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1. eksperimentēšana ar vairāku kanālu transportlīdzeklī iebūvētiem WSN 
tīkliem un pārrobežu tehnoloģiju traucējumu, ietekme uz tiem reālajā 
pasaulē.

2. simulācijas sistēma, kas izmanto izmērīto traucējumu datu kopu, lai 
novērtētu IEEE 802.15.4 WSN veiktspēju.
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MĒRĪJUMI

• Bezvadu kanālu kvalitāte:

• Enerģijas noteikšana (Energy Detection - ED): jo zemākas vērtības - mazāk 
trokšņainie kanāli

• Interference - Traucējumi:

• Atmel ATMEGA256RFR2 Xplained Pro kits (viens komplekts – katram kanālām)

• Visi blakus zem aizmugurējā automašīnas loga

• Vada pulksteņu sinhronizācija pirms katra paraugtesta, viens darbojas, ka 
galvenais un trigeris

• Viena testa perioda laiks = 500ms

• Rezultāti apkopti ar Matlab



SCENĀRIJI

• Iekš-auto (0.5km līdz jebkādām ēkām):

1) mobilā tālruņa un mūzikas atskaņotāja ierīces Bluetooth savienojums ar audio 
straumēšanas lietojumprogrammu, 

2) Bluetooth savienojums starp diviem viedtālruņiem ar faila pārsūtīšanas 
programmu, kas prasa lielāku joslas platumu nekā 1. scenārijā un handshake

3) Wi-Fi savienojums starp diviem viedtālruņiem ar faila pārsūtīšanas programmu.



REZULTĀTI

1. balss straumēšana, Bluetooth, - periodiski raidījumi- izraisa nevienmērīgus 
IEEE 802.15.4 kanālu traucējumus. Dažiem kanāliem var būt mazāk 
traucējumu nekā citiem dēļ hopping. 

2. Bluetooth izraisa nevienmērīgu traucējumu IEEE 802.15.4 kanālos dažādām 
lietojumprogrammām ar dažādiem datu pārraides ātrumiem. Svarīgs 
punkts ir tas, ka Bluetooth traucējumu jauda katrā kanālā ir gandrīz stabila 
ievērojamā laika periodā.

(ja nav stabīla, jāizmanto whitelistng/blacklising tehnikas)

3. Wi-fi neizmanto «channel hopping» - ir stabilāks savienojums



SCENĀRIJI

• Ārpus-auto (5 min katrs):

1) braukšana pa maršrutu netālu no dažiem dzīvokļiem (10-25km/st); 

2) braukšana pa pilsētas centru (0-30km/st); 

3) braukšana priekšpilsētas rajonā (vidēji 40 km/st); 

4) Braukšana pa šoseju bez ēkām (115 km/st).



REZULTĀTI

1. Blakus dzīvokļu mājām 

• Vairāk traucējumu kā citos scenārijos

• daži no IEEE 802.15.4 kanāliem ir bez trokšņa vairākos laika periodos

2. pa pilsētas centru

• Ietekme no cita transporta īstermiņa (kad apstājas blakus, vai pabrauc garām)

• Ļoti nevienmērīgi

3. Priekšpilsētā

• Mazāk ēku, lielākas distances no cita transporta

4. Šoseja

• Nav statisko traucējumu (tikai uzpildes stacijās)



REZULTĀTI



SIMULĀCIJAS

• Time Slotted Channel Hopping (TSCH) - Laika slota kanālu pārlēkšana 

• Engine Control Unit (ECU)

• wireless sensor node

• interference measuring

• ETSCH tehnika +kļūdu korekcija

• Sliktākais gadījums



REZULTĀTI

• White listing

• Enhanced

• Sliktākais gadījums
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