

Bit

0

8

Längd

16

Data

23

Figur B.1. Övergripande struktur för ett meddelande i sg.

B.1.1

Typ

För att kunna särskilja meddelanden och därmed kunna (av-)koda dessa korrekt,
används ett typfält. Typfältet är en byte stort och således kan totalt 256 olika
meddelanden definieras.
Typfältet är enkelriktat och får återanvändas för att exempelvis hantera en
förfrågan och ett svar med samma typfält. En basstation som efterfrågar data från
en mne kan således få ett meddelande tillbaka med samma typfält som initialt
skickades.
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Sekvensnummer

När ett meddelande tagits emot måste mottagaren skicka en bekräftelse till avsändaren om att meddelandet tagits emot korrekt. För att avsändaren ska kunna
särskilja meddelanden från varandra och därmed kunna veta vilket meddelande
som en bekräftelse tagits emot för, bifogas ett sekvensnummer i varje meddelande.
Om BA skickat ett meddelande till BB med sekvensnummer 0x34, måste således
BB skicka en bekräftelse tillbaka till BA med samma sekvensnummer. En bekräftelse kan antingen skickas i form av ett leveransbesked eller ett svarsmeddelande
(se avsnitt B.2).
Sekvensnumret är ett löpnummer som börjar på 0 och sträcker sig upp till 255.
Efter 255 börjar sekvensnumret om på 0 igen.

B.1.3

Längd

Den totala längden för ett meddelande (inklusive alla fält) sammanfattas i längdfältet. Ett meddelande kan totalt vara 255 byte stort.

B.1.4

Data

Datafältet i meddelandet är totalt 252 byte och lagrar meddelandets data. Vilken
data som finns och hur den är strukturerad bestäms av meddelandetypen varvid
typfältet måste därför användas för att packa upp (eller ihop) datan i detta fältet.

B.2

Leveransbesked och svarsmeddelande

Alla meddelanden som skickas måste besvaras med ett leveransbesked eller ett
svarsmeddelande, för att informera avsändaren om att meddelandet nått sin slutdestination. Om ett meddelande tagits emot och ingen särskild data behöver returneras till avsändaren, kan ett leveransbesked skickas som bekräftelse på att
meddelandet tagits emot. Ett leveransbesked har alltid samma format (se B.3.15)
och innehåller alltid en kopia av typfältet från det meddelande som ett leveransmeddelande ska skickas som svar för. Datafältet är hårdkodat till en byte, där
exempelvis en statuskod kan bifogas. Om ett mer komplext svar erfordras, används istället ett helt nytt meddelande.
Syftet med att använda ett leveransbesked är att slippa implementera svarsmeddelanden i onödan, vilket simplifierar hanteringen av meddelanden. Meddelanden som inte kräver ett komplext svar kan således använda ett leveransbesked
istället för ett helt nytt svarsmeddelande. Normalfallet är att låta statuskoden vara satt till 0x01 om meddelandet togs emot och behandlades korrekt och i annat
fall låta den vara 0x00.

B.3

Meddelanden

Basstationer och mne använder meddelanden för att kommunicera med varandra
via stamnätet. Dessa meddelanden och dess format beskrivs i detta avsnitt.

B.3 Meddelanden

B.3.1
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Registrera basstation (SG:RBS)

Typfält
Storlek
Transportväg
Svarsmeddelande
Syfte
Fält
Typ
Sekvensnummer
Längd
Adress
X-koordinat
Y-koordinat
Radiokanal

B.3.2

0x00
16 byte
Basstation ⇒ Ledningsnod
sg:dr (0x1 lyckat, annars misslyckat)
När en basstationen startat upp använder den detta meddelandet för att registrera sig hos en mne.
Bitar
Kommentar
0..7
Alltid 0x00 för sg:rbs.
8..15
Meddelandets sekvensnummers.
16..23
Totala längden för meddelandet.
24..87
Basstationens Rime-adress.
88..103 Basstationens X-koordinat.
104..119 Basstationens Y-koordinat.
120..127 Den radiokanal basstationen använder.

Avregistrera basstation (SG:UBS)

Typfält
Storlek
Transportväg
Svarsmeddelande
Syfte
Fält
Typ
Sekvensnummer
Längd
Adress

B.3.3

0x01
11 byte
Basstation ⇒ Ledningsnod
sg:dr (0x1 lyckat, annars misslyckat)
Detta meddelande använder en basstation för att avregistrera sig från en mne.
Bitar Kommentar
0..7
Alltid 0x01 för sg:ubs.
8..15
Meddelandets sekvensnummers.
16..23 Totala längden för meddelandet.
24..87 Basstationens Rime-adress.

Registrera nod (SG:RSN)

Typfält
Storlek
Transportväg
Svarsmeddelande
Syfte
Fält
Typ
Sekvensnummer
Längd
Basstation
Sensornod

0x02
19 byte
Basstation ⇒ Ledningsnod
sg:dr (0x1 lyckat, annars misslyckat)
Detta meddelande skickar en basstation till en mne efter
att en nod associerat sig.
Bitar Kommentar
0..7
Alltid 0x02 för sg:rsn.
8..15
Meddelandets sekvensnummers.
16..23 Totala längden för meddelandet.
24..87 Basstationens Rime-adress.
88..151 Sensornodens Rime-adress.

106

B.3.4

Meddelanden i StamnätsGränssnittet

Avregistrera nod (SG:USN)

Typfält
Storlek
Transportväg
Svarsmeddelande
Syfte
Fält
Typ
Sekvensnummer
Längd
Basstation
Sensornod

B.3.5

Bitar
0..7
8..15
16..23
24..87
88..151

Kommentar
Alltid 0x03 för sg:usn.
Meddelandets sekvensnummers.
Totala längden för meddelandet.
Basstationens Rime-adress.
Sensornodens Rime-adress.

Associationsuppslagning (SG:AL)

Typfält
Storlek
Transportväg
Svarsmeddelande
Syfte

Fält
Typ
Sekvensnummer
Längd
Sensornod

B.3.6

0x03
19 byte
Basstation ⇒ Ledningsnod
sg:dr (0x1 lyckat, annars misslyckat)
En basstation skickar detta meddelande till en mne för
att avregistrera en nod som kopplat från.

0x04
11 byte
Basstation ⇒ Ledningsnod
sg:ar
Om en basstationen behöver veta vilken basstationen en
nod är associerad till, använder den detta meddelandet
för att slå upp Rime-adressen till den basstationen.

Bitar
0..7
8..15
16..23
24..87

Kommentar
Alltid 0x04 för sg:al.
Meddelandets sekvensnummers.
Totala längden för meddelandet.
Sensornodens Rime-adress.

Svar för associationsuppslagning (SG:AR)

Typfält
Storlek
Transportväg
Svarsmeddelande
Syfte
Fält
Typ
Sekvensnummer
Längd
Basstation

0x04
11 byte
Ledningsnod ⇒ Basstation
Inget (detta är ett svarsmeddelande)
Detta meddelandet innehåller svaret på en associationsuppslagning (sg:al).

Bitar
0..7
8..15
16..23
24..87

Kommentar
Alltid 0x04 för sg:ar.
Meddelandets sekvensnummer.
Totala längden för meddelandet.
Basstationens Rime-adress.

B.3 Meddelanden

B.3.7
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Vidarebefordring av data (SG:RF)

Typfält
Storlek
Transportväg
Svarsmeddelande
Syfte

Fält
Typ
Sekvensnummer
Längd
lg-meddelande

B.3.8

0x05
130 byte
Basstation ⇔ Ledningsnod
sg:dr (0x1 lyckat, annars misslyckat)
När en nod önskar skicka ett meddelande till en nod som
är associerad med en annan basstation, används detta
meddelandet för att skicka meddelandet via stamnätet.
En mne som tar emot ett sg:rf-meddelande kollar alltid
vart meddelandet ska och vidarebefordrar det till avsedd
basstation (där den mottagande noden finns).
Bitar
Kommentar
0..7
Alltid 0x05 för sg:rf.
8..15
Meddelandets sekvensnummers.
16..23
Totala längden för meddelandet.
24..1040 Ett meddelande från luftgränssnittet.

Uppslagning av närliggande basstationer (SG:NL)

Typfält
Storlek
Transportväg
Svarsmeddelande
Syfte

Fält
Typ
Sekvensnummer
Längd
Rime-adress

B.3.9

0x06

Basstation ⇒ Ledningsnod
sg:nr
Efter att en basstationen startat upp och registrerat sig
hos en mne, används detta meddelandet för att fråga
efter information om alla närliggande basstationer. Denna informationen erhåller sedan noder som associerar sig
med basstationen via associationssvaret (se A.2.4).
Bitar Kommentar
0..7
Alltid 0x06 för sg:nl.
8..15
Meddelandets sekvensnummers.
16..23 Totala längden för meddelandet.
24..87 Basstationens Rime-adress.

Svar för närliggande basstationer (SG:NR)

Typfält
Storlek
Transportväg
Svarsmeddelande
Syfte

0x06
3 + Ngrannar ∗ 13 byte, 0 ≤ Ngrannar ≤ 8
Ledningsnod ⇒ Basstation
Inget (detta är ett svarsmeddelande)
Detta meddelande skickas som svar på en uppslagning
av närliggande basstationer och innehåller en sekvens av
grannelement.
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Fält
Typ
Sekvensnummer
Längd
Basstationer

B.3.10

Bitar
0..7
8..15
16..23
24..

Omallokering av nod (SG:RREQ)

Typfält
Storlek
Transportväg
Svarsmeddelande
Syfte
Fält
Typ
Sekvensnummer
Längd
Sensornod
Basstation

B.3.11

Kommentar
Alltid 0x06 för sg:nr.
Meddelandets sekvensnummers.
Totala längden för meddelandet.
Grannelement (se A.2.4).

0x07
19 byte
Basstation ⇒ Ledningsnod
sg:resp
Skickas till en mne efter att en nod påbörjat en omallokering.

Bitar
0..7
8..15
16..23
24..87
88..151

Kommentar
Alltid 0x07 för sg:rreq.
Meddelandets sekvensnummers.
Totala längden för meddelandet.
Sensornodens Rime-adress.
Rime-adressen till den basstation omallokering ska
ske till.

Svar för omallokering av nod (SG:RRESP)

Typfält
Storlek
Transportväg
Svarsmeddelande
Syfte

0x08
21 + Ngrannar ∗ 13 byte, 0 ≤ Ngrannar ≤ 8
Ledningsnod ⇒ Basstation
Inget (detta är ett svarsmeddelande)
Efter att en omallokering påbörjats, returneras den allokerade tidluckan till den ursprungliga basstationen i
detta meddelande.

Fält
Typ
Sekvensnummer
Längd
Sensornod
Basstation

Bitar
0..7
8..15
16..23
24..87
88..151

Tidlucka
Period
Giltighet
Basstationer

152..157
158..159
160..167
168..

Kommentar
Alltid 0x0 för sg:rresp.
Meddelandets sekvensnummers.
Totala längden för meddelandet.
Rime-adressen till noden som omallokeras.
Rime-adressen till basstation, som noden omallokeras till.
Allokerad tidlucka.
Den allokerade tidluckans period.
Är 1 om en tidlucka allokerades, annars 0.
Grannelement (se A.2.4).

B.3 Meddelanden

B.3.12
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Omallokering slutförd (SG:RC)

Typfält
Storlek
Transportväg
Svarsmeddelande
Syfte

Fält
Typ
Sekvensnummer
Längd
Sensornod

B.3.13

Bitar
0..7
8..15
16..23
24..87

Kommentar
Alltid 0x09 för sg:rc.
Meddelandets sekvensnummers.
Totala längden för meddelandet.
Sensornodens Rime-adress.

Begäran om tidlucka (SG:SREQ)

Typfält
Storlek
Transportväg
Svarsmeddelande
Syfte

Fält
Typ
Sekvensnummer
Längd
Sensornod

B.3.14

0x09
11 byte
Ledningsnod ⇒ Basstation
sg:dr (0x1 lyckat, annars misslyckat)
När en omallokering slutförts, erhåller den ursprungliga basstationen detta meddelande för att kunna frigöra
nodens resurser.

0x0A
11 byte
Ledningsnod ⇒ Basstation
sg:sresp
I samband med en omallokering skickar en mne detta
meddelandet till den nya basstationen, för att allokera
en tidlucka åt noden som håller på att omallokeras.

Bitar
0..7
8..15
16..23
24..87

Kommentar
Alltid 0x0A för sg:sreq.
Meddelandets sekvensnummer.
Totala längden för meddelandet.
Sensornodens Rime-adress.

Svar för begäran om tidlucka (SG:SRESP)

Typfält
Storlek
Transportväg
Svarsmeddelande
Syfte

0x0B
21 byte
Basstation ⇒ Ledningsnod
Inget (detta är ett svarsmeddelande)
När en tidlucka allokerats åt en nod, skickas tidluckans
position tillbaka till mne som sedan fortsätter omallokeringen.
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Fält
Typ
Sekvensnummer
Längd
Sensornod
Basstation

Bitar
0..7
8..15
16..23
24..87
88..151

Tidlucka
Period
Giltighet

152..157
158..159
160..167

B.3.15

Kommentar
Alltid 0x0B för sg:sresp.
Meddelandets sekvensnummers.
Totala längden för meddelandet.
Rime-adressen till noden som omallokeras.
Rime-adressen till basstation, som noden omallokeras till.
Allokerad tidlucka.
Den allokerade tidluckans period.
Är 1 om en tidlucka allokerades korrekt, annars
0.

Leveransbesked (SG:DR)

Typfält
Meddelandespecifikt
Storlek
4 byte
Transportväg
Ledningsnod ⇔ Basstation
Svarsmeddelande Inget (detta är ett svarsmeddelande)
Syfte
Se avsnitt B.2.
Fält
Bitar Kommentar
Typ
0..7
Meddelandespecifikt.
Sekvensnummer
8..15
Meddelandets sekvensnummers.
Längd
16..23 Totala längden för meddelandet.
Data
24..31 Statuskod.

