
examensarbete
stockholm 2016

KTH
Skolan för Teknik och hälSawww.kth.se

TRITA-STH 2016:112

Implementation  
av en metod för  
prestandamätning av  
sensorkommunikation med 
Bluetooth low energy
MARCUS ANDERSSON



Implementation av en metod för 
prestandamätning av  
sensorkommunikation med  
Bluetooth low energy 
 
Implementation of a Performance 
Monitoring Method of Sensor  
Communication with  
Bluetooth Low Energy 
 
Marcus Andersson 
 

  

Examensarbete inom  
Datateknik, 
Grundnivå, 15 hp 
Handledare på KTH: Thomas Lind 
Examinator: Ibrahim Orhan 
TRITA-STH 2016:112 
 
KTH  
Skolan för Teknik och Hälsa 
136 40 Handen, Sverige 



 
 
 
 
 

  



Sammanfattning 

Internet of Things utvecklas och växer konstant. Det blir allt vanligare att applika-
tioner och enheter kopplas samman via nätverk. En av teknikerna som används för 
att trådlöst sammankoppla enheter är Bluetooth Low Energy. Preferenser för kvali-
teten i en kommunikation kan variera. Det är därför viktigt att utföra prestanda-
mätningar för att veta vilka fördelar och nackdelar en nätverksteknik har.  

Detta examensarbete handlar om prestandamätningar vid datasändningar mellan 
mobila enheter och trådlösa sensorer, och övervakning av parametrar som fås un-
der mätningarna. En metod med monitoreringspaket inspirerad från tidigare 
forskning, utformades och implementerades i ett system för Bluetooth Low Energy, 
vilken därefter har utvärderats. 

Resultatet blev att två system skapades som visade dataförluster, fördröjningsva-
riation och genomströmning, löpande på en mobil enhet. Det ena systemet använ-
de metoden med monitoreringspaket. Det andra systemet använde en egengjord 
metod som gjorde mätningar med hög precision, men som ställde högre krav på 
funktioner och prestanda på sensornoden, och på den mobila enheten. Experiment 
med hjälp av systemen utfördes och resulterande värden analyserades. 
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Abstract 

Internet of Things develops and grows constantly. It becomes increasingly common 
that applications and units are connected through a network. One of the technolo-
gies used for wirelessly linking together units is Bluetooth Low Energy. Preferences 
for the quality of a connection can vary. It is therefore important to conduct meas-
urements of performance in order to know advantages and disadvantages that a 
networking technology has. 

This thesis is about measurements of performance during data transfers between 
mobile devices and wireless sensors, as well as monitoring parameters that are giv-
en during the measurements. One method using monitoring packets inspired from 
previously made research, were designed and implemented in a system for Blue-
tooth Low Energy, which was then evaluated. 

The result was that two systems were created that presented data loss, delay varia-
tion and throughput, continuously on a mobile device. One system used the method 
with monitoring packets. The other system used a self-made method which made 
measurements with high precision, but that places higher demands on functions 
and performance of the sensor node, and on the mobile device. Experiments were 
conducted by using the systems and resulting values were analyzed. 
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Ordlista 

API - Application Programming Interface, färdiga programbibliotek som kan an-
vändas i programmering. 

ATT - Attribute Protocol, datastruktur av låg nivå för Bluetooth, används till att 
skicka data. 

BLE - Bluetooth Low Energy, energisnål version av Bluetooth. 

BSSID - Basic Service Set Identifier, används till att identifiera en accesspunkt, som 
då också är en MAC-address. 

dBm - decibel-milliwatt, elektrisk energi, effektförhållandet mätt i decibel. 

GAP - Generic Access Profile, inkluderas alltid i Bluetooth och innehåller de flesta 
andra profilerna, bestämmer hur kommunikation upprättas mellan enheter. 

GATT- Generic Attribute Profile, datastruktur av hög nivå för Bluetooth, används 
för att gruppera data med olika innehåll. 

ISM - Industrial, Scientific and Medical, licensfri standard för ett frekvensband för 
radiovågor. 

RSSI - Received Signal Strength Indication, signaleffekt på en trådlös signal. 

SIG - Special Interest Group, akronym inom namnet Bluetooth SIG som är en ideell 
organisation ansvarig för nya Bluetooth standarder. 

SSID - Service Set Identifier, namnet för ett trådlöst nätverk, består av en text-
sträng som är upp till 32 byte i storlek. 

Fysiska lagret - Hårdvara och tekniker för att skicka data, gör att bitar görs om till 
signaler som skickas över ett fysiskt medium. 

Länklagret - Kapslar in och packar ur datapaket, ansvarar för att paket skickas till 
mellanliggande noder och mottagare i nätverk på rätt sätt. 

Peer-to-peer - Kommunikation direkt mellan enheter utan mellanliggande noder. 

Wi-Fi Direct - Nätverksteknik som brukar Wi-Fi för att koppla samman enheter 
utan accesspunkt. 

Zigbee - Energisnål nätverksteknik med låg genomströmning som via radiovågor 
kopplar samman enheter, kan användas i meshnätverk och brukar radio- och länk-
lagret IEEE 802.15.4. 
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1  |  INLEDNING 

1 Inledning 

Kapitlet handlar om problemformulering av examensarbetet. Olika målsättningar 
nämns samt vilka avgränsningar som gjorts och vilka bidrag författaren själv har 
gjort. 

1.1 Problemformulering 
 
Det kan finnas olika anledningar till att det väljs att använda en specifik sorts nät-
verkskommunikation när enheter måste kunna kommunicera direkt med varandra 
utan mellanliggande noder. Ibland kan utvecklare prioritera vissa egenskaper hög-
re än andra. T.ex. kan låg energikonsumtion och en långlivad oavbruten kommuni-
kation vara det som eftersträvas istället för snabb responstid. Det är inte alltid en 
självklarhet att veta när Bluetooth Low Energy (BLE) är bättre lämpad än andra 
tekniker. Ett system för prestandamätning för trafik som använder BLE mellan en 
mobiltelefon och sensorer ska utvecklas. 

För att lösa problemet ska på ett lämpligt sätt en metod utformas och implemente-
ras för att övervaka väsentliga prestandaparametrar. Metoden ska kunna mäta och 
övervaka väsentliga prestandaparametrar vid användning av BLE. 

1.2 Målsättning 
 

Målsättningen var att utforma, implementera och utvärdera ett system för mätning 
och övervakning av prestanda i trådlösa sensornät som kan användas i olika till-
lämpningsfall. Examensarbetet var uppdelat i tre delar; förstudiefas, implementa-
tionsfas och analytisk fas. Arbetet inriktades till att handla om BLE. Det bygger vi-
dare på tidigare forskning som gjorts inom samma område, vilka nämns i sektion 
2.1.1. 

Mål för förstudiefasen 

Till förstudiefasen planerades att ta reda på information om Bluetooth, och BLE 
som ska användas, samt allmän relevant bakomliggande fakta.      

Funktionaliteten bakom BLE skulle undersökas. Det huvudsakliga målet var att ta 
fram ett system som använde BLE. Systemet skulle monitorera parametrar gällan-
de prestanda vid trådlös kommunikation. För att förstå dessa tekniker gjordes en 
omvärldsanalys på tidigare forskningar i form av vetenskapliga artiklar, samt data-
program som använde sig av tekniken. 
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Mål för implementationsfasen 

Ett programsystem skulle utformas och skapas för att mäta och övervaka relevanta 
prestandaparametrar. All kommunikation skulle ske device-to-device, alltså utan 
mellanliggande noder som t.ex. en router. Olika tillämpningsfall skulle utvecklas 
för systemen så att data skickades på olika sätt, vilket kan innehålla ljud, filer eller 
annat. När programmen skapats skulle de användas till att göra prestandamätning-
ar. 

Mål för den analytiska fasen 

Exempel på egenskaper för parametrar som var intressanta för examensarbetet var 
genomströmning, paketförluster, fördröjningsvariation, signalstyrka, kanal, SSID 
och BSSID. Det skulle också undersökas om det gick att hitta andra typer av para-
metrar som var lämpliga vid mätningar. 

Analys av insamlad data skulle göras när mätningarna var klara. Vilka prestanda-
aspekter som fanns skulle tas fram med hjälp av det insamlade datat. Till sist kunde 
pedagogiska frågor utvecklas och besvaras, t.ex. för vilka områden nätverkstekni-
ken är effektiv respektive ineffektiv. 

1.3 Avgränsningar 
 
Examensarbetet begränsades till att endast handla om prestandamätningar för 
BLE. Hade tiden räckt till skulle även Wi-Fi Direct samt radio- och länklagret Zig-
bee kunnat undersökas. Endast en sorts sensornod, CC2650 användes. Andra mo-
bila enheter som programmerades hade operativsystemet Android, och program-
men var skrivna i Java. Sensornoden programmerades i programmeringsspråket C. 
Ett begränsat antal egenskaper för data i de trådlösa kommunikationerna prestan-
damättes. Alla delar om hur BLE är uppbyggt och fungerar nämns inte, utan endast 
information som kan vara relevant till examensarbetet som helhet. 

1.4 Författarens bidrag till examensarbetet 
 
Författaren har bidragit till att skapa ett system som mäter prestanda för data som 
skickas mellan en sensornod och mobiltelefon vid användning av BLE. Prestanda-
mätningar har utförts och resultaten från dem visas upp i tabeller och grafer. Ge-
nom att studera externa vetenskapliga artiklar har författaren fått insikt kring datat 
som analyserades och därefter kunnat komma fram till egna slutsatser. 
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2 Teori 

I detta kapitel beskrivs teoretisk bakomliggande fakta till teknologier som använts i 
examensarbetet. Vad Bluetooth är och speciella egenskaper för BLE förklaras. Det 
är viktigt att förstå vetenskapen bakom tekniken för att tillgodogöra sig  informa-
tion som fås när undersökningar görs inom detta område. 

2.1 Bakgrund 
 

Bluetooth används för att upprätta en trådlös uppkoppling mellan enheter vid kor-
ta avstånd [1]. Det finns ett flertal implementationer av Bluetooth. BLE kan kom-
municera även med en del äldre versioner. Bluetooth gör att enheter kan utbyta 
information utan att använda sladdar. För att göra det används radiovågor i fre-
kvensområdet 2.4 till 2.485 GHz (ISM). 40 radiokanaler används i BLE med storle-
kar på 2 Mhz per kanal. Idén bakom Bluetooth är att försöka hitta effektiva sätt att 
skicka data. Nya versioner måste godkännas av Bluetooth SIG. BLE konsumerar 
väldigt lite energi [2, 3]. Dock finns begränsningar på hur mycket data som går att 
skicka. Räckvidden till mottagare går från max 10-100 meter, beroende på vilken 
Bluetooth konfiguration som används [4]. Bluetooth är uppbyggt med en master-
slave struktur. Det som är mindre bra med BLE är att den maximala genomström-
ningen är låg. Den teoretiska gränsen för genomströmning är 1 mb/s, men i expe-
riment har maximalt 236,7 kb/s uppnåtts [5]. Däremot kan det gå snabbare att ini-
tiera en kommunikation med BLE än när andra tekniker används [6]. 

En forskargrupp på KTH:s skola för Teknik och hälsa har i specifikationen för detta 
examensarbete angett målsättningen att ett system ska utvecklas för BLE för mät-
ning av prestanda. BLE skulle användas för att låta en mobil enhet kommunicera 
med en sensornod. Orsaken var att det fanns ett intresse av att ta reda på konkret 
information gällande prestandan för datat som skickas. Vilka parametrar som gick 
att ta redas på var inte helt känt. Prestandamätningar för att mäta effektiviteten för 
parametrar behövdes. Exempel på lämpliga parametrar att redovisa var genom-
strömning, paketförluster, jitter, signalstyrka, kanal, SSID, BSSID. 

2.1.1 Tidigare arbeten 
Det finns tidigare forskningsarbeten som gjorts inom området Bluetooth och tråd-
lös kommunikation [7, 8]. Det finns många olika versioner av nätverkstekniker och 
nya släpps kontinuerligt, även för Bluetooth. De tidigare arbetena benämner bl.a. 
vilka egenskaper Bluetooth har, hur det fungerar och några av deras fördelar re-
spektive nackdelar. 

Prestandamätning av BLE har utförts tidigare mellan sensorer. Ett sådant handlade 
om prestandamätningar i direkt kommunikation, vilket utfördes av Ibrahim Orhan, 
António Gonga och Thomas Lindh [7]. I deras undersökning utreddes och skapades 
en metod för att mäta och övervaka prestandaparametrar i en trådlös sensorkom-
munikation. För att ta reda på detta skickades paket och samtidigt mättes en del 
prestandaparametrar. Vanlig data sändes från sensorer i paket. Antalet inkomna 
paket räknades, och paket som togs emot associerades med en tidsstämpel. Med 
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jämna mellanrum skickades monitoreringspaket mellan vanliga paket från sända-
ren. Via monitoreringspaketen kunde mottagaren se mängden data som sändaren 
skickat. Information om skickad data fanns i monitoreringspaket, som innehöll hur 
många paket som skickats och antalet byte. På så sätt kunde det estimeras via mo-
nitoreringspaketen hur många vanliga paket som gått förlorade. Genom att räkna 
det mottagna datat och jämföra det med antalet sända paket och byte kunde däref-
ter prestanda som exempelvis mängden förlorad data räknas ut. För att kunna veta 
hur mycket data från respektive sensor som sänts, granskades värdena i monitore-
ringspaketen. Resultaten från arbetet var i form av rådata. Resultatet från mät-
ningarna visades i form av grafer och tabeller. Parametrarna gällande prestanda för 
jitter, genomströmning och förlorade paket redovisades. I resultatet visade det sig 
att genomströmningen tillfälligt minskades drastiskt när dataförluster inträffade. 

2.2 Om Bluetooth Low Energy 
 
Information om generella aspekter kring Bluetooth som är viktiga nämns i denna 
sektion. Bluetooth använder ett koncept som kallas profiler. Profiler anger struktu-
rer som används i alla Bluetooth versioner. Profiler som använts nämns här. 

2.2.1 Etablera kommunikation 
Kommunikation med BLE kan ske på olika sätt. Ett sätt är att låta en BLE server 
konstant sända ut data, och kallas Broadcast. Samtliga kanaler för annonsering an-
vänds till att skicka paket med data. Enheter, kallade Observers, lyssnar endast på 
data som sänds och kan inte skriva till servern. Det finns ingen känd gräns för hur 
många enheter som kan ta emot annonseringspaket samtidigt. Om flera enheter 
ska kunna utvinna information från en BLE server samtidigt måste servern alltid 
annonsera. 

Den andra typen är dubbelriktad kommunikation. Det kräver att en kontakt mellan 
sändare och mottagare bildas. En server, "peripheral", annonserar att den finns. 
Servern annonserar genom att skicka ut paket med en frekvens mellan 20 ms till 2 
sekunder beroende på hur responsivitet kontra batterikonsumtion prioriteras. En 
klient, "central", skannar signaler för att upptäcka servern och skickar data om att 
en kontakt ska etableras. När kontakten har fastställts kan klienten välja att aktive-
ra upprepade notifieringar från servern eller meddela servern varje gång data ska 
skickas. En "peripheral" kan endast ha en etablerad kontakt med en annan enhet åt 
gången, men en "central" kan vara i kontakt med ett flertal "peripherals" samtidigt 
[9]. 
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2.2.2 Kanaler 
I trådlös kommunikation används radiovågor. Beroende på vilken typ av nätverks-
kommunikation som används kan datapaket färdas över ett frekvensband. Förutom 
att data kan skickas över ett visst spektrum brukar det även delas in i kanaler som 
är ett visst omfång inom frekvensområdet. BLE har 40 kanaler som är 2 Mhz bre-
da. Data som skickas och tas emot gör detta genom en kanal. Storleken på en kanal 
avgör vilken våglängd radiosignaler som datapaket skickas med måste hålla sig 
inom för att nå eventuella mottagare. Det finns olika typer av kanaler, som kan de-
las in i två grupper. Kanaler som är till för annonsering och kanaler för att skicka 
data. Inom BLE används tre kanaler till annonsering och 37 till överföring av data. 
BLE använder adaptiv frekvenshopp, vilket är en teknik som gör att kanaler som 
används byts om störningar uppstår för att effektivisera dataöverföring [10]. 

2.2.3 ATT 
ATT är en datastruktur som är till för att packa in data på ett generiskt sätt vid da-
taöverföring. ATT kan delas in i en serverdel och en klientdel. ATT definierar attri-
but som en server kan skicka för att visa tillgänglig data. Alla attribut har en typ, 
"type", som bestämmer vad attributet innehåller för data. En typ har ett eget UUID, 
UUID:n beskrivs i sektion 2.2.6. Typen kan antingen ha ett fördefinierat UUID från 
Bluetooth SIG eller ett nyskapat. Ett attribut har ett särskilt värde kallat "handle" 
som låter klienter urskilja mellan olika attribut vid notifikationer eller svar från en 
server. En "handle" har ett 16-bitars värde som servern bestämmer. Klienter kan ta 
reda på värdet för en "handle" för ett attribut. Poängen med attribut är att skicka 
data. Attribut innehåller ett "value", vilket är data som skickas. Vilken sorts data 
som ett "value" har beror på vilken typ attributet har. Attributets "value" består av 
en byte-vektor [9]. 

2.2.4 GATT 
GATT är en datastruktur som är en vidareutveckling på ATT och är till för högre 
nivåer av dataöverföring. Den fastställer hur tjänster sammansätts med hjälp av 
ramverk. GATT används i BLE när data skickas och tas emot. Det har olika funk-
tioner för klient respektive server. Det används inte förrän en kontakt har etable-
rats mellan två BLE-enheter. GATT är hierarkisk och kan delas upp i följande delar; 
"characteristics", "declarations", "descriptors" och "services".  

Data lagras i attribut vilka delas in i "characteristics" och "services". En "service" 
kan innehålla flera "characteristics" och referera till andra "services". För att urskil-
ja mellan olika "characteristics" och "services" har dessa egna UUID:n tilldelade. 
"Characteristics" används för att antingen läsa från eller skriva data till en BLE ser-
ver. "Descriptors" beskriver en "characteristic". En "declaration" innehåller infor-
mation om ett "value" för en "characteristic", nämligen "type", "handle" och "pro-
perties". "Properties" beskriver vad en "characteristic" kan användas till. Bluetooth 
SIG har gjort vissa fördefinierade "services". Några exempel på dem är blodtryck, 
hjärtfrekvens och enhetsinformation. GATT-profiler kan antingen skapas av ut-
vecklare eller så kan fördefinerade standardprofiler användas [9]. 
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2.2.4.1 Notifikationer 
Notifikationer fungerar som så att en server med ett konstant tidsintervall skickar da-
tapaket till en klient gällande värdet för en "characteristic". Servern håller inte reda på 
ifall notifikationer når fram eller inte. Genom att inte bry sig om ifall ett paket når fram 
behöver inte kontrolleringspaket, som kan påverka prestandan i nätverket, skickas. 
Däremot fanns det mekanismer som kontrollerar att en kontakt ej upphör. En "charac-
teristic" kan innehålla en "descriptor" som anger vilka inställningar som klienten kan 
ändra. Varje "descriptor" associeras med en egen UUID och är i ett attribut. En "desc-
riptor" har ett bit-fält som sitt "value". Om en bit är 1 så är en viss inställning aktiverad, 
annars är den inte det. För att aktivera notifikationer måste en klient skicka bit-fältet 
inställt till ett visst värde med det UUID som en "descriptor" har till servern. Koden för 
en GATT-profil på servern anger ifall notifikationer går att aktivera eller inte [9]. 

2.2.5 GAP 
Enheter med Bluetooth har alltid GAP implementerat. Generiska profiler kan ska-
pas ovanpå GAP. GAP fastställer hur kommunikation kan etableras. Profilen sam-
mansätter ett flertal profiler och funktioner till ett enda och beskriver dessa. I BLE 
innefattar GAP det fysiska lagret, länklagret, GATT och ATT, och en del andra till-
lämpningar. GAP handhar grundläggande funktioner såsom: Broadcast, Observer, 
Peripheral och Central. En "application profile" beskriver kompatibilitet. Den om-
sluter eventuella generiska profiler, och innehåller en GAP-profil [9]. 

2.2.6 UUID 
Ett UUID är ett 128-bitars hexadecimalt värde. En klient inom BLE använder 
UUID till att identifiera en BLE server, samt för urskilja mellan tjänster och data 
som  finns tillgängliga på servern. Profiler associeras med den egna UUID:n.  Blue-
tooth SIG har reserverat ett visst antal UUID:n till förbestämda ändamål. Anled-
ningen är för att många enheter ska kunna kommas åt på samma sätt, utan att kli-
enter behöver anpassas. Ett UUID har 128-bitar, men om ett reserverat UUID an-
vänds behöver endast ett 16-bitar stort nummer inkluderas i datapaket. Att ha 16-
bitars UUID minskar även belastningen på trafiken vid kommunikation då färre 
data behöver skickas. De reserverade numren har basen "00000000-0000-1000-
8000-00805F9B34FB". För att få fram det korrekta reserverade värdet adderas det 
16-bitar stora numret med basvärdet [9]. 
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2.3 Prestandaanalys 
 
Efter undersökningar har en del parametrar visat vara sig lämpliga och därmed 
valts för mätning och övervakning av prestanda. De parametrar som valts att an-
vända beskrivs i denna sektion. Samtliga parametrar har egna betydelser för pres-
tandan vid överföring av data. 

2.3.1 Genomströmning 
En sändare och mottagare i ett uppkopplat nät kan ha teoretiska kapaciteter för hur 
stora datamängder de klarar av att skicka och ta emot per sekund. Bandbredden för 
det medium data skickas genom kan också ha en teoretisk kapacitet. Genomström-
ning är den datamängd som faktiskt når fram till en mottagare under en viss tid. 
Genomströmning är viktigt att mäta, därför att om många paket går förlorade på 
grund av att en nätverksteknik är ineffektiv, så bör det resultera i minskade värden 
för genomströmningen. 

2.3.2 Jitter 
Med jitter menas oregelbundenheten för mottagna datapaket. Jitter är tidsavvikel-
ser från förväntade sändningstider. Oftast är jitter något som vill undvikas. Det kan 
påverka kvaliteten för applikationer som är känsliga för tidsvariationer, exempelvis 
telefonsamtal och videosändningar. Jitter innebär att datapaket inte anländer med 
samma tidsavstånd till en mottagare jämfört med det tidsavstånd de skickades med 
från sändaren. Jitter kan dessutom orsaka att paket anländer i fel ordning. 

2.3.3 Dataförlust 
Sändaren skickar datapaket via radiosignaler till mottagaren. Mottagaren läser av 
signalerna och konverterar dem till datainformation. Av olika anledningar kan vis-
sa av de sända datapaketen ej nå fram till mottagaren. Dataförluster kan bero på 
många anledningar. Mottagaren kan misslyckas att läsa inkommande signaler, sig-
naler kan blockeras av fysiska hinder. Hårdvarumässiga problem kan uppstå, eller 
något annat problem kan uppstå. 

2.3.4 Latens 
Med latens menas tiden det tar att skicka datapaket från en sändare till mottagare. 
Om distansen mellan två kommunicerande parter ökar bör också latenstiden öka, 
eftersom paketen måste färdas längre för att nå fram. 

2.3.5 Signalstyrka 
Signalstyrka tyder på hur pass robust en kommunikation är. I trådlösa nät är det 
vanligt att datapaket periodvis går förlorade. Är signalstyrkan stark betyder det att 
få paket, i förhållande till vad som definierats som normalt, gått förlorade inom den 
närmaste tiden. Är signalstyrkan svag är det möjligt att många paket går förlorade 
jämfört med om signalen är stark. Med RSSI menas kvaliteten på signalstyrkan. 
Den har alltid ett negativt värde och kan mätas i dBm. Vid tester har ett värde på 
mindre än -91 dbm visat på dålig signalstyrka [11]. 
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3 Metod 

Detta kapitel handlar om vilka metoder som valts för att nå målen med examensar-
betet. Den implementationsmetod som använts förklaras. Hur experimenten såg ut 
vid framställning av resultat gås igenom. Allmän fakta kring hur prototyperna ut-
vecklades nämns. 

För att lösa uppgifterna i examensarbetet utvecklades två prototyper. I dessa proto-
typer kunde vilken typ av data som skickades och togs emot kontrolleras. För att 
skicka data på olika sätt, t.ex. med varierande hastigheter, modifierades och skapa-
des kod. Till sist analyserades datat med hjälp av de färdiga prototyperna. Det var 
viktigt att prototyperna var användbara och att de ej innehöll buggar. Om prototy-
perna var dåligt designade fanns det risk för att trovärdigheten för resultatet skulle 
bli oacceptabel. Enligt M. Berndtsson m.fl. [12] kan en implementationsmetod an-
vändas när nya lösningar behöver utvecklas. När examensarbetet skapades fanns 
inget känt färdigställt system som analyserade prestandan som skulle undersökas. 
Därför valdes det att spendera tid på att utveckla trovärdiga system som kunde an-
vändas för att mäta prestanda. 

För att genomföra olika typer av mätningar valdes experiment som metod. För att 
ta reda på information om egenskaper för BLE studerades böcker och vetenskapli-
ga artiklar relaterade till området. Vid prototyputvecklingen studerades även kod-
exempel relaterade till BLE och annan allmän information för att kunna lösa pro-
blem som uppstod under examensarbetets gång. De flesta av vilka parametrar som 
var av intresse var redan kända vid början av examensarbetet. M. Berndtsson m.fl. 
förklarar i sin bok att experiment är en lämplig metod när mätningar av ett fåtal 
parametrar görs. Andra forskningsarbeten där Bluetooth varit involverat har också 
använt experiment som metod. Dessa arbeten innefattar bland annat "Modeling 
Neighbor Discovery in Bluetooth Low Energy Networks"[8] och "Overview and 
Evaluation of Bluetooth Low Energy: An Emerging Low-Power Wireless Technolo-
gy"[10]. 

Om inte implementation och experiment hade valts som metoder hade det varit 
svårt att utföra examensarbetet. Det hade dock fortfarande funnits andra alterna-
tiv. Till exempel enbart en litteraturstudie utan experiment skulle kunnat ha gjorts 
för att se om det fanns teoretiska fakta som indikerar på hur prestandan bör se ut 
för diverse parametrar. Det svåra med litteraturstudier är att komma fram till ett 
resultat utifrån fakta som ej direkt handlar om forskningsfrågan. Intervjuer hade 
kunnats göra med personer som är kunniga inom områdena som berör examensar-
betet. Nackdelen med intervjuer är att det är svårt att hitta människor som har 
kunskap om BLE och hur parametrar för tekniken kan se ut, samt att validera tro-
värdigheten för en individs uttalanden. 
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3.1 Utrustning och testmiljö. 
 
En mobil enhet med operativsystemet Android användes för att kommunicera med 
en sensornod av typen CC2650. För att ta reda på hur data skickas och tas emot 
från sensornoder respektive mobila enheter gjordes en undersökning. Androids 
dokumentation studerades för att hitta API:er, och diskussioner med anställda på 
KTH med kunskap inom området hölls.  

3.1.1 Central 
En mobiltelefon med en applikation programmerad i Java var klient i samtliga pre-
standamätningar. Mobiltelefonen som användes visas i figur 3.1. Det är vanligast 
att programmera i Java i Android så det var en anledning till att Java användes. Till 
skapandet av applikationen användes Android Studio som är en utvecklingsmiljö. 
Färdiggjorda API:er för Android var till hjälp vid prototyputvecklingen av mobilap-
plikationen. Det ingick i prototyputveckling att visualisera inkommande data. Data 
visualiserades med grafer. Ett programbibliotek för grafer användes i koden. Bibli-
oteket heter MPAndroidChart och är en gratis öppen källkod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Mobiltelefon med Android. 
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3.1.2 Peripheral 
Sensornoden CC2650 användes och var en server. Sensornoden visas i figur 3.2. 
Sensornoden kunde endast använda BLE. Den kan sägas ha varit server i och med 
att utomstående enheter måste initiera kontakt med sensorn för att data ska kunna 
skickas. Tillgängliga kompilatorer för sensornoden tillät att C eller C++ användes 
till programmering. Sensornoden är gjord för att främst programmeras i C och 
hade en befintlig öppen källkod skapad i C. Därför användes C till Sensornoden. 
Den öppna källkoden modifierades och användes i experimenten i examensarbetet. 
Sensornoden programmerades med hjälp av en molnbaserad kompilator från Texas 
Instruments kallad CCS Cloud. För att ladda in kod i sensornoden användes "De-
bugger DevPack" och visas i figur 3.3. Sensornoden är designad till att kontakta en 
"Debugger DevPack". Den befintliga källkoden för sensornoden använde GATT-
profiler för olika sensorer som den hade. Varje sensor var associerad med en egen 
GATT-profil. Notifikationer kunde aktiveras från profilerna individuellt. Notifika-
tioner var det som användes för att skicka datapaket. Sändningsfrekvensen för no-
tifikationer från respektive profil gick att ställa in och kunde ändras direkt i koden 
på sensornoden. Under experimenten skickade sensornoden data från fyra förvalda 
sensorer. Sensorerna som användes var "humidity", "movement", "temperature" 
och "optical". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. Sensornoden CC2650. 

Figur 3.3. "Debugger DevPack". 
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3.1.2.1 Problem och lösningar 
Efter uppdateringar hos Texas Intruments, som skedde under examensarbetets 
gång, slutade CCS Cloud att fungera med sensornoden. Därför användes istället 
Code Composer Studio 6.2.0 med en kompilatorversion 5.2.6 för att skapa hex-
filer. Hex-filerna kunde fås fram genom att kompilera kod från den öppna källko-
den från Texas Instruments som kallas "BLE-STACK-2-2-0".  Hex-filerna kombine-
rades till en enda hex-fil med ett python-skript kallat "intelhex-2.1". Det rekom-
menderades att använda python-versionen 2.7 till detta. För att använda python-
skriptet användes kommandotolken i Windows för att utföra ett speciellt komman-
do som visas i figur 3.4. I figuren kombineras filerna "sensortag2650stk_app.hex", 
"sensortag2650stk_stack.hex" och "bim_extflash.hex" till att bli filen "simp-
le_test.hex". Hex-filen som skapats överfördes därefter till sensornoden med pro-
grammet "Flash Programmer 2". Den enda filen som modifierades för att sända 
data på olika sätt från sensornoden var "sensortag2650stk_app". Viktigt att notera 
var att när Code Composer Studio användes behövde "sensortag2650stk_app" 
kompileras som "FlashOnly_OAD". Operativsystemet Android på mobilen behövde 
uppdateras till version 5.1 för att kunna etablera en kontakt med sensornoden. Ef-
ter en viss tid hände det att mobilen tappade kontakten med sensornoden. För att 
förhindra detta borde applikationer på mobiltelefonen kompileras med version 
SDK 18. På sensornoden modifierades parametern "DEFA-
ULT_DESIRED_CONNECTION_TIMEOUT" i filen "sensortag.c" för att reducera 
problemet. Problemet med att mobiltelefonen kunde tappa kontakten blev inte helt 
löst, men skedde mer sällan om signalstyrkan var bra och sensornoden inte skicka-
de datapaket med en för hög frekvens. Mobiltelefonen som använde Android kunde 
visa felmeddelandenummer 133 när kontakten förlorades, som betyder 
"GATT_ERROR" enligt Androids dokumentation, men det är oklart vad det inne-
bär. 

 Figur 3.4. Kommando för att kombinera hex-filer. 
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3.2 Mätmetoder 
 
Två olika typer av mätningar gjordes av prestandaparametrar. Den ena metoden 
använde monitoreringspaket, och den andra inte. Båda mätmetoderna beskrivs i 
denna sektion. 

Genomströmning räknades ut på samma sätt i båda metoderna. Variabler i mobil-
applikationen räknade ut storleken på inkomna datapaket. Hur mycket data som 
mottagits per sekund samt den totala mängden data räknades ut med hjälp av vari-
ablerna. Jitter räknades också ut på samma sätt i båda metoderna. Skillnaden var 
att i metod 1 räknades jitter ut för alla profiler, och i metod 2 beräknades endast 
jitter för en monitoreringsprofil. Vid uträkning av jitter multiplicerades sekvens-
numret med sändningsfrekvenserna för profilerna som skickat paketen. Det gjor-
des för att ersätta behovet av att skicka tidsstämplar gällande tiden då ett paket 
skickades iväg från sensornoden. 

3.2.1 Metod 1 Sekvensnummer i sensorpaket 
Metod 1 lät varje använd profil skicka med ett sekvensnummer i varje datapaket. 
Till denna metod behövde inte monitoreringspaket användas som nämns i metod 
2. Mätresultat för jitter blev mer exakta med denna metod, men den var inte lika 
generell som metod 2. Vissa nackdelar var att det inte alltid är möjligt att inkludera 
sekvensnummer i datapaket, och att belastningen på trafiken i ett nätverk kan 
tvingas bli större. Denna metod lämpar sig till att verifiera noggrannheten för mät-
resultat som fås med metod 2. För att metoden ska kunna implementeras måste 
alla använda sensorer ha förmåga att inkludera sekvensnummer i paket, och mot-
tagaren måste kunna tidsstämpla mottagna paket. 

Inkomna datapaket på mobilapplikationen delades in i olika funktioner beroende 
på vilken profil ett paket kom ifrån. När ett datapaket nådde mobilen gjordes en 
tidsstämpel, därefter lagrades tidsstämpeln och sekvensnumret från paketet i ob-
jekt. Hur paketen användes i olika beräkningar visas i figur 3.5. Sekvensnumren 
användes till att både räkna ut jitter för enskilda profiler och till att räkna ut hur 
många datapaket som gått förlorade. Hur många datapaket som tagits emot räkna-
des ut på mobilapplikationen. Genom att jämföra hur många datapaket som tagits 
emot med värdet för sekvensnumret för en profil gick det att se hur många datapa-
ket som gått förlorade från den profilen. Varje gång ett datapaket togs emot jäm-
fördes sekvensnumret med antalet mottagna paket. På så sätt kunde mobilen alltid 
visa uppdaterad information gällande mängden förlorad data.  
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3.2.2 Metod 2 Monitoreringspaket 
Denna metod är annorlunda från metod 1 på så sätt att jitter och dataförluster be-
räknas med hjälp av datapaket från en enskild profil, till skillnad från att använda 
alla datapaket i alla uträkningar. För att använda denna metod måste en profil ska-
pas eller göras om till att bli en monitoreringsprofil, som kan skicka information 
om alla använda sensorer. Mottagaren måste veta hur innehållet i paket från mo-
nitoreringsprofilen är strukturerat och kunna göra tidsstämplar när paketen tas 
emot. 

Metod 2 använde monitoreringspaket för att se hur mycket byte som skickats via 
notifikationer från profiler på sensornoden. En GATT-profil gjordes om till att bli 
en monitoreringsprofil. Ett paket från monitoreringsprofilen skickade med ett se-
kvensnummer, totala mängden skickade byte, och hur många byte från varje en-
skild vanlig profil på sensornoden som skickats. Genom att ha globala variabler i 
koden för sensornoden kunde varje profil addera värdet för mängden av den data 
som skickats till dessa. Varje använd profil adderade värden till två globala para-
metrar. Den ena parametern var gjord för den enskilda profilen och den andra an-
gav hur mycket data som skickats totalt från sensornoden. Vad ett monitorerings-
paket innehöll visas i figur 3.6. Hur metod 2 fungerade kodmässigt illustreras i fi-
gur 3.7. I metod 2 innehöll endast monitoreringspaketen sekvensnummer, därmed 
räknades jitter bara ut för monitoreringspaketen. 

 

 

 

 

 

Sensorpaket 1 Sensorpaket 2 Sensorpaket 3

Funktion

Beräkna dataförluster

Beräkna genomströmning

Beräkna jitterAlla paket

Alla paketAlla paket

Figur 3.5. Beskrivning av logiken för metod 1. 
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3.3 Implementation 
 
I denna sektion beskrivs generella metoder som användes för att göra prestanda-
mätningar. Tre olika tester gjordes för att ta reda på hur prestandaparametrar ser 
ut under olika typer av förhållanden. Hur testerna gjordes beskrivs här. 

3.3.1 Mätning 
De parametrar som prioriterades högst vid prestandamätningarna nämns i avsnitt 
2.3. Fokus i testerna var på parametrarna genomströmning, fördröjningsvariation 
och mängden förlorad data. I samtliga tester mättes prestanda via data som kom 
från följande sensorer på sensornoden; fuktighet- , rörelse- och temperatursensorn. 
Samma sensorer användes i alla mätningar. Även sensorn för ljusmätning aktive-
rades. Två olika metoder implementerades i mätningarna och nämns i avsnitt 3.2. 
En särskild GATT-profil utvecklades för att implementera  monitoreringspaket. 
Monitoreringspaket användes till att skicka information gällande total mängd sänd 
data från sensornoden, och den datamängd varje enskild profil skickat. 

Testerna 1, 2 och 3 pågick i en timme vardera. Test 4 pågick i cirka 12 minuter och 
test 5 omkring 18 minuter. Paket från profilerna med temperatur och fuktighet var 
på 4 byte, vilket är 32 bitar. Datapaket från rörelseprofilen var på 18 byte vilket är 
144 bitar. Paket från ljussensorn var på 10 byte, alltså 80 bitar. Antalet data per 
sekund som gick förlorad mättes när metod 1 användes. Mängden förlorad data per 
monitoreringspaket mättes när metod 2 användes. Information om hur stor del 
som varje sensor utgjorde av det totala mängden förlorade data mättes och lagra-
des. Hur stor genomströmningen var mättes genom att räkna hur mycket data i 
bitar som tagits emot under en sekund, och därefter lagrades värdet. 

Vissa datapaket skickade med ett sekvensnummer. Om metod 1 användes hade alla 
datapaket sekvensnummer. Om metod 2 användes var det bara monitoreringspaket 
som hade sekvensnummer. Sekvensnumren från två paket jämfördes med varandra 
för att kontrollera att de kommit fram i rätt ordning. Hade sekvensnumren inte rätt 
värden gjordes inga jitterberäkningar för de paketen. Jittermätningar gjordes för 
paket som kom direkt efter varandra. Mobilapplikationen väntade med att visa upp 
statistik för jitterberäkningar. Genom att vänta med att visa beräkningar kunde rätt 
värden visas upp på mobilen. Exempelvis åskådliggjordes det högsta och minsta 
värdet för jitter samt standardavvikelsen löpande på mobilen under testerna. Om 
beräkningarna ej väntades med att visas upp blev det minsta värdet för mätningen 
alltid 0 och vissa övriga parametrar inte helt korrekta. Anledningen till det är att 
brusreducering inkluderades i beräkningarna. 
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3.3.2 Tester 
Olika typer av tester utfördes. Det som skiljer testerna åt är sändningsfrekvensen 
med vilka data skickades via notifikationer från sensornoden, och avstånd samt 
miljön gällande sensornoden och mobilen. Test 1 gjordes under dåliga förhållanden 
för trådlös kommunikation, med stort avstånd och element som förhindrade radio-
signaler. Eftersom paketförluster skulle mätas var det att föredra om dataförluster 
kunde uppstå under testet. Därför gjordes testet under vad som för trådlös kom-
munikation kan vara svåra förhållanden.  

Test 2 och 3 gjordes med korta avstånd och utan hinder mellan enheterna, men 
med olika sändningsfrekvenser för notifikationer. Anledningen till att tester valdes 
att göras under olika förhållanden är att prestandaparametrar starkt beror på 
kringliggande förhållanden. Test 3 gjordes för att åskådligöra hur prestandapara-
metrar såg ut när sändningsfrekvensen för notifikationer var hög, och test 2 när 
den var något lägre. Om prestanda endast mäts på ett sätt reflekterar resultatet en-
dast ett tillämpningsfall. Ett mål med examensarbetet var att göra en generell un-
dersökning där BLE kan användas under olika tillämpningsfall.  

Test 4 och 5 gjordes med hjälp av monitoreringspaket. Test 4 utfördes i stort sätt 
under samma förhållanden som test 3. Test 5 hade liknande förhållanden som test 
1. Testerna med monitoreringspaket gjordes för att se vilka resultat som kunde fås 
för prestanda när en generell mätmetod användes. Denna metod behöver nödvän-
tigtvis inte ge exakta resultat därför att prestandaparametrar estimeras. Därför är 
det nödvändigt att validera resultaten från dessa med metoder som inte använt 
monitoreringspaket. 

3.3.2.1 Test 1 
Paket skickades från samtliga aktiverade sensorer 2 gånger per sekund, med un-
dantag för ljussensorn som sände 10 gånger per sekund. Första prestandamätning-
en gjordes med ett avstånd mellan sensornoden och mobiltelefonen på ungefär 7 
meter. Hinder mellan sändaren och mottagaren fanns och bestod av väggar och 
isolering. RSSI var omkring -100 dBm när testet började. Det är en mycket dålig 
signalstyrka. 

3.3.2.2 Test 2 
I test 2 utfördes mätningarna med samma sändningsfrekvenser som i test 1. Sen-
sorn för fuktighet, rörelse och temperatur sändes var 500:de millisekund. Paket 
från ljussensorn sändes var 100:de millisekund. Det som var annorlunda var att 
inga hinder var placerade mellan mobilen och sensornoden, och att de var placera-
de närmare varandra. Avståndet mellan enheterna var cirka 3 meter. Värdet för 
RSSI visade ungefär -70 dBm när testet började.  

3.3.2.3 Test 3 
I test 3 skickades paket från fuktighet- och rörelsesensorn var 20:nde millisekund. 
Temperatursensorn skickade paket var 300:de millisekund och ljussensorn med en 
frekvens på 800 millisekunder. Avståndet mellan mobilen och sensornoden var 
exakt lika stor som i test 2, ungefär 3 meter, och inga hinder fanns mellan enheter-
na. Värdet för RSSI var omkring -73 dBm när testet började. 
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3.3.2.4 Test 4 
I test 4 skickades paket från fuktighet- och rörelsesensorn var 30:nde millisekund. 
Temperatursensorn skickade paket var 300:de millisekund. Monitoreringsprofilen 
skickade paket med en frekvens på 1500 millisekunder. Värdet för RSSI var om-
kring -75 dBm när testet började. 

3.3.2.5 Test 5 
I test 5 skickades paket från fuktighet- och rörelsesensorn var 100:de millisekund. 
Temperatursensorn skickade paket var 300:de millisekund. Monitoreringsprofilen 
skickade paket med en frekvens på 1500 millisekunder. Värdet för RSSI var om-
kring -102 dBm. Hinder fanns mellan mobilen och sensornoden. Avståndet var cir-
ka 5 meter. 
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(3) 

(1) 

(2) 

3.4 Insamling av data 
 
Vilka värden parametrarna kommer att ha är okänt. Enligt G. Blom [13] kan konfi-
densintervall användas vid statistiska mätningar. Vid mätningar i detta projekt be-
räknades konfidensintervall och standardavvikelse. Konfidensgraden 0.95 valdes 
vilket är vanligt vid mätningar. Felmarginalen blir då 5%. 

Standardavvikelsen s räknas ut med hjälp av insamlad lagrad data från experiment 
med följande formel: 

n är antalet lagrade mätningar och μ medelvärdet för mätningarna. 

Konfidensintervallet k kan efter att standardavvikelsen räknats ut i formel 1 fås 
fram på följande sätt: 

 

Här är 1,96 en konstant för konfidensgraden, s standardavvikelse, μ medelvärde, P 
intervall, och n antalet inkluderade mätningar. 

Jitter kan räknas ut på mer än ett sätt. B. Heyi [14] påvisar att jitter kan räknas ut i 
realtid med hjälp av följande ekvationer: 

 

Jitter J är fördröjningsvariation mätt i millisekunder. i och j är sekvensnummer för 
inkomna datapaket hos en mottagare. Där i står för paketet som anlände senast, 
och j är i-1. R är tiden då ett paket mottagits och S tiden då paketet sändes iväg. 
Konstanten 16 används för att värdet för jitter inte ska förändras för mycket på 
grund av att få ovanliga förändringar, detta kallas brusreducering. D är tidsdiffe-
rensen för mottagning och sändning gällande två paket.  
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4 Resultat 

I detta kapitel beskrivs hur prototyperna skapades i sektion 4.1. Hur koden funge-
rade förklaras tillsammans med kodexempel från prototyper. I kapitel 4.2 visas de 
mätningar som gjordes och dess resultat.  

4.1 Prototypframställning 
 

Två prototyper behövdes för att utföra prestandamätningar. Totalt skapades två 
olika system som använde båda mätmetoderna som beskrivs i sektion 3.2. Det mes-
ta fungerade likadant i systemen. Om något skiljer sig mellan systemen som har att 
göra med metodvalet så nämns det explicit i texten. Ett program körde på sensor-
noden, och ett annat program på mobilen. Implementationerna på servern och kli-
enten beskrivs i 4.1.1 och 4.1.2. 

4.1.1 Server 
Sensornoden agerade som en server. När sensornoden aktiverades annonserade 
den för omvärlden att den fanns genom att skicka "broadcast" paket. När en enhet 
etablerade en kontakt med sensornoden upphörde annonseringen. Koden imple-
menterad på sensornoden representerade olika typer av sensorer i form av GATT-
profiler. En profil aktiverades genom att en "characteristic" skickades till profilen 
innehållande värdet 1. Efter att det gjorts kunde notifikationer aktiveras genom att 
en annan "characteristic" sändes till den profil som data skulle skickas ifrån. 

Sändningsfrekvensen för notifikationer ändrades manuellt i koden för sensorno-
den, beroende på vilken typ av mätning som skulle göras. Det var möjligt att även 
ändra sändningsfrekvenserna via en klient. Om metod 1 användes skickade alla 
profilerna med ett sekvensnummer i datapaket. En GATT-profil modifierades till 
att bli en monitoreringsprofil. Om metod 2 användes inkluderade endast monitore-
ringsprofilen sekvensnummer i paket. Sekvensnumren ökade med 1 för varje sänt 
paket. Monitoreringsprofilen använde globala variabler vars värden sändes med i 
paket. Variablerna representerade totala mängden byte som hade skickats från sen-
sornoden, och mängden byte från varje använd profil. Monitoreringspaketen an-
vändes vid uträkning av jitter och dataförluster. 
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4.1.2 Klient 
En mobiltelefon var klient. Två mobilapplikationer skapades, en för metod 1 och en 
för metod 2. Mobilen körde applikationen och skannade av omgivningen för att 
hitta annonserande BLE-enheter. RSSI visades under tiden skanningen pågick. 
Kommunikation initierades med en upptäckt enhet via ett knapptryck. Resulteran-
de prestandamätningar av genomströmning, fördröjningsvariation samt dataför-
luster visades därefter upp löpande. Grafer och text visade upp hur olika paramet-
rar för prestanda såg ut. Bilder på där mobilen visar upp data syns i figur 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5 och 4.6.  

Den data som togs emot på mobilen var i form av en "characteristic". För att veta 
vilken GATT-profil en "characteristic" tillhörde jämfördes dess UUID med fördefi-
nierade UUID:n för sensorerna. I bilaga 4 visas hur kodfunktionen såg ut som han-
terade mottagna notifikationer. När ett datapaket hade identifierats skickades det 
därefter vidare till en tillhörande funktion. När datapaket togs emot skapades en 
tidsstämpel. Om metod 1 användes lagrades sekvensnumren från samtliga paket 
tillsammans med tidsstämpeln i objekt. Om metod 2 användes associerades bara 
sekvensnummer från monitoreringspaket med en tidsstämpel, övriga profiler 
skickade då inte sekvensnummer. Tidsstämplarna användes när jitter skulle räknas 
ut. 

Mobilen kunde ändra sändningsfrekvensen för notifikationer från monitorerings-
profilen. Ett grafiskt användargränssnitt på mobilen möjliggjorde att sändningsfre-
kvensen ändrades under körningstid. Sändningsfrekvens ändrades genom att skri-
va ett värde till profilen på sensornoden. Värdet angav en vald frekvens i millise-
kunder. 

Insamlad data från mätningar kunde sparas till en fil via ett knapptryck. En sparad 
fil  kunde skickas via Wi-Fi till en dator som körde en server skriven i Java. Inne-
hållet i filen gjordes om till ett objekt innan det skickades till en server, som servern 
kunde ta emot. När objektet hade tagits emot lagrade servern värdena som det in-
nehöll i en textfil. Värdena lagrade i textfilen användes för att presentera resultat 
från tester i sektion 4.2. 

Tre klasser skapades till att beräkna och presentera prestandaparametrar. En klass 
räknade ut fördröjningsvariation, en genomströmning, och en tredje dataförlust.  

4.1.2.1 Genomströmning 
Vid uträkning av genomströmning beräknades hur många byte som kommit fram 
till mobilen från respektive profil. Trådar användes i applikationen för att mäta hur 
stor genomströmningen var i bitar per sekund. Olika räknare som representerade 
mängden data från profiler i koden ökade med värdet för inkomna pakets storlek i 
byte. Med en frekvens på 1 sekund visades räknarnas värden i en graf på mobilen, 
och lagrades i listor. Se bilaga 2 för ett kodexempel som användes för att beräkna 
genomströmningen per sekund för olika profiler. 
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4.1.2.2 Dataförlust 
I koden beräknades totala mängden förlorade paket och byte för respektive profil 
när metod 1 användes. När metod 2 användes beräknades bara mängden förlorade 
paket för monitoreringsprofilen, dock så mättes fortfarande mängden förlorade 
bytes för samtliga sensorer. Utöver det beräknades det även hur stor andel av de 
förlorade paketen per sekund som en profil stod för när metod 1 implementerades. 
Det räknades ut genom att antalet förlorade paket för en profil under den gångna 
sekunden delades med den totala mängden paket som förlorats under den tiden. 
Trådar användes för att skapa händelser varje sekund på samma sätt som vid be-
räkningar av genomströmning. Ett kodexempel på dataförlustsberäkning i procent 
för en profil finns i bilaga 3.  

Genom att jämföra de senast inkomna sekvensnumren med de först inkomna gick 
det att se hur många som paket som skickats från servern. Det fanns nämligen inga 
garantier för att det första sekvensnumret skulle ha värdet 0. Varje gång ett paket 
anlände till mobilen jämfördes antalet mottagna paket med hur många paket se-
kvensnumren indikerade att servern hade skickat. På så sätt räknades totala mäng-
den förlorade datapaket ut för respektive profil.  

När metod 1 användes multiplicerades antalet förlorade paket gånger ett hårdkodat 
värde för storleken av en profils datapaket i byte för att få fram mängden förlorade 
byte. Vid användande av metod 2 beräknades andelen förlorade byte som profiler 
stod för per mottaget monitoreringspaket, istället för per sekund. Då användes inga 
trådar för att räkna ut dataförluster, utan så fort ett monitoreringspaket togs emot 
utfördes beräkningar. Monitoreringspaketen innehöll mängden data i byte som 
sensornoden hade skickat totalt och hur mycket data som skickats från varje profil. 
Informationen om den sända datan jämfördes med den mottagna mängden data 
som mobilen tagit emot för att beräkna dataförluster. 

4.1.2.3 Fördröjningsvariation 
Varje profil som skickade notifikationer från sensornoden gjorde det med en fast 
frekvens i millisekunder. Sändningsfrekvensen tillsammans med sekvensnummer 
användes vid jitterberäkningar, hade inte detta gjorts hade tidsstämplar behövts 
sändas från sensornoden. Sändningsfrekvensen multiplicerades med inkomna da-
tapakets sekvensnummer på mobilen. Sändningsfrekvensen som notifikationer 
skickades med hårdkodades när metod 1 användes, men kunde ställas in under 
körningstid när monitoreringspaket användes i metod 2. Med hjälp av sekvens-
numren gick det att se om paket i jitterberäkningar var i rätt ordning. Var två paket 
som skulle användas inte i ordning gjordes ingen beräkning för dem. Exempel på 
kod för jitterberäkning finns i bilaga 1, där värdet 500 är en sändningsfrekvens för 
en notifikation. Tidsstämplarna tillsammans med sekvensnumren från paketen 
lagrades i listor i form av objekt. När jitter skulle beräknas tömdes listan på de se-
nast 2 lagrade objekten. 
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Sekvensnumren skickades från sensornoden i form av 16-bitars positiva heltal. 
Dessa gjordes om till datatypen heltal som kan antingen vara positiva eller negati-
va. Koden var tvungen att anpassas för att se till att mottagna sekvensnummer inte 
fick felaktiga eller negativa värden. Ett exempel på hur sekvensnummer extrahera-
des och lagrades när metod 1 användes visas i figur 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public static Packet byteToSensorPacket(byte[] recByte, long timestamp){ 
    byte a = recByte[0]; 
    byte b = recByte[1]; 
    int a2 = ((int) a) & 0xff; 
    int b2 = ((int) b) & 0xff; 
    final int num = ((b2 << 8) | a2); 
    Packet p = new Packet(num, timestamp); 
    return p; 
} 
 
Figur 4.1 Kod för att konvertera sekvensnummer till ett heltal och lagra i objekt. 

Figur 4.2 Prestandaparametrar för jitter som visas upp på mobilen. 

Figur 4.3. Grafrepresentation för genomströmning som visas upp på mobilen. De 
olika färgerna representerar olika profiler, blått är totala mängden. 
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Figur 4.4. Prestandaparametrar för genomströmning som visas upp på mobilen. 

Figur 4.5. Prestandaparametrar för dataförlust som visas upp på mobilen. Två knappar 
visas som är till för att antingen spara mätningar eller skicka en sparad fil till en dator. 

Figur 4.6. Prestandaparametrar för dataförlust som visas upp på mobilen. Dataförlusterna är 
här andelarna i byte av den totala mängden förlorade data. Profilen som mäts är fuktighet. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras resultatet från prototyputvecklingen och prestandamät-
ningarna i kapitel 4. Hur målen i sektion 1.2 uppnåddes och valda metoder i kapitel 
3 utvärderas. 

5.1 Analys av prestandamätning 
Två olika system skapades som mätte prestandaparametrar. Dessa använde sig av 
två olika metoder vilka nämns i sektion 3.2. Metoden med sekvensnummer för alla 
datapaket, metod 1, hade fördelen att den kunde mäta prestanda med en hög preci-
sion. Det som var mindre bra var att den inte var generellt uppbyggd. Det var 
krångligt att skicka sekvensnummer från samtliga profiler som användes och däref-
ter göra uträkningar för dessa. Koden för mobilapplikationen måste vara mera 
komplex då metod 1 används, än om endast en profil används för att mäta data. 
Metoden gjorde att dataförluster uppdaterades varje gång datapaket togs emot. 
Grafer för dataförluster blev något svårlästa. Periodvis kunde grafer för dataförlus-
ter visa värden som steg och sjönk mycket snabbt. Metoden som endast använde 
sekvensnummer krävde omfattande åtgärder varje gång som sändningsfrekvenser 
skulle ändras. Om denna metod skulle användas för prestandamätning skulle be-
lastningen ökas på nätverket mer än om metod 2 med monitoreringspaket använ-
des, eftersom att sekvensnummer behövde skickas med i samtliga datapaket. En 
annan fördel med sekvensnummer var att jitter kunde mätas för varje profil indivi-
duellt. 

Om monitoreringspaket användes med en låg sändningsfrekvens blev grafer för 
dataförluster mer jämna och lättare att läsa. Dataförluster mättes varje gång mo-
nitoreringspaket togs emot på mobilen, metod 2 hade alltså även fördelen att sänd-
ningsfrekvensen för profilen kunde modifieras under körningstid. Grafer anpassa-
des därmed allteftersom sändningsfrekvensen ändrades. Precisionen för mätningar 
med en monitoreringsprofil kunde alltså även lätt ändras efter behov. Om en hög 
sändningsfrekvens valdes ökade precisionen, och om en låg valdes resulterade det i 
en mindre exakt mätning. Mätningar av jitter och dataförluster mättes i antal 
samplingar från monitoreringspaketen. Noggrannheten för mätningarna berodde 
på hur många samplingar som gjordes och jittrets varians. Monitoreringspaket 
hade låg inverkan på nätverket under körningstid eftersom paket med information 
kunde sändas med lägre frekvenser än de datapaket som skulle prestandamätas. 
Däremot kunde endast jitter beräknas för monitoreringsprofilen, då det endast var 
denna som skickade med ett sekvensnummer. Om monitoreringspaketen användes 
visade det sig att under de första cirka 4 sekunderna efter en etablerad kontakt så 
fick monitoreringspaketen irrationella startvärden, vilket resulterade i att koden för 
mobilapplikationen fick anpassas efter detta. Troligen hade det delvis att göra med 
ordningen som notifikationer aktiverades för profilerna, och tidavståndet mellan 
dessa. 
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Prestandaparametrar visades upp på ett tydligt sätt på mobilen. Vyn var inställd på 
att vara horisontell. Därmed kunde grafer visa upp stora mängder data, utan att det 
såg hoppressat ut på ett sätt som var svårt att läsa. Nackdelen med att ha vyn hori-
sontellt var att användare måste skrolla mycket för att navigera till olika paramet-
rar eller inställningar. I och med att mobilskärmen var liten jämfört med vanliga 
datorskärmar gick det inte att överskådligt presentera alla prestandaparametrar 
samtidigt. Bara en graf i taget kunde visas fullständigt åt gången. 

5.2 Diskussion 
Samtliga tester gjordes i en hemmamiljö där signaler från enheter som sänder ra-
diosignaler potentiellt kunde störa mätningen. Var sensornoden nära en påslagen 
mikrovågsugn kunde det störa kommunikationen. En nackdel med koden på mobi-
len är att Java har en automatisk minneshanterare kallad "garbage collector"[15] 
som går igång ibland och den går inte att kontrollera. Minneshanteraren kan störa 
program som körs och därmed påverka resultat där tidsmätningar används. Dock 
så körs Javas garbage collector sällan och om många mätningar görs blir eventuella 
störningar försumbara. Ett begränsat antal mobila enheter användes. Skulle mät-
ningar påverkas av faktorer relaterade till hårdvara är det svårt att upptäcka. Det 
positiva med testerna är att de gjordes i en verklig, fysisk miljö. Anledningen till att 
det är bra att utföra tester i en fysisk miljö, till skillnad från att ha ett program som 
simulerar omvärlden är att resultaten blir mer trovärdiga. I en simulerad miljö 
måste förhållanden som påverkar tester estimeras och dessa kan vara felaktiga. 
Mätningarna reflekterar alltså hur effektivt data faktiskt sänds trådlöst mellan mo-
bila enheter. 

Mätningarna visade att när sändningsfrekvensen inte var hög, skedde dataförluster 
mycket sällan. I test 2 mättes prestanda under bra förhållanden och inga datapaket 
gick förlorade under hela mätningen. Däremot i test 3 förlorades många datapaket 
endast efter att sändningsfrekvenser ökat. 

Tänkbara orsaker till detta är att sensornoden har dålig hårdvara eller en begrän-
sad processor så att den inte klarar av att på ett effektivt sätt skicka stora data-
mängder data på kort tid. Radiosändaren på sensornoden eller radiomottagaren på 
mobilen är en annan potentiell orsak. Om data håller på att konverteras från radio-
vågor till data är det möjligt att andra inkommande signaler blockeras. 

Teknologin bakom BLE kan ha påverkat mätresultaten. I test 3 skedde dataförlus-
ter oftast under de första 8 minuterna. Efter den tiden skedde fortfarande dataför-
luster, men inte lika ofta. Detta kan ha varit för att mobilen noterat att datapaket 
gått förlorade och därefter meddelat sensornoden om detta, som anpassat vilka 
kanaler den valde att skicka data igenom. Det kan också ha varit tillfälliga störning-
ar av andra orsaker vid början av testet, så som radiosignaler från routrar. 
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Enligt resultat som visas i figurer i test 1 är det alltid flest paket som gått förlorade 
från rörelseprofilen. Ett antagande är att det kan bero på att paket från rörelsepro-
filen var störst, 18 byte, medan övriga paket var mindre, 4 byte. Antagandet stäm-
mer dock inte överens med mätresultat i test 3. Där hade en sensor som skickade 4 
byte i paket lite fler paketförluster än rörelsesensorn.  

Trots att signalstyrkan var dålig i test 1 var det sällan datapaket gick förlorade, till 
skillnad från test 3 där signalstyrkan var bra. Sändningsfrekvensen är en tänkbar 
anledning till dataförluster, och det påvisas även genom att jämföra test 2 och 3 
med varandra. Däremot skickas mycket fler datapaket totalt från sensornoden i test 
3 än vid test 1. Om många datapaket skickas kan många gå förlorade, men om få 
paket skickas är det omöjligt att många paket förloras.  

När väl datapaket gick förlorade i test 1 skedde det många gånger från samtliga 
sensorer samtidigt. Det märktes under test 1 att paket gick mycket oftare förlorade 
när en människa befann sig vid mobilen. Troligen påverkade den mänskliga närva-
ron att paket gick förlorade. BLE ska enligt specifikation kunna sända signaler 100 
meter, men test 1 utfördes på ett avstånd som var mindre än 10 meter. Var avstån-
det mer än 10 meter avbröts kommunikationen helt, men det ska noteras att det 
var hinder mellan mobilen och sensornoden. 

Det var mest jitter i test 1, troligen därför att signalstyrkan var dålig. I samband 
med att dataförluster skedde går det att se att värden för jitter blev extra höga i gra-
ferna. I test 3 påverkades jitter inte noterbart av dataförluster, utan maxvärdet för 
jitter förblev lågt. Standardavvikelsen för jitter blev däremot högre i test 3 än 2. 
Värden för jitter blev instabilare när sändningsfrekvensen ökade. Även medelvär-
den  för jitter gällande sensorer ökade, men inte med mycket. Störst standaravvi-
kelse hade definitivt test 1. Signalstyrkan verkar ha stor påverkan på fluktuationer 
för jitter, vilket kan vara bra att tänka på om jitterkänsliga applikationer ska an-
vända BLE. Exempelvis ljud och video påverkas mycket av vad jitter har för värden.  

Genomströmningen visade värden som matematiskt kan förväntas i test 1 och 2. I 
test 3 förväntades en genomströmning på 1600 b/s från fuktighetssensorn och 
7200 b/s från rörelsesensorn. Istället blev värdena för dessa mycket mindre. Data-
förluster skedde visserligen vilket påverkade värdena för genomströmningen. När 
det blev ovanligare med dataförluster visades en fortsatt låg genomströmning, men 
dock en stabilare. Vad den låga genomströmningen beror på i förhållande till vad 
som förväntades är något som är okänt. Det är oklart till varför det är så, det kan 
finnas hårdvarumässiga orsaker. Sändningsfrekvensen tycks ha påverkat att 
genomströmningen blev lägre än förväntat. 

Test 5 visade höga värden för jitter, vilket stämmer överens med tidigare mätningar 
då signalstyrkan varit dålig. I test 4 blev värdena för jitter låga då signalstyrkan var 
bra och stämmer också överens med tidigare mätningar. Den generella mätmeto-
den gav estimerade resultat som reflekterade verkligheten. Trots att de generella 
mätmetoderna inte återgav helt exakta mätningar så gav de tydliga indikationer 
som var lättlästa gällande parametrarna för prestandan. 
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I metod 1, där sekvensnummer inkluderas i alla paket, skickas alla paket som klien-
ten tar emot till funktioner för jitterberäkningar. När monitoreringsmetoden an-
vänds mäts jitter varje gång som klienten tar emot monitoreringspaket. Resultatet 
beror då på frekvensen som väljs för att skicka med monitoreringspaketen. Detta 
gör att resultat från jittermätningar skiljer sig åt beroende på vilken av metoderna 
som används. I monitoreringsmetoden tas inte snabba variationer med i beräk-
ningarna. Istället estimeras ett slags medelvärde, och därför går temporära avvi-
kande värden förlorade i dessa mätningar. 

Metoden med monitoreringspaket hade vissa fördelar gentemot metod 1. Exempel-
vis behövde inte alla sensorpaket inkludera sekvensnummer. Det är inte alltid möj-
ligt att inkludera sekvensnummer i alla paket och då kan bara den generella meto-
den med monitoreringspaket användas. En nackdel med monitoreringsmetoden 
var att det vid uträkningar av dataförluster och jitter inte gick att ta reda på exakt 
vilka paket som gått förlorade. I och med att bara monitoreringspaket hade se-
kvensnummer gick det inte, utan sekvensnummer för övriga paket, att veta vilka 
paket som inte kom fram till mottagaren. Det som var bra med metod 1 var att ex-
akta värden för jitter kunde fås fram för samtliga sensorer. Det var även positivt att 
metod 1 kunde uppdatera värden för jitter snabbt, direkt efter att paket mottagits. 
Metoden med monitoreringspaket skulle antagligen vara lättare att implementera i 
större system än metod 1 som är mera komplex. Metod 1 passar till att använda 
som facit för att verifiera mätningar som fås med monitoreringsmetoden. 

 

5.3 Sociala och ekonomiska aspekter 
Efter att ha analyserat resultaten går det att resonera kring användbarheten för 
BLE. BLE kan sända signaler på korta avstånd utan att förlora paket, om sänd-
ningsfrekvensen förblir låg. BLE är fortfarande helt användbart vid högre sänd-
ningsfrekvenser om dataförluster är acceptabelt. BLE är en energisnål teknik. Tek-
niken passar i kontorsmiljöer för att eliminera användandet av sladdar, om avstånd 
mellan enheter är mindre än 10 meter. Sladdar slösar på resurser som koppar och 
gummi, och är fula. Kan sladdar ersättas av trådlös teknik gynnas miljön av detta. 
Prestandamätningarna som framställts i examensarbetet kan användas till att se 
fördelar och nackdelar med att använda BLE i trådlös kommunikation. 
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6 Slutsats 

I examensarbetet har två system för prestandamätningar utformats, implemente-
rats och utvärderats. Systemen implementerades i en sensornod och på en mobil 
enhet. Med hjälp av systemen kan prestandamätningar göras för parametrar när 
BLE används. Närsomhelst under att en mätning görs kan resultatet sparas i en fil. 
Därefter kan värdena från filen föras över till en dator där de lagras i form av en 
textfil.  

Prestandamätningarna gjordes på ett flertal viktiga parametrar. Den valda metoden 
att göra olika tester under olika omständigheter gav varierande prestandamätning-
ar. Tack vare att prestandamätningar gjordes under just olika omständigheter kun-
de prestandan för BLE analyseras på en djupare nivå än om bara en sorts test hade 
utförts. 

Resultat från mätningar med båda mätmetoderna visade att jitter ökade när signal-
styrkan var dålig. När metoden med monitoreringspaket utförde mätningar med 
dålig signalstyrka blev parametrar gällande jitter noterbart lägre än när den andra 
metoden användes som facit. Däremot visades högre värden för konfidensintervall 
och standardavvikelse gällande dataförluster när monitoreringsmetoden användes, 
förutom när signalstyrkan var bra, då visades mer likvärdiga värden. Fluktuationer 
gällande dataförluster förblev låga i alla mätningar. Genomströmningen höll sig, 
med undantag för en mätning, på en stabil nivå under testerna. Den kunde bli lägre 
än förväntat om sändningsfrekvensen var hög. Jittermätningar med monitore-
ringsmetoden ger inte helt exakta resultat, där precisionen av resultatet beror på 
sändningsfrekvensen av monitoreringspaketen. Den andra metoden ger exakta 
mätresultat för jitter från alla använda sensorer. 

Fortsatt forskning kan göras inom följande områden: 

� Vilken latens fås vid mätningar med BLE? 
 

� Hur står sig andra nätverkstekniker gentemot BLE, som exempelvis Wi-Fi 
Direct och Zigbee? 
 

� Varför är genomströmningen lägre än normalt vid höga sändningsfrekven-
ser? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Kod för uträkning av jitter för en specifik profil. 

humidityValues.offer(p); 
if (humidityValues.size() < 2) 
    return; 
Packet p1 = humidityValues.poll(); 
Packet p2 = humidityValues.poll(); 
if (p2.num - p1.num != 1) 
    return; 
long Ri = TimeUnit.NANOSECONDS.toMillis(p1.timestamp); 
long Si = p1.num * 500; 
long Rj = TimeUnit.NANOSECONDS.toMillis(p2.timestamp); 
long Sj = p2.num * 500; 
 
long D = (Rj - Ri) - (Sj - Si); 
double jitter = prevJitterHum + (((double) (Math.abs(D)) - prevJitterHum) / 16); 
prevJitterHum = jitter; 
jitterChart.addEntry(jitter, Profile.HUMIDITY); 
recHumPacks++; 
 
if(recHumPacks == start){ //start anger när mätning börjar 
    humArr.add(jitter); 
    humMax = jitter; 
    humMin = jitter; 
    meanHumJitter = jitter; 
    sumHumJitter = jitter; 
}else if(recHumPacks > start){ 
    humArr.add(jitter); 
    sumHumJitter += jitter; 
    meanHumJitter = sumHumJitter / (recHumPacks-start+1); 
    if(humMin > jitter) 
        humMin = jitter; 
    if(humMax < jitter) 
        humMax = jitter; 
    int tmp = (recHumPacks-start+1); 
    if(tmp >= 2){ 
        if(tmp % 10 == 0){ //gör ej detta för ofta pga prestanda 
            double res = 0; 
            for (double x: humArr) { 
                res += Math.pow((x - meanHumJitter), 2); 
            } 
            res /= (recHumPacks-start+1-1); //"Sample Standard Deviation" 
            res = Math.sqrt(res); 
            humDev = res; 
        } 
    } 
} 
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Bilaga 2. Kod för uträkning av genomströmning för en specifik profil. 

bits = recHumBytes * 8; 
humThroughput.add(bits); 
 
if(countUpdates >= 10) 
    sumOfThroughputsHumidity += bits; 
if(countUpdates == 10){ //börjar sent för att få bort konstiga startparametrar ur 
beräkning 
    minThroughputHUMIDITY = bits; 
    maxThroughputHUMIDITY = bits; 
    meanThroughputHUMIDITY = bits; 
} 
else if(countUpdates > 10){ 
    if(minThroughputHUMIDITY > bits) 
        minThroughputHUMIDITY = bits; 
    if(maxThroughputHUMIDITY < bits) 
        maxThroughputHUMIDITY = bits; 
    meanThroughputHUMIDITY = (double) sumOfThroughputsHumidity /(countUpdates-9); 
} 

 

Bilaga 3. Kod för uträkning av paketförlust för profiler relaterat till total 
mängd per sekund. 

double ratioHumid = 0.0; 
double ratioMonitor = 0.0; 
double ratioTemp = 0.0; 
double ratioMov = 0.0; 
int lostTotalLastSecond = getLostPackets() - prevLostTotalPackets; 
lostHumidPacketsPerSec = lostHumidity - lostHumidPacketsPerSec; 
lostMonitorPacketsPerSec = lostChecker - lostMonitorPacketsPerSec; 
lostMovePacketsPerSec = lostMovement - lostMovePacketsPerSec; 
lostTempPacketsPerSec = lostTemperature - lostTempPacketsPerSec; 
 
if(lostTotalLastSecond == 0){ 
 
} 
else{ 
    ratioHumid = ((double) lostHumidPacketsPerSec) / lostTotalLastSecond; 
    ratioMonitor = ((double) lostMonitorPacketsPerSec) / lostTotalLastSecond; 
    ratioTemp = ((double) lostTempPacketsPerSec) / lostTotalLastSecond; 
    ratioMov = ((double) lostMovePacketsPerSec) / lostTotalLastSecond; 
} 
 
lostHumidPacketsPerSec = lostHumidity; 
lostMonitorPacketsPerSec = lostChecker; 
lostTempPacketsPerSec = lostTemperature; 
lostMovePacketsPerSec = lostMovement; 
prevLostTotalPackets = getLostPackets();   
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Bilaga 4. Kod för mottagna notifieringspaket på mobilen. 

 

 

 
  

@Override 
public void onCharacteristicChanged(BluetoothGatt gatt, 
BluetoothGattCharacteristic characteristic) { 
    timestamp = System.nanoTime(); 
    final byte[] receivedByte = characteristic.getValue(); 
    if (receivedByte == null) 
        return; 
 
    if (characteristic.getUuid().equals(TEMP_DATA)) { 
        model.updateTemperature(receivedByte, timestamp); 
    }//temperature 
    if (characteristic.getUuid().equals(HUMID_DATA)) { 
        model.updateHumidity(receivedByte, timestamp); 
    }//humidity 
    if (characteristic.getUuid().equals(MOVE_DATA)) { 
        model.updateMovement(receivedByte, timestamp); 
    }//movement 
    if (characteristic.getUuid().equals(OPT_DATA)) { 
        model.updateChecker(receivedByte, timestamp); 
    }//optical 
} 












