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1. Sammanfattning
Två trådlösa nätverksstandarder, Wireless Meter-Bus och 6LoWPAN använder frekvenser som 
ligger inom samma område. De används i samma nätverk för att skicka mätvärden. Det finns en risk 
att de skickar samtidigt. Uppgiften med detta arbete är att ta reda på hur stor risken är, med en 
förenklad modell av verkligheten. Wireless Meter-Bus är en standard för trådlös mätar-avläsning 
och 6LoWPAN är en trådlös nätverkstandard som använder sig av IPv6. En formel skapas som kan 
räkna ut sannolikheten för paketförlust. Tester utförs för att mäta störningar på olika 6LoWPAN-
kanaler. Sedan testas formeln med både fysiskt test och med simulering. Det fysiska testet kommer 
ganska nära det väntade värdet, men lite osäkerhet återstår. Simuleringen däremot får däremot 
väldigt nära värden med det väntade värdet. 





2. Abstract
Wireless Meter-Bus and 6LoWPAN use frequencies in the same area. They are used in the same 
network to send measure data. There is a possibility that they disturb each other when they send at 
the same time. The task with this project is to find out how big the risk is that this happens, with a 
simplified model of reality. Wireless Meter-Bus is a standard for wireless meter-readings and 
6LoWPAN is a wireless network-standard that uses IPv6. A formula for calculating the probability 
of packet error is created. Tests are done to measure how much different 6LoWPAN-channels 
disturb. Then the formula is tested with both physical tests and simulation. The physical test gets 
pretty close to the expected value, but some uncertainty remains. The simulation however gets very 
close to the expected value.
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3. Terminologi
PER – Packet Error Rate

RF – radiofrekvens

RSSI – Received signal strength indicator

6LoWPAN - IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks

wM-Bus – Wireless Meter-Bus

Nod – Wireless meter-Bus-enhet

Mottagare – 6LoWPAN-enhet + wM-Bus-enhet



4. Bakgrund
Ett system använder ett trådlöst nätverk för att skicka mätvärden vidare till en databas på internet. 
Databasen analyserar mätvärdena för att göra ändringar i systemet om det behövs. Nätverket har 
problem med paketförluster, och det är i uppgift att ta reda på sannolikheten för det. Det finns ett 
flertal mätgivare som ligger ifrån varandra och de har inte tillgång till en strömkälla. Nätverket 
behöver vara energisnålt för att kunna vara batteridrivet, eftersom det inte är möjligt att koppla alla 
mätare till en strömkälla. Det behövs väldigt många mätgivare, så priset får inte vara högt heller. 
Lösningen är en kombination av två olika standarder för trådlös kommunikation, wM-Bus(Wireless 
Meter-Bus) och 6LoWPAN(IPv6 over Low Power Wireless Personal Area Networks). WM-Bus 
fungerar som mätgivare och 6LoWPAN samlar mätvärdena för att skicka vidare informationen till 
databasen. Se bild 1 för struktur på nätverket. 

Båda standarderna är energisnålare och billigare än vanligt WiFi. Det är möjligt genom att bland 
annat ha lägre datahastigheter, vilket går bra i detta fall då det bara är mätvärden som nätverket 
behöver skicka. WM-Bus skiljer sig från 6LoWPAN genom att vara ännu energisnålare och 
billigare. 6LoWPAN kan utnyttja frekvensområdet 863-870MHz och wM-Bus sänder på frekvensen 
868,95MHz. Det innebär att wM-Bus sänder i 6LoWPANs område. Detta är problemet med 
nätverket. Det finns risk för att wM-Bus och 6LoWPAN stör varandra. 6LoWPAN har flera kanaler 
att välja mellan, men även en kanal som inte är på samma frekvens som wM-Bus kan störa, 
eftersom hårdvaran inte är perfekt. En mottagare består av en 6LoWPAN-enhet kopplad till en wM-
Bus-enhet. Varje sådan mottagare tar emot mätvärden, eller paket, från ett flertal wM-Bus-enheter, 
som kallas noder. 
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Illustration 1: Nätverkets struktur.
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4.1. Nod

En nod består av en wM-Bus-enhet som skickar iväg ett paket med mätdata. Den skickar iväg ett 
paket var sjätte minut som en närliggande mottagare tar emot. Kommunikationen är enkelriktad, så 
noden vet inte ifall ett paket kommit fram eller inte.

4.2. Mottagare

Mottagaren består av en 6LoWPAN-enhet kopplad till en wM-Bus-enhet. Båda enheterna har en 
egen antenn. WM-Bus mottagaren tar emot paket från närliggande wM-Bus, som är noder. När 
wM-Bus mottagaren har tagit emot ett meddelande skickar den det vidare till den närliggande 
6LoWPAN-enheten via en fysisk länk. Sedan skickar 6LoWPAN-enheten meddelandet vidare till en 
annan 6LoWPAN-enhet. Om ett nytt meddelande tas emot av wM-Bus-enheten samtidigt som 
6LoWPAN-enheten skickar kan det bli en krock, eftersom antennerna sitter nära varandra. 

4.3. 6LoWPAN

6LoWPAN är ett protokoll för effektiv användning av IPv6 över trådlösa nätverk med låg energi 
och låg hastighet för inbäddade enheter [1]. Varje enhet som använder 6LoWPAN tilldelas en IP-
adress, vilket gör att den kan skiljas åt från andra enheter i nätverket. När en enhet skickar ett paket, 
så förkortar den IP-adressen  så mycket som möjligt genom att ta bort information som alla enheter 
i nätverket känner till.
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Illustration 2: En mottagare och dess 
noder.
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Om en mottagare inte är slutstationen i nätverket, måste informationen vidare till mottagaren som 
har internetåtkomst. 6LoWPAN har något som kallas för neighbor discovery. Detta är ett protokoll 
som hanterar kommunikation mellan olika 6LoWPAN-enheter. Med hjälp av neighbor discovery 
kan paket skickas med kortast möjliga väg [2]. Varje enhet skickar ut signaler till närliggande 
signaler. På detta sätt kan varje enhet få en siffra på hur långt kvar det är till slutstationen. Dessa 
signaler kan möjligtvis krocka med paket från noder, men jag går inte närmare in på det i rapporten, 
eftersom jag inte har tillgång till flera enheter.

4.4. Wireless Meter-Bus

Wireless Meter-Bus är en standard för trådlösa mätgivare. Fokuset ligger på att hålla priset så lågt 
som möjligt för att det ska vara prisvärt att sätta ut ett flertal mätgivare. Mätdata tar väldigt lite 
minne, och en mätgivare uppdaterar sällan, vilket innebär att datatrafiken är väldligt låg. Tack vare 
det är det möjligt att hålla en väldigt låg datahastighet för att dra så lite energi som möjligt. En wM-
Bus-enhet är i sovläge tills det är läge att skicka ett nytt mätvärde [3]. Det kan ge batteritider i upp 
till 10 år. 
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4.5. Målformulering

Målet är att:

• Teoretiskt utvärdera sannolikheten att ett paket går förlorat.

• Praktiskt verifiera de teoretiska resultaten.

4.6. Avgränsningar

Jag fokuserar inte på 6LoWPANs sätt att hantera IP-trafik. Det är sannolikheten för störningar som 
är det viktiga.

4.7. Lösningsmetoder

Uppdelning av uppgiften:

Skapa en formel som räknar sannolikhet för störning

Testa ifall 6LoWPAN stör wM-Bus

Testa formel, både fysiskt och med simulering

Uppgiften delas upp i olika delar. Det första är att skapa en formel som räknar ut sannolikheten för 
att 6LoWPAN och wM-Bus sänder samtidigt. Efter det utför jag flera tester för att ta reda på hur 
mycket olika kanaler för 6LoWPAN stör paketen. Sedan testar jag formeln med hjälp av ett 
program som kan få en enskild nod att agera som flera noder. En mathematica-simulering används 
också för att ytterligare testa formeln.

5. Nulägesbeskrivning
Six Innovation AB är ett bolag med rötter inom trådlösa nätverk baserade på IPv6/6LoWPAN. 
Denna teknologi kombineras med den branchledande standarden för trådlös mätar-avläsning, 
Wireless M-Bus.

6. Teoretisk referensram
Från min utbildning använder jag mina kunskaper från matematisk statistik för att skapa en formel. 
Inbyggda system för att programmera en wm-Bus modul att agera som flera noder. Programmering 
II, Java ger mig också kunskaper för att programmera modulen, eftersom det ger kunskaper om 
inbyggda system, så det är möjligt att förstå sig på C# utan att ha använt det tidigare.
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7. Formel för sannolikhet av störning
En formel gör det möjligt att i förväg få en uppfattning om paketförluster i nätverket. Jag har inte 
tillgång till att betrakta ett riktigt nätverk, ett sådant som beskrevs i bakgrunden. Det finns enbart 
tillgång till ett fåtal enheter. Formeln kan testas med ett fåtal enheter, och sedan tänka att den även 
gäller för att förutsäga störningar i ett större nätverk. Det formeln räknar på är PER(Packet Error 
Rate) för en enskild nod. Alla noder som har samma förutsättningar som noden man räknat på har 
förstås samma PER.

Det är viktigt att skriva formeln på ett sådant sätt att den går att testa. I verkliga nätverket 
vidarebefordrar 6LoWPAN paket. Dvs, den påverkas av hur många noder det finns som skickar 
iväg paket. Istället använder jag en periodisk 6LoWPAN-enhet. Den skickar lika ofta oberoende av 
antal noder. Den har en del likheter som gör att periodiska 6LoWPAN kan ersätta den 
vidarebefordrande enheten. En enskild nod har ingen koppling till de andra noderna. Var och en 
skickar paket i sin egen takt. Ur denna enskilda nods synpunkt gör det sak samma ifall 6LoWPAN 
är periodisk eller om den är vidarebefordrande när det kommer till störning.

Nodernas paket betraktas som likformigt fördelade över tiden. Det innebär att varje tidpunkt har 
lika stor sannolikhet för ett paket att skickas iväg. Vid likformig sannolikhetsfördelning är 
sannolikheten för en händelse lika med kvoten mellan antalet för händelsen gynnsamma fall och 
antalet möjliga fall [4]:

Formelns uppgift är att få fram PER, så gynnsamma fall betraktas som alla tidpunkter då ett paket 
krockar med en 6LoWPAN-signal. Antalet möjliga fall är periodtiden för en nod. Orsaken till att 
betrakta periodtiden som möjliga utfall beror på att noden måste skicka sitt paket någon gång under 
den tiden.

En krock inträffar då en nod sänder sitt paket samtidigt som 6LoWPAN-trafiken är aktiv. Inom 
området för möjliga fall finns det en periodisk 6LoWPAN. Ett pakets sändtid(wM-Bus som sänder) 
plus sändtid för 6LoWPAN är området som en krock inträffar. 
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Illustration 4: Periodtiden för en nod i minuter.
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Enligt likformig sannolikhetsfördelning är sannolikheten för störning av en nod:

p=
antalet gynnsamma fall

antalet möjliga fall
=

sändtid för nod+sändtid för 6LoWPAN
period för nod

Under en nods period finns det ett flertal sändningar från 6LoWPAN. Jag ställer in periodtiden för 
6LoWPAN till att vara mycket lägre än periodtiden för en nod. Det gör så att totala sändtiden för 
6LoWPAN under tidsintervallet(period för nod) blir så pass stor att sannolikheten ökar och 
därigenom är det enklare att testa. Totala sändtiden för 6LoWPAN är så många gånger den hinner 
sända, beroende på sin period. Vidare sker en förenkling av formeln. Istället för en nods period som 
tidsrymd, kan 6LoWPANs period användas som tidsrymd istället. Inom denna tidsrymd sänder 
6LoWPAN enbart en gång förstås. Totala sändtiden för 6LoWPAN är tiden det tar för den att sända 
ett meddelande. Förenklad formel är: 

p=
sändtid nod+sändtid 6LoWPAN

period 6LoWPAN

8. Tester

Innan formeln testas sker det tester på vad som sker när en nod sänder ett paket då det finns en 
störsignal. För att göra detta gör jag två tester. Först ett test då paket får skicka fritt, utan någon 
störsignal. När det kommer till trådlös kommunikation kan det finnas andra källor också som stör, 
så jag vill kunna se en skillnad på hur mycket det är störsignalen som påverkar. Störsignalen 
kommer att vara kontinuerlig, dvs den sänder konstant. Det kommer att garantera att en nod sänder 
sitt paket då det finns en störsignal. Till testerna använder jag program/verktyg som beskrivs nedan.

8.1. Wireless M-Bus USB Adapter

Två olika adaptrar används för wM-Bus kommunikation, den ena heter amb8425-M och den andra 
heter amb8626-M. Anledningen till att använda två olika versioner är att amb8626-M inte fungerade 
till att användas i sändläge. En adapter har olika inställningslägen. Jag använder amb8425-M till att 
sända, så den är inställd i mode T1. Mottagaren amb8626-M är inställd i mode T2.

Kommunikationen mellan adapter och dator sker genom USB, med en baudrate på 9600 bd. Det går 
att ställa in ifall man vill att stickan lägger till ett block av information då meddelanden skickas via 
RF(radiofrekvens).

8.2. SmartRF Studio

SmartRF Studio är ett program som kan skicka radiofrekvenser då en 6LoWPAN-enhet kopplas till 
datorn. SmartRF Studio hittar den kopplade enheten och styr den. Med programmet går det att ställa 
in parametrar för enheten. Man får inte exakt de värden man skriver in, eftersom det är en multipel 
som får fram värdet. Nedanför är värdena jag skrev in i programmet. Värden från 802.15.4g. 
"Expert Mode" används för att kunna ställa in parametrarna.

RF parameters:

Base frequency:863.125MHz
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Xtal frequency: 48MHz

Modulation format: GFSK

Channel number: denna varieras, 0-32

Data rate: 50kBaud

Deviation: 25kHz

Channel spacing: 200kHz

RX filter BW: 62.5kHz

TX power: 10dBm

Carrier frequency: beror på kanal

Ett problem med SmartRF Studio är att den slutar att fungera ibland. Därför måste åtgärder tas för 
att försäkra sig om att den sänder. En spektrumanalysator fungerar bra för det ändåmålet.

8.3. WMBus tester

Program som tar emot wM-Bus paket. Det går att se vad den genomsnittliga signalstyrkan är, hur 
många paket som tagits emot och hur många som gått förlorade. Den visar dock inte helt med 
säkerhet hur många som har gått förlorade, eftersom den får fram den siffran med hjälp av 
sekvensnummer på paketen. Så om de sista och första paketen är förlorade kan inte programmet se 
det. AMB8626-M kommunicerar med programmet via USB.
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Illustration 6: Gränssnitt för WMBus tester



8.4. RIGOL DSA 815

Detta är en spektrumanalysator som används för att mäta styrkan på störsignalen och se att den 
sänder. Opålitlighet med 6LoWPAN-enheten under testerna gör att spektrumanalysatorn är bra att 
använda för att med säkerhet veta att enheten fungerar som den ska.

8.5. Amber Config Center ACC V3

Ett program som kan ändra inställningar för AMBER-modulerna. Det smidigaste är att kunna ändra 
vilket läge som modulen körs i. Det vill säga ställa in T1-Mode eller T2-Mode. Förutom det så 
används den även för att ändra på datan i block1, RF_POWER, RSSI_Enable och en hel del andra 
inställningar.

Är det egentligen ett problem med 6LoWPAN? Stör signalerna över huvud taget? Dessa tester 
kollar ifall de olika meddelandena kan krocka med varandra.

6LoWPAN har 32 kanaler att använda. kanal 0 har frekvensen 863.125Mhz, och kanal 29 som är 
närmast wM-Bus frekvensen ligger på 868.92MHz(se till att räkna den rätt).

8.6. Test1: PER utan störsignal

Ett första test går ut på att titta på PER då det inte finns någon 6LoWPAN-trafik. Det är enbart en 
wM-Bus-enhet som skickar paket. I trådlös kommunikation finns det väldigt ofta störningar. Det här 
testet ska hitta ett bra avstånd för enheten så att den får låg PER när det inte finns någon 
6LoWPAN-trafik.
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Illustration 7: Spektrumanalysatorn mäter signalstyrkan vid 863.12 MHz



WM-Bus-enheten skickar ett paket varannan sekund. Programmet wM-Bus radio test används för 
att ta emot paketen. Enheten skickar 151 paket, sedan är en mätning klar. Jag behöver göra ett par 
förflyttningar så att PER hamnar nära 0%. Det slutar med att enheten ligger ca 30 meter bort. Testet 
sker i kontorsmiljö.

8.7. Test2: PER med störsignal(kontinuerlig)

Med test1 klar är PER väldigt låg. När 6LoWPAN-trafik aktiveras i test2 så borde det vara orsaken 
till ändringar i PER. Olika kanaler av 6LoWPAN testas för att se ifall det är någon skillnad mellan 
dem. Test2 undersöker inte ifall formeln stämmer eller inte. 6LoWPAN sänder kontinuerligt, så det 
är garanterat att 6LoWPAN-enheten och wM-Bus-enheten sänder samtidigt. 

Som det går att se i tabell 2, så varierar PER väldigt mycket mellan olika mätningar. Kanal 0 har 
som minst en PER på 10,6% och som mest en PER på 76,73%. Det testet säger är att 6LoWPAN-
trafiken påverkar PER. Kanal 0 stör minst, eftersom den är längst ifrån frekvensen som wM-Bus 
sänder på. Kanal 0 sänder på 863,125MHz och wM-Bus sänder på 868,95MHz. I tabell 2 finns 
enbart 3 kanaler som är testade. De andra kanalerna närmare wM-Bus frekvensen ger ännu sämre 
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Tabell 1: Resultat för test1

Utan 6LoWPAN
Testtid (minuter) PER (%) Average RSSI (dBm) Received Packets Dropped Packets

5 0,66 -70,67 150 1
5 0,66 -71,41 150 1
5 0,66 -68,48 150 1
5 3,31 -73,04 146 5

Tabell 2: Resultat för test2

Med 6LoWPAN, kontinuerlig
Kanal 0 – 863.125 MHz
Testtid (minuter) PER (%) Average RSSI (dBm) Received Packets Dropped Packets

5 10,6 -76,97 135 16
5 29,14 -77,66 107 44
5 76,73 -78,84 37 122
5 20,53 -78,32 120 31

Kanal 4 – 863.925 MHz
Testtid (minuter) PER (%) Average RSSI (dBm) Received Packets Dropped Packets

5 100 - 0 151
5 94,7 -78,13 8 143
5 20,39 -76,67 121 31
5 1,33 -74,34 149 2

Kanal 6 – 864.324 MHz
Testtid (minuter) PER (%) Average RSSI (dBm) Received Packets Dropped Packets

5 95,36 -78,14 7 144
5 68,87 -77,7 47 104
5 100



PER, och en del är helt obrukbara. Kanal 29, som ligger närmast wM-Bus, blockerar varje paket.

9. Simulering av noder
Det finns inte tillgång till flera noder. I ursprungsscenariot tar en mottagare emot paket från ca 20 
noder. Ett sätt att efterlikna detta scenario är att programmera en enskild nod till att agera som flera 
noder. Modulen AMB8425-M går bra att använda. Den tar emot instruktioner från datorn via usb. 
När modulen skickar iväg ett paket, räknas det som att det kommer från en nod. En annan modul, 
AMB8425-M tar emot paketen som sedan går att se med Wmbus tester.

9.1. Program: Nodskapare

Programmet som jag gjort i C#, skickar slumpmässigt ut ett visst antal paket under en bestämd tid. 
Det är utvecklat i miljön Microsoft Visual Studio Express 2013, och kommunicerar med usb-stickan 
AMB8425. I testerna så har jag valt ut en tid på 90 sekunder och 600 paket. Paketen överförs i 
command mode, och sedan sänder AMB8425 ut paketet på  radiofrekvens 868,95 MHz. Den är 
inställd på Mode T1. Varje paket som skickas representerar en nod. En vektor tilldelas slumpade 
värden mellan 0 och 90 sekunder, eller vad man nu väljer som testtid. Sedan sorteras vektorn. En 
tidtagare är aktiv under programmet, och när tiden passerat första värdet i vektorn skickar 
programmet ett paket. Samma sak sker med alla andra värden i vektorn. När vektorn är tom är 
programmet klart
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Illustration 8: Nodsimulator skickar iväg paket och Wmbus tar emot  
paketen.
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9.2. Sändtid för paket och 6LoWPAN

Nodskapare ger mig möjlighet att testa formeln, men det krävs även kunskap om hur länge paketen 
sänder. För att veta sändtiden behövs information om datahastighet och antal bitar. Enligt EN 
13757-4  [5] skickas paketen med hastigheten 100kcps. Paketen har en preamble på 50 bitar. Datan 
delas in i flera block när den färdar trådlöst.

I första blocket finns det information om paketets storlek, sändarläge, tillverkare av sändare, adress 
och CRC, som säger ifall bitarna är korrupta. Datan som man vill skicka kommer i andra blocket, 
och eventuella tillkommande block ifall data mer än 15 bytes skickas. 

L-field C-field M-field A-field CRC-field

1 byte 1 byte 2 bytes 6 bytes 2 bytes

Tabell 3: Block 1 för wM-Bus paket

CI Data CRC

1 byte 15 bytes, eller ((L-9)Mod16) 
Om det är sista blocket

2 bytes

Tabell 4: Block 2 för wM-Bus paket

Data CRC

16 bytes, eller (((L-9)Mod16)-1) om det är sista 
blocket

2 bytes

Tabell 5: Eventuella block för wM-Bus paket

Data som överförs trådlöst får problem ifall det är många binära ettor eller nollor som skickas i rad. 
På grund av detta kodas 4 bitar om till 6 bitar. Dessa 6 bitar innehåller lika många ettor som nollor. 
En byte som då är 8 bitar, konverteras till 12 bitar. Konvertering sker enligt tabell 3. Denna typ av 
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Illustration 9: Tidtagare som väntar på att överstiga  
nuvarande värde i tabellen.

Slumpade värden

17000

13691

9910

8905

2111

1255

372
Stopwatch 
> ? 



konvertering kallas för "3 of 6".

Hexadecimal Binär kod 6 bitars kod

0 0000 010110

1 0001 001101

2 0010 001110

3 0011 001011

4 0100 011100

5 0101 011001

6 0110 011010

7 0111 010011

8 1000 101100

9 1001 100101

A 1010 100110

B 1011 100011

C 1100 110100

D 1101 110001

E 1110 110010

F 1111 101001

Tabell 6: konvertering till "3 of 6"

Ett paket har en datastorlek på 11 bytes. Det innebär att all data får plats i block 2. Totalt blir det två 
block för att skicka iväg ett paket. Block 1 innehåller 12 bytes och Block 2 innehåller 14 bytes. 
Totalt är det 26 bytes i blocken. Dessa bytes blir konverterade med "3 of 6", och det är 26 * 8* 1,5 = 
312 bitar. Med preamble och två avslutande bitar är antalet bitar 364. Med en hastighet på 100 kcps 
är sändtiden för ett paket 364/100k = 3,64ms.

För 6LoWPANs är parametrarna i Smart RF Studio inställda så att sändtiden blir 19,2 ms.
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9.3. Prövning av formel

Programmet Nodskapare används till att se ifall formeln fungerar att använda. Den ges värden för 
att skicka ut 600 paket under 90 sekunder. Utan störning är förväntat antal förlorade paket 0. I 
verkligheten finns det andra störningar, så tester visar att det i genomsnitt förloras 5,9 paket av 600 
då det inte finns en aktiv periodisk 6LoWPAN. Detta värde subtraherar jag från antal förlorade 
paket i tester som har en aktiv periodisk 6LoWPAN. Ett test som förväntas förlora 22,84 paket 
förlorar i genomsnitt 26,7 paket. Med hänsyn till störningar för andra orsaker dras 5,9 av. Då är 
antalet förlorade paket 20,8. Det stämmer ganska bra överens med det förväntade antalet förlorade 
paket på 22,84, med tanke på att det är 600 paket som skickades. Om man jämför värdena i procent 
så är det förväntade en PER på 3,8% och resultatet 3,5%.

Det kan vara intressant att även prova med andra inställningar. I föregående test var 6LoWPANs 
period 600 ms. I nästa test får den värdet 200 ms. Det ger ett förväntat antal förlorade paket på 
68,52. Denna gång stämmer inte det förväntade lika bra överens med resultatet. Resultatet blev 45,8 
förlorade paket. Det kan bero på att hårdvaran inte klarar av att sända en periodisk 6LoWPAN med 
den önskade frekvensen.

Testresultatet visar att formeln inte är helt pålitlig. Procentuellt sett är det inte så farligt, eftersom 
det är 600 paket som skickas. 68,52/600 = 11,52% medan 51,7/600 = 8,62%. Det kan vara andra 
faktorer som påverkar, t ex svårigheter att skicka paket så snabbt. Om paketen i verkligheten inte 
skickas lika fort som i beräkningarna så blir såklart resultaten annorlunda. En simulering i 
mathematica kan ta bort sådana faktorer.
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Tabell 7: Värden från test av formel

Skickar: 600 paket Skickar: 600 paket Skickar: 600 paket
antas förlora:  22,84 antas förlora: 68,52 paket antas förlora: 0 paket
Förlorade paket: Förlorade paket: Förlorade paket:

20 49 3
31 50 5
25 51 10
26 55 7
22 46 1
29 54 7
23 50 3
25 53 8
34 59 5
32 50 10

26,7 51,7 5,9



10. Simulering i mathematica
Mathematica är ett program som innehåller ett datoralgebrasystem för att manipulera matematiska 
uttryck i symbolisk form. Jag vill se ifall sannolikheten för att ett paket krockar är samma som med 
formeln. I simuleringen adderar jag tiden för en störsignal och ett paket. Det föreställer ett intervall 
där det finns risk för krock. En lista innehåller alla sådana intervall under ett test. Testtiden är 90 
sekunder, vilken i simuleringen är skriven i millisekunder. Varje paket som undersöks för krock får 
en slumpad starttid från 0 till 90 000 ms. Efter det sker det en undersökning ifall paketet befinner 
sig i något av intervallen. Om paketet befinner sig i ett intervall räknas det som en krock och det 
noteras i en räknare. Det sker 1000 upprepningar av testet för att få fram en genomsnittlig 
sannolikhet för krock per test. När upprepningarna är klara  visas resultatet i en plott. Koden är 
nedan:

count = 0;
nodes = 600;
trials = 1000;
period6LoWPAN = 600;
countList = List[];
Do[For[j = 0,j < nodes,j++,
   
If[AnyTrue[IntervalMemberQ[Table[Interval[{0+i*period6LoWPAN,
22.84+i*period6LoWPAN}],
{i,0,150}],RandomReal[90000]],TrueQ],count+
+]];countList=Append[countList,count/k],{k,1,trials}]; 
N[countList];
ListPlot[countList]
Last[countList]

I ett första försök ställer jag in värden så att de stämmer överens med praktiska testet då 6LoWPAN 
har en periodtid på 600 ms. Koden i rapporten har de inställningarna. Praktiska testet stämde bra 
överens med det teoretiska resultatet, och det gör även denna simulering, som visas i illustration 10. 
Den väntade paketförlusten är 22,82% och simuleringen visar 22,816%.

 
Illustration 10: Simulering med 6LoWPANs period på 
600 ms.
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Det andra praktiska testet(6LoWPAN period på 200 ms), hade mycket lägre sannolikhet än teorin. 
Den har en period som är tre gånger snabbare, så det borde innebära att det är tre gånger så stor 
sannolikhet för krock. I simuleringen stämmer det, vilket går att se i illustration 11. Den väntade 
paketförlusten är 68,2% och simuleringen visar 68,349%.

 
Illustration 11: Simulering med 6LoWPANs period på 
200 ms
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10.1. Sluttester

När formeln har provats har störsignalen varit på kanal 29 för att garantera en krock. I vanliga fall 
vill man ju undvika krock så mycket som möjligt. Då är det bäst att använda kanal 0. I test2:PER 
med störsignal(kontinuerlig), hade kanal 0 en väldigt varierande effekt på paketförlust. Det behöver 
testas om på nytt vad kanal 0 har för störning denna gång, eftersom jag inte kan placera noden på 
samma ställe som sist. Då var det en liten enhet som gick att placera i en kruka. Denna gång är det 
en enhet kopplad till min laptop, så jag vill ha bättre koll på var den står någonstans. Resultatet är 
en PER på 1,5% utan 6LoWPAN.  Med 6LoWPAN är PER 1,37%. Det var inte väntat alls. Orsaken 
är att paketen kommer med så pass stark signal att de ignorerar 6LoWPAN helt. Det är svårt att hitta 
en bättre plats för att få mer störning, så jag låter det vara. Sluttestet var egentligen mer som en 
nyfikenhet att se hur låg störningen är då kanal 0 används.
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Tabell 8: Resultat av sluttest

Utan 6LoWPAN
Testtid (sekunder) PER (%) Average RSSI (dBm) Received Packets Dropped Packets

90 1,33 -76,27 592 8
90 1,17 -76,29 593 7
90 1,33 -74,34 592 8
90 1,5 -74,42 591 9
90 0,83 -75,02 595 5
90 1,33 -75,78 592 8
90 2 -74,92 588 12
90 2,33 -74,37 586 14
90 1,67 -75,75 590 10
90 1,5 -77,75 591 9

Average 1,5 -75,49 591 9

Med 6LoWPAN
Testtid(sekunder) PER (%) Average RSSI (dBm) Received Packets Dropped Packets

90 2,17 -77,94 587 13
90 2,67 -77,45 584 16
90 1,83 -77,81 589 11
90 2,17 -77,6 587 13
90 0,83 -77,21 595 5
90 1,33 -78,3 592 8
90 0,5 -78,9 597 3
90 0,17 -77,66 599 1
90 0,5 -77,19 597 3
90 1,5 -77,28 591 9

Average 1,37 -77,73 591,8 8,2



11.Analys

11.1. Analys av 6LoWPAN-tester

När det kommer till 6LoWPAN-testerna så kunde resultaten mellan de olika kanalerna variera 
ganska mycket. Det väntade var att kanal 0 skulle ha minst störning, och ju närmre kanalen kommer 
wM-Bus frekvens på 868,95MHz så skulle störningarna öka. Det var inga tydliga sådana resultat. 
Samma kanal hade helt olika störning från ett testförsök till ett annat.

11.2. Analys av Nodskapare

Programmet är ett bra sätt att låtsas ha flera noder på. 

11.3. Analys av sluttester

Det var inte väntat att kontinuerlig störning skulle ge bättre PER än utan störning, vilket jag tolkar 
som att signalstyrkan från noderna är för stark i jämförelse med störsignalen i sluttesterna. Jag 
försökte hitta ett ställe där PER skulle vara nära 0% utan störning, samtidigt som det blir en störning 
på 10% eller mer när störsignalen är på. Det gick inte bra att hitta ett sådant läge, antingen så var det 
hög PER utan störning då avståndet var långt bort mellan enheter, eller så var det låg PER med 
kortare avstånd, som  i sin tur inte påvervkades av störsignalerna. Det testet visar är åtminstone att 
6LoWPAN inte stör, om bara RSSI är tillräckligt hög för nodernas paket i förhållande till RSSI för 
6LoWPAN.

11.4. Användning av formel

Formeln kan kännas lite tveksam när fysiska tester inte ger riktigt så nära resultat som väntat, men 
mathematica-simulering visar att den fungerar bra.
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12. Slutsatser
Med mer riktiga värden på parametrar än i testerna så är sannolikheten väldigt låg för att det ska 
inträffa störningar. Sen går det att ändra på sannolikheten genom att försöka minska på 
signalstyrkan på 6LoWPAN jämfört med nodernas signalstyrka.

12.1. Fortsättning

Något att titta vidare på skulle vara hur mycket trafik neighbor discovery orsakar. Den är  
oberoende av antal noder, men den påverkas av antal 6LoWPAN-enheter som finns i nätet. 

Sluttestet skulle kunna göras om och försöka hitta en RSSI på paketen som gör att de kommer fram 
med nästan 0% PER utan störning och med en märkbar skillnad på PER med störsignal. Det skulle 
vara av intressant att se ifall beräkningarna stämmer i det fallet, men egentligen är det inte så viktigt 
eftersom formeln redan har provats.

Testa med riktiga noder, göra en förenkling av 6LoWPAN-trafik och prova formel 2 för att se ifall 
den stämmer.

12.2. Minskning av störning

Kanal 0 är helt klart vad som ska användas, eftersom då befinner sig 6LoWPAN och wM-Bus så 
långt ifrån varandra som möjligt på frekvensbandet. Om möjligt så borde nodernas signal ökas i 
förhållande till störsignalens. Noderna sänder redan i största tillåtna värde, 10dBm, så då kanske 
antennerna kan sitta längre ifrån varandra.

12.3. Avslut

Det intressanta är att formeln kan användas för att få fram en sannolikhet för störningar. Bra att 
använda för att se ifall PER är alldeles för hög med de parametrar som man har.
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14. Bilaga

14.1. Kod för Nodskapare
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using AMBER;
using WMBUS;
using System.Threading;
using System.Diagnostics;

namespace Nodskapare
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            String[] port = System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames();
            for (int i = 0; i < port.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine(port[i]);
            }
            AMB8425 amb8425 = new AMB8425();
            amb8425.Open("COM11");

            byte[] data = { 0x21, 0x44, 0x6A, 0x10, 0x11, 0x44,
 0xAB, 0x4C, 0x61, 0x3D, 0xDD };

            int nodesAmount = 600, period = 90000;
            int[] nodes = new int[nodesAmount];
            Random getrandom = new Random();
            
            int count = 0;
            for (int i = 0; i < nodesAmount; i++)
                nodes[i] = getrandom.Next(period);
            Array.Sort(nodes);
           
            Stopwatch sw = new Stopwatch();
            sw.Start();
            while(count < nodesAmount)
            {
                while (sw.ElapsedMilliseconds < nodes[count])
                { }
                amb8425.SendCmd(AMB8425CMD.DATA_REQ, data, (byte)data.Length);
                count++;
            }
            while(sw.ElapsedMilliseconds < period)
            { }
            Console.WriteLine("Elapsed={0}", sw.Elapsed);
            sw.Stop();
            amb8425.Close();

            Console.WriteLine("Packages sent: {0}", count);
            Console.ReadLine();

        }
    }
}
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