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Abstract

Abstract
In conjunction with the possibility of inexpensive wireless communication, many products of tomorrow are developed with the support
for wireless communication. The technology enables the possibilty of
wireless communication to small plattforms at a realistic price. The
cheap connectivity allows for great creativity and gives the developers
imagination a wide discretion in the development of new products.
This thesis aims to evaluate how the serial communication protocol Modbus RTU - RS232, performs and behaves when transported
through meshed networks (Atmel lightweight mesh will be used in this
thesis). The work was commissioned by M2M Solutions in Jönköping.
The report will answer the following questions
1. How does Modbus RTU behaves when transported through a
meshed network.
2. How does Modbus RTU preform when transported through Atmel Lightweight Mesh.
The authors have chosen to conduct action research to answer established questions. A test system consisting of both hardware and
software was designed and created. With this system, several different tests were conducted and the results were observed and subjected
to reflection. The different tests varied the distance, the network’s
composition and location of the network infrastructure. Through observation of the test system and evaluation of the recorded data conclusions concering Modbus RTU’s performance and behavior during
transport in Atmel lightweigh mesh has been drawn. The test system has been designed with the help of clients and previously made
research. Modbus behaves nominally during transportation through
Atmel lightweight mesh. Before the network is fully established, an
inability to transport data has beend observed. The performance is
evaluated by the time it takes to send data, the time is greatly affected
by the following factors; Network composition and changes in signal
strength (that creates changes in transport routes). For each additional node that traffic is transported through an increase of 5-10ms
in the responstime was noted. The network’s ability to change the
transport route is also expected to increase performance. The wireless
communication provides a longer range than during transportation by
standard conventional cable.
Considering the results, the authors believe that Modbus RTU has
the potential for use in transportation through wireless, meshed networks. One possible scenario is when several Modbus RTU masters
are beeing used and data needs to be transported over large distances.

S ammanfattning

Sammanfattning
I samband med möjligheten för billig trådlös kommunikation utvecklas många av morgondagens produkter med stöd för trådlös kommunikation. Tekniken möjliggör att mindre produkter kan kommunicera trådlös till ett realistiskt pris. Tekniken tillåter stor kreativitet
och ger fantasin ett stort spelrum vid utveckling av nya produkter.
Den trådlösa tekniken kan kombineras med redan existerande tekniker och skapa nya intressanta möjligheter.
Examensarbetets syfte är att utvärdera hur det seriella kommunikationsprotokollet Modbus RTU - RS232 presterar och beteer sig vid
transport genom meshade nätverk (endast Atmel lightweight mesh
kommer att användas). Syftet är att hitta och utvärdera nya tillämpningar för modern trådlös teknik. Arbetet gjordes på uppdrag av M2M
Solutions i Jönköping.
Rapporten kommer att besvara följande frågeställningar
1. Hur beter sig Modbus RTU vid transport i meshade nätverk.
2. Hur presterar Modbus RTU när överföringen går genom Atmel
Lightweight Mesh.
Författarna har valt att bedriva aktionsforskning för att besvara
frågeställningarna. Ett testystem bestående av både hård och mjukvara har konstruerats, med hjälp av systemet har flera olika tester
utförts och resultat har observerats för att sedan genomgå en reflektion. Mellan de olika testerna har avstånd, nätverkets komposition
och placering av infrastruktur förändrats.Genom observation av testystem och utvärdering av testdata har slutser om Modbus RTU:s prestanda och beteende vid transport i Atmel Lightweigh mesh dragits.
Testsystemet har utformats med hjälp av uppdragsgivare och tidigare forskning.Modbus beter sig nominellt vid transport genom Atmel
lightweight mesh. Innan nätverket är fullständigt upprättat observeras en oförmåga att transportera data. Prestandan utvärderas efter
den tid det tar att skicka data, tiden påverkas av mest av följande
två observerade faktorer; nätverkets komposition och förändringar i
signalstyrka som gör att nätverkets transportrutt ändras. För varje
ytterligare nod som trafik transporteras igenom noteras en ökning på
5-10ms. Nätverkets förmåga att ändra transportrutt bedöms också öka
prestandan. Den trådlösa kommunikationen ger en längre räckvidd än
vid transport genom vanlig konventionell kabel. Efter reflektion över
uppnådda resultat bedömer författarna att Modbus RTU har potential vid användning vid transport genom trådlösa, meshade nätverk. Ett
möjligt scenario är då flera Modbus RTU masters behöver användas
över stora avstånd.

N yckelord
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1

Inledning

Detta är en kandidatuppsats till Dataingenjörsprogrammet, Inbyggda System
på Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet är gjort i samarbete med en
uppdragsgivare, M2M Solutions, som är ett mindre företag vars verksamhet
är att utveckla samt anpassa PLC-lösningar åt främst logistikbranchen.

1.1

Bakgrund och problembeskrivning

Ett vanligt förekommande styrsystem i industrier och större byggnader är
programmerbara styrsystem eller PLC Programmable Logic Controller. Dessa system skickar signaler mellan enheter och kontrollenheter för styrning av
elektromekaniska system. Dessa kan till exempel vara fläktsystem och ventiler. M2M Solutions är ett företag som arbetar med kommunikation mellan
maskiner. Företaget bygger och anpassar PLC-system för att hämta information till deras webblösningar. I takt med att samhället utvecklas ställs det
högre krav på system och hårdvara. Den enklaste hårdvaran såsom en dörr
eller en industriport är intressant att hämta information om hur den har använts. Mer och mer ges möjligheten att utforma produkter utifrån vardagligt
användande, som med små resurser är uppkopplade till internet. Stora som
små system blir en del av ”Internet of things”.
PLC-system är robusta vilket resulterar i systemens inköpskostnad är hög.
PLC-system behöver vara driftsäkra då de styr industriella maskiner. Systemen är ofta fysiskt stora, otympliga och skapta för att vara lätta att programmera samt lätta att underhålla. Detta resulterar att de har en stelhet
där tvecklaren är i bunden till leverantörernas lösningar.
Problematik uppstår när PLC-system tillämpas i en situation där PLCsystemets fördelar utgör ett hinder, t.ex. då robustheten resulterar i hög
inköpskostnad för ett system och den fysiska storleken kan vara begränsande. M2M Solutions har en vision om en artefakt som kan hämta information
från en mängd olika PLC-baserade system för att sedan kunna presentera informationen i en webbaserad lösning. Artefakten är billig, lätt att installera
samt är flexibel och bygger på trådlös kommunikation. I framtiden ses också
en vision om att artefakten kan möjligöra kommunikation mellan PLC-system
trådlöst. Tidigare forskning har bedrivits inom området men från forskningen
framgår inte hur PLC-system enkelt kan bryggas med andra system.
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1.2

Syfte och frågeställningar

Syftet med arbetet är att undersöka om meshade nätverk kan användas på
enkla enchipsdatorer med integrerade tranceivers för att överföra seriell kommunikation som används av PLC-system. Genom att realisera uppdragsgivarens artefakt kan systemet användas för mätningar, testning och utvärdering.
Rapporten kommer att besvara följande frågeställningar:
1. Hur beter sig Modbus RTU vid transport i meshade nätverk.
2. Hur presterar Modbus RTU när överföringen går genom Atmel Lightweight
Mesh.

1.3

Avgränsningar

Examensarbetet kommer inte resultera i en slutgiltig produkt eller slutgiltig
hårdvarulösning. För att kunna skicka trafik över längre avstånd används
meshade nätverk. Maximal räckvidd undersöks inte. Systemet kommer inte
att testas i en verklig industriell miljö och inte med PLC-hårdvara. Störningsfaktorer utvärderas inte. Endast Modbus RTU - RS232 kommer att användas.
Det meshade nätverk som kommer att användas är Atmel Lightweight mesh.
Andra typer av meshade nätverk inkluderas inte i rapporten. Rapporten kommer att resonera kring olika aspekter av hur Atmel Lightweight mesh påverkar
Modbus RTU - RS232:s prestanda.
Frågeställningarna är ämnade att utvärdera och belysa samverkan av Modbus
RTU och meshade nätverk.
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1.4

Disposition

Nedan följer beskrivning av rapportens upplägg, och vad varje avsnitt innehåller.
Inledning
Under rubriken inledning presenteras uppdragsgivare, beskrivning av bakgrund och problembeskrivning, rapportens syfte och frågeställning. Här presenteras även avgränsningar som rapporten inte tar upp.
Teknisk bakgrund
Här presenteras och förklaras de tekniker som används för att underlätta
förståelsen av rapporten
Metod och genomförande
Under denna rubrik ligger beskrivningar av de metoder som rapportens analys, resultat och slutsats grundas på.
Resultat och analys
Rapportens resultat och insamlad data presenteras under detta avsnitt.
Diskusion och slutsatser
Här samlas diskussioner kring rapportens alla delar, för att få en uppfattning
om syftet har uppnåtts, samt slutsatser som arbetet har gett.
Referenser
Här är alla referenser listade. Rapportens referenser är skrivna enligt IEEE
referensstandardaden.
Bilagor
Under denna rubrik presenteras användbar information för djupare förståelse,
dessa bilagor refereras i den löpande texten.
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Terminologi

LED Light Emitting Diode
RF Radiofrekvens
IC Integrated Circuit
RAM Random Access Memory
GTSs Guaranteed Time Slots
CSMA-CA Carrier Sense Multiple Acces With Collision Avoidance
ED Energy Detection
LQI Link Quality Indication
FFD Full-function device
RFD Reduced-funtion device
PAN Personal Area Network
A/D Analog to Digital converter
DDR3 Double data rate type three
UART Universal Asynchronous receiver/transmitter
SPI Serial Peripheral Interface
I2C Inter-intergrated Circuit
CAN Controller Area Network
PWM Pulse Width Modulation
PLC Programmable Logic Controller
USB Universal Serial Bus
MAC Media Access Control
PHY Physical Layer
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Teoretisk bakgrund

Kapitlet innehåller beskrivning av den hårdvara författarna har använt för
observationer, beskrivning av meshade nätverk samt de kommunikationsprotokoll som har använts. Projektet behandlar två olika tekniker och kopplingen
mellan dessa; trådlös kommunikation och PLC-system. Dessa två system skall
betraktas som olika system som var och en har egna protokoll för kommunikation. För att sammankoppla systemen med varandra måste det upprättas
regler för tolkning och översättning från ena systemet till det andra. Ett
tydligt gränssnitt är nödvändigt.

3.1

Hårdvara

Beskrivning av den hårdvara som ligger till grund för framtaget testsystem.
3.1.1

BeagleBone Black

BeagleBone Black är en lågpris, utvecklingsplattform med stöd av Öppen
källkod för mjukvarautvecklare och fritidsintresserade. Operativsystemet GNU/Linux har stöd för plattformen vilket ger en bra grund för att utveckla program som tar stöd av operativsystemets kommunikationsmöjligheter med
internet via ethernet och andra gränssnitt såsom seriell kommunikation. BeagleBone Black innehåller en uppsättning enheter för olika typer av kommunikation; USB 2.0, Fast Ethernet, micro-HDMI. Plattformen har även lågnivå
pereferienheter; 4 st UART, 8st PWM, 2 st SPI, 2st I2C, A/D omvandlare,
2 st CAN bussar, 4 st Timers. Allt drivs av processorn Cortex-A8 på klockfrekvensen 1GHz, ett arbetsminne på 512MB DDR3 RAM finns på kortet
[1].

Figur 1: BeagleBone Black [2]
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3.1.2

Atmel SAM R21 Xplained Pro

SAM R21 är ett evalueringskort som är en lättåtkomlig hårdvaruplattform
för att utvärdera mikrokontrollern ATSAMRG18A. SAM R21 är utrustad
med hårdvara för att underlätta utveckling, t.ex. mekaniska knappar, LED,
olika oscillatorer samt stöd för expansion av kortet. Figur 2 nedan visar Atmel
SAM R21 Xplained Pro.

Figur 2: SAM R21 Xplained Pro Evaluation Kit [3]

3.1.3

Atmel ATSAMR21G18A

Atmel ATSAMR21G18A är en IC-krets som kombinerar en ARM Cortex
M0+ 32-bit mikrokontroller med radiomodulen AT86RF233 som har stöd
för radiostandarden IEEE 802.15.4 [4]. Kretsen är ett System on a Chip,
SoC-lösning. Kretsen har stöd för 128-bit AES-kryptering, 32-bit CRC för
verifiering av data [3].
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3.2

Kommunikation

Den mest grundläggande anslutning som kan uppstå är peer-to-peer, från en
enhet till en annan enhet[5]. I dagsläget är en vanlig topologi ett stjärnnätverk som kan betraktas som ett nav med en central punkt dit alla enheter är
anslutna till för att sköta kommunikationen mellan varandra. Ett av de äldre
stjärnnätverk är trådbunden telefoni som har sin grund i att alla telefoner
var kopplade till en växel och en anställd fick ta emot samtalet och växla
manuellt med kablar till nästa abonnent eller nästa växel [6]. Utvecklar man
tankesättet, att enheter kan upprätta peer-to-peer-anslutning och att denna anslutning kan ske mot alla enheter i nätverket, får vi en topologi som
heter Mesh[7] denna lämpar sig väldigt bra vid trådlösa anslutningar, då ingen fysisk kabelkoppling mellan enheterna måste ske. Enheterna i nätverket
kan vidarebefordra trafik till andra vilket gör att alla enheter kan kommunicera med varandra utan att samtliga enheter är inom fysisk räckvidd till
varandra. Figur 3 nedan visar hur förbindelser i ett meshat nätverk kan se ut.
Noderna symboliserar enheter och linjerna mellan noderna är de upprättade
anslutningarna.

Figur 3: Meshnät
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3.2.1

IEEE 802.15.4

IEEE 802.15.4 är en standard för Wireless Personal Area Networks (WPANs)
[8]. WPAN används för att transportera information trådlöst över kortare
avstånd för mindre volymer av datatrafik. Till skillnad från Wireless Local
Area Network (WLAN) så behövs en begränsad infrastruktur för att skapa
ett WPAN. IEEE 802.15.4 är baserad på OSI-modellen och definierar bara
de två understa lagerna, det fysiska lagret (PHY) och Medium Access Control (MAC). Standarden har en låg komplexitetsnivå, låg kostnad och låg
strömförbrukning vilket förenklar för ekonomiskt konkurrenskraftiga enheter
med stöd för trådlös kommunikation [8]. IEEE 802.15.4 ligger till grund för
andra protokoll som Zigbee och MiWi [9][10]. Nedastående lista måste hanteras i IEEE 802.15.4 och kan i många fall vara väldigt komplexa. Översatt
från dokumentet Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs)
av IEEE Computer Society där IEEE 802.15.4 definieras:
• Stjärn- eller peer-to-peer-nätverk
• Unika 64-bitars adresser eller allokerade 16-bitars adresser
• Bestämd tidslucka för överföring (GTSs)
• Kollisionshantering CSMA-CA eller ALOHA
• Protokoll för överföringstillförlitlighet
• Låg strömförbrukning
• Energidetektion (ED)
• Länkkvalitéindikator (LQI)
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Det finns två typer av enheter i ett IEEE 802.15.4-nätverk, router även kallat full-funktionella enheter (FFD) och noder, kallat reducerad-funktionella
enheter (RFD). FFD-enheter kan hantera och koordinera ett helt nätverk,
medan RFD-enheter är väldigt enkla och har till uppgift att skicka data till
den FFD som den har tilldelats. Ett nätverk har alltid en PAN-koordinator
som denna enhet kan tilldelas, alternativt tilldelas första FDD-enheten som
aktiveras till PAN-koordinator. Denna enhet ser till att mekanismer synkroniserar med CSMA-CA, så att inte kollisioner uppstår samt upptäcker konflikter så som PAN-adresstilldelning. Informationen som krävs för att kunna
hantera konflikter samt transportera data till rätt destination finns i dataramsbeskrivningen denna specifkationen kan ses i tabell 1.
Frame
control

Sequence
Number

PAN ID

Destination Source
Address
Address

16 bits

8 bits

16 bits

16 bits

Data

16 bits

MIC

CRC

0/32

16 bits

Tabell 1: IEEE 802.15.4 rambeskrivning [8].

3.2.2

Atmel Lightweight Mesh

Atmel Lightweight Mesh, i fortsättningen LwM, är en proprietär mjukvarustack utvecklad av företaget Atmel. LwM är designat att vara kompatibel
med alla Atmels IEEE 802.15.4 transceivers. Stacken upprättar ett nätverk
med topologin Mesh, och använder sig av Peer-to-Peer i IEEE 802.15.4 för
att upprätta en anslutning mellan enheterna, och kapslas in i IEEE 802.15.4
datafält för att transporteras trådlöst (rambeskrivingen för LwM kan ses i
Bilaga A). I ett LwM-nätverk existerar det tre typer av enheter; non-router
även kallat nod, router och coordinator, med ett teoretiskt stöd för upp till
65535 st noder i ett nätverk. Nod är den enklaste enheten, de kan skicka och
ta emot data då de är inom räckvidd till en annan enhet. Noder förväntas inte
vara anslutna till nätverket hela tiden utan kan ligga i vänteläge och endast
aktiveras vid behov. En Nod kan inte vidarebefordra kommunikation och är
typiskt lokaliserade i utkanterna av nätverket. Routrar agerar som en mellanhand i nätverket, de vidarebefordrar data från andra enheter i nätverket men
utesluts inte att skicka egen data. Dessa noder förväntas vara ständigt anslutna, de upprätthåller ryggraden i nätverket. LwM har en mekanism som
kallas för Route Discovery som används till att skapa och uppdatera routingtabellen. Vid start av noderna eller routrarna finns det normalt ingen
9
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routingtabell, med tiden uppdateras tabellen då bättre anslutningsmöjligheter ges till andra enheter i nätverket [11]. Denna mekanism är nödvändig i
ett självläkande meshat nätverk eftersom nätverket måste ses som föränderligt och kan ändras vid godtycklig tidpunkt[7]. En router har alltså utökad
funktionalitet utöver en nod. Coordinator är den mest kapabla av enheterna
i nätverket. Det finns exakt en coordinator i varje nätverk, dess uppgift är
att etablera nätverket [11]. Figur 4 visar hur ett typiskt meshat nätverk kan
se ut vid en viss tidpunkt.

Figur 4: Meshnät, C: Koordinator, R: Router, N: Nod
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3.2.3

Modbus

Modbus är ett seriellt kommunikationsprotokoll som publicerades 1979 av
företaget Modicon, nu Schneider Electric, som är avsett för programmerbara styrsystem av typen PLC [12]. Modbus är numera en de facto-standard
inom industriell elektronik och automation. Modbus som protokoll har stöd
för multidrop-kommunikation, dvs flera enheter anslutna på samma kommunikationsbus och kan ha en stor uppsättning olika enheter på samma kabel,
där varje enhet har en egen adress. Modbus är ett Master-Slave-koncept, en
master kommunicerar med flera slavar [12], dataramsbeskrivingen kan ses i
tabell 2. Endast master kan initiera kommunikation. Modbus RTU har endast
stöd för en Master medan Modbus TCP har stöd för flera.
Start

Address

Function

Data

CRC Check

Stop

≥ 3.5chars

8 bits

8 bits

8 x N bits

16 bits

≥ 3.5chars

Tabell 2: Modbus-RTU rambeskrivning [12].

3.3

Tidigare arbeten

Genom att undersöka tidigare forskning inom området av trådlösa sensornätverk och Modbus fanns det forskning som implementerade modbus i Zigbee
vars elektromagnetiska överföringsmedium är IEEE 802.15.4. Forskningen
undersökte och gav resultat på antal fel som uppstod i en miljö med väldigt
hög nivå av elektromagnetiska störningar [13], eftersom IEEE 802.15.4 används kan forskningsresultatet användas som komplement till denna rapport
som visar på vilken robusthet IEEE 802.15.4 har. De kom fram till att vid
störningar uppstår det en fel genomsnitt 0.39% av överföringarna vid olika
överföringshastigheter och med olika antal noder som trådlösa överföringen
måste transporteras genom. Något som är av intresse är att ta del av tidigare resultat av jämförelse mellan Atmel Lightwight Mesh och Zigbee [14], där
Lightweigh Mesh och ZigBee Pro-stack från Atmel har utvärderats i vilken
prestanda de kan ge och vilken som presterar bäst även om både Lighweight
Mesh och ZigBee transporteras över samma fysiska medium IEEE 802.15.4
så måste man ta del av att hantering av data och komplexitet i mjukvaran
ger skillnader i prestanda. Där Lighweight Mesh visade på minst en fördubbling prestanda både på överföringshastighet och halva tiden på fördröjningar.
Något man måste notera är att ZigBee är ett mycket mer komplext protokoll
med många fler funktioner som Atmel Lightweigh Mesh saknar.
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4

Metod och genomförande

I detta kapitel redogör författarna tillvägagångsätt för att besvara frågeställningar. Vald metod beskrivs och genomförandet förklaras detaljerat, inkluderat; val och implementation av hårdvara och mjukvara samt design av test.

4.1

Metod

För att besvara frågeställningarna har författarna valt att bedriva Aktionsforskning. Aktionsforskning är en iterativ process som involverar forskning
och praktik som agerar tillsammans under vissa cykler av aktiviteter, inkluderande problem diagnos, ingripande handling och reflektivt lärande. Den
klassiska aktionsforskningen utgår från att giltig kunskap är den kunskap som
har utvecklats genom handling. En kritisk faktor för framgång är ett samarbete mellan forskning och praktik [15]. Information och data är insamlat
genom observationer av ett framtaget testsystem.

4.2

Genomförande

Avsnittet redogör för hur författarna har genomfört arbetet, tekniska resonemang samt val av design av hårdvara och mjukvara. Avsnittet innehåller
även beskrivning av det testsystem som har observerats och beskrivning av
testfall.
4.2.1

Insamling av information

Vid genomföring av examensarbetet har merparten av nödvändig information hämtats från litteraturstudier. Möten har också bidragit i viss mån till
underlag för rapporten. Insamling av information har bedrivits enligt följande:
• Litteratursökning i databasen IEEE Xploder Digital Library.
• Granskning av information från tillverkarens hemsida (Vald samt tilltänkt
hårdvara).
• Sökmotorn IEEE Explore har använts för att hitta vetenskapliga artiklar.
Även Diva-portal har använts för att söka på tidigare arbeten som gjort
i Sverige.
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4.2.2

Hårdvarimplementation

Efterforskning av tillgänglig hårdvara har gjorts och de produkter som lämpar
sig bäst har valts ut. Aspekter som har vägt tungt är pris, fysisk enkelhet samt
vad tillverkar erbjuder för att underlätta implementation och utveckling.
4.2.2.1

Tranceiver

Med en SoC-lösning (System-on-a-chip) sjunker komplexiteten vid utveckling
då tranceiver och microkontroller sitter på samma chip, således behöver inget
interface upprättas mellan två IC-kretsar. Nackdelen är att de kretsar som
ligger på samma chip måste dela resurser, vilket kan leda till resursbrist. Vid
valet av hårdvara var kraven:
• Enkelt att använda
• Låg kostnad
• Stöd för IEEE 802.15.4
Genom att specifikt använda sig de kraven kunde ett antal produkter filteras
fram med stöd för IEEE 802.15.4. Stödet av IEEE 802.15.4 är nödvändigt för
att testa möjligheten att transportera Modbus-paket via i meshade nätverk.
produkterna som vi hittade analytiskt undersökte via datablad kan ses i
tabell 3.
Enhet
ATSAMR21G18Aa
EM3588
CC2530EMKb
XBee ZB Proc

RS
-101dBm
-102dBm
-102dBm
-102dBm

Arch
32 bit
32bit
32bit
8bit

Flash
245 kB
512 kB
256 kB
32 kB

I/O
28
24
21
10

ca Pris
383 SEK
6000 SEK
444 SEK
308 SEK

Tabell 3: Tabell över möjlig hårdvara
a Atmel,

utvecklarkortet är körklart och debuggas samt programmeras via USB
instruments Development kit CC2530ZDK är ett krav för att få modulerna
att fungera, de kostar 6010 SEK
c Programmering sker via XBee-PRO USB Interface Board (XBIB-U-SS) som har
en kostnad på ca 1000 SEK
b Texas
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ATSAMR21G18A är den nyaste produkten på marknaden av de alternativen
i listan, se tabell 3. Eftersom lösningen kan programmeras direkt via USB
utan någon extra programmerare samt att priset var väldigt lågt i förhållande till andra alternativen så är ATSAMR21G18A fördelaktigt för att kunna
komma igång snabbt. Därför valdes Atmels lösning, ATSAMR21G18A denna
går under samlingsnamnet Atmel SAM R21 Xplained Pro. Listan nedan visar ett urval av utvecklingskort med stöd för radiokommunikation via IEEE
802.15.4. Från tabell 3 dras slutsatsen att ATSAMR21G18A är bäst lämpad
utifrån uppdragsgivarens vision.
Viktigt vid prototyputveckling är att det går snabbt att komma igång med
de enklaste operationerna (programmering, debuggning och kommunikation),
för att bekanta sig med utvecklingsmiljön och hårdvaran. Atmel SAM R21
Xplained Pro erbjuder en väldigt bra grund att börja en prototyp på, av
följande anledningar:
• Atmel har valt att ha debugger för mikrokontroller på evalueringskortet.
Resultatet blir att mikrokontrollern kan programmeras via en microUSB-kabel. Samtidigt går det att debugga via samma micro-USB-kabel
och använda detta gränssnitt som en virtuell seriell kommunikationsport kallad UART. Via gränsnittet micro-USB tillhandahålles således
viktigt och grundläggande funktionalitet.
• Att med enkla medel kunna utföra programmering, debugging och kommunikation ger en bra start till att börja utveckla prototyper. Det
skapar också möjlighet sköta kommunikation (via UART) tillsammans
med mjukvaran i datorn för tester. Ovanstående upplägg ger en tillfredsställande start, då mindre tid behöver läggas på att upprätta
grundläggande funktionalitet och mer tid kan läggas på problemlösning.

14

Metod och genomförande

4.2.2.2

BeagleBone Black

När olika system skall kopplas ihop och många olika protokoll måste behandlas, kan ett system som redan hanterar många av delarna användas.
GNU/Linux kan på många sätt snabba upp utvecklingsperioden till att få
ett fungerande system som behandlar olika protokoll och anslutningar så som
UART, SPI, Ethernet eller WIFI. Med ett operativsystem i grunden så ges
möjligheten att välja friare bland de programspråk och bibliotek som finns
tillgängliga, för att på en kortare tid kunna undersöka om en idé kommer att
fungera då alla lösningar kanske inte fungerar av tekniska orsaker. Det är då
sammanfogning av många olika färdiga lösningar kan användas för att skapa
en bra bild om det kommer att fungera.
BeagleBone Black, i fortsättningen BBB, är en typ av hårdvara med en microprocessor som kan hantera mer resurskrävande programvara än vad en microkontroller kan. Det som skiljer en microkontroller åt från en microprocessor
är att microprocessorn oftast har stöd för många lagringsmöjligheter helt
avskilda från själva processorn (t.ex. extern SD-kort). Det gör att ett operativsystem såsom GNU/Linux med lätthet kan rymmas i den. BBB har möjligheter att kommunicera med annan hårddvara via UART och även andra
kommunikationsgränssnitt, exempelvis med UART kan man skapa en enkel
kommunikation mellan BBB och Atmel SAM R21.
4.2.2.3

Utveckling av prototyp

Figur 5 visar uppkopplingen av enheterna i systemet som sattes upp. Denna
figur visar endast anslutningen i ett nätverk där det finns en koordinator och
en nod eller router. Principen är densamma oavsett antalet noder som kopplas
upp i nätverket. Skillnaden kan vara att enheterna väljer att ansluta sig via
en router eftersom det kan ge bästa anslutningen. Maximalt en Atmel SAM
R21 är konfigurerad som koordinator i det trådlösa nätverket och är fysiskt
kopplad till en BBB via det seriella gränsnittet UART. Den har som uppgift
att videarebefodra modbus-paket från det trådlösa nätverket till BBB. En eller flera noder/routrar kan kopplas fysiskt till var sin PLC-enhet som agerar
som Modbus-master, när PLC-enheten initierar en Modbus-anslutning kommer noden/routern att vidarebefordra Modbus-förfrågan till Koordinatorn.
Den trådlösa uppkopplingen som Atmel SAM R21 upprättar ligger frekvensen
2.4 GHz och vars kanaler har är uppdelade i frekvensband som inte kolliderar
med WIFI IEEE 802.11 som är en vanligt förekommande trådlös anslutning
för mobila enheter och datorer som också ligger på 2.4 GHz. En mekanism
användes i LwM som ger stöd för flera applikationer i stacken, där olika da-
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ta kan hanteras av olika funktioner i koden, se exempelkod i Bilaga B, ett
applikations-id för modbus-data och ett annat för mätning av responstider.
För att uppnå detta så måste datat markeras med ett applikations-id då datat skickas trådlöst se exempelkod i Bilaga C, detta kallas för Application
Endpoint i LwM [11].
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(Atmel Lighweight Mesh)

Figur 5: Systemets olika delar

4.2.2.4

Fördröjningstider

Den totala tiden för sändning kommer bero på två tider, den seriella kommunikationen via UART till en Modbus master/slav till trådlös koordinator/nod
och sändningstiden genom det meshade nätverket, se figur 10.

Figur 6: Fördröjningstider: t1 - UART, t2 - Sändningstid
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4.2.3

Mjukvaruimplementation

Teststemets mjukvaruimplementation består av ett system som körs på noderna samt en modul som körs på BeableBone Black (modbus-tk). Systemet
som körs på noderna är trivialt bortsett från LwM.
4.2.3.1

Noder

Mjukvaran som används av noderna är ett trivialt och är av typen bare metal,
operativsystem saknas således. Utöver initiering så läses seriell data in och
skrivs i en dedikerad transportbuffer. När transportbuffern är full skickas
inläst seriell data. Processen illusteras nedan.
Kod 1: Pseudokod; Skicka seriell data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

i f ( b u f f e r != 0 )
{
for ( buffer length )
{
i f ( buffer = size of transport buffer )
{
send data ;
}
else
{
l o a d data t o b u f f e r ;
}
}
}

4.2.3.2

Modbus-stack - BeagleBone Black

Att transportera Modbus-paket via trådlös anslutning innebär problem som
måste undersökas; det är främst fördröjningstider som är det kritiska pga
hur Modbus identifierar sessionsslut. Detta ger ett kritiskt krav för Python,
som är ett dynamiskt objektorientierat programmeringsspråk som är lätt att
använda och innehar en stor mängd objektorienterade moduler för hantering
av data. Modbus-tk är en modul skriven i Python för att tolka Modbus-paket
av typen RTU både över seriell kommunikation och över TCP/IP. Modbus-tk
har använts som simulering av en PLC-enhet som skall skicka data till BeagleBone Black, som i detta system är noden till övriga nätverksanslutningar
så som internet. På BeagleBone Black har även Modbus-tk använts för att
tolka och lagra Modbus-data. Datat kan sedan skickas till externa databaser
eller tjänster med andra Python-moduler.
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4.2.4

Test och verifikation

Här beskrivs de test som formats för att utvärdera etablerade frågeställningar. Metodik för att verifiera integriteten hos den transporterade datan
beskrivs också i stycket. Två stycken situationer ligger till grund för testsituationer:
• När flera noder är inom räckvidd för sändande nod.
• När en nod endast är inom räckvidd till annan nod.
Författarna har bedömt att båda situationerna är viktiga att testa. Med den
ena testutförandet prövas LwM:s inverkan på Modbuskommunikation när
trafik dirigeras genom en optimal väg av noder medans det andra ger en
bild av påverkan av trafik som tvingas att gå genom flera noder. I båda test
utföranden skickas datat seriell via UART och tiden för mottagning och svar
noteras - responstid.
Ambitionen är att kunna hämta data från praktiska tester för att kunna reflektera och dra slutsatser samt att de praktiska testerna skall efter reflektion
och granskning ge svar på rapportens etablerade frågeställningar.
4.2.4.1

Test med flera noder inom räckvidd för sändande nod

För att testa responstider i fri sikt har noderna placerats mellan ett avstånd
som ökas mellan varje test. Antalet aktiva noder har ökats från två till 3 och
slutligen 4. Vid en aktiv nod har mätningar vid avstånden 10 - 60m gjorts
med 10 meters intervall. Med två aktiva noder har noderna separerats med
20m och 30m mellan varje nod. Vid tre aktiva noden är avstånden mellan
noderna 10m följt av 20m.

Figur 7: Test med noder inom räckvidd för sändande nod
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4.2.4.2

Test när sändande nod endast är inom räckvidd till annan
nod

Vid mätning av responstider i nätverket har
3
2
utgångspunkten varit från tre olika fall, första
fallet där datatrafiken går direkt till sin slutpunkt, andra fallet där datat har vidarebefordrats av en och endast en router, tredje fallet där
datat vidarebefodrats via två routrar. Noderna
1
i detta nätverket är fullfunktionella noder som
även kallas för routrar som då kan vidarebefordra trafik. Figur 8 visar placeringen av noderna i en korridor under responstidstesterna.
Siffrorna i noderna avser vilket nummer samt
C
adress noden var konfigurerad för. C symboliserar koordinatorn. Placeringen av noderna är
Figur 8: Nodernas placering kritiskt för att kunna uppnå alla tre fallen. Vid
testerna är Route discoverey ett hinder för att
enkelt kunna testa alla tre fallen, därför placerades noderna på ett stort
avstånd samt att fri sikt mellan två noder endast fick ske för att tvinga datatrafiken att gå via andra noder. Responstiderna från enheterna kunde mätas
med två skilda metoder. Första metoden var att utveckla ett enkelt sätt för
enheterna att på kommando svara tillbaka till källan som förfrågan kom från,
enheten som då skickade kommandot till en specifik nod ska då mäta tiden
från att kommandot skickades till att svar kom tillbaka. Tiden mellan att
datat skickades och togs emot räknades fram med pereferienheten RTC som
står för Real-time Clock som konfigurerades till att ha en upplösning av 1
milisekund. Den andra metoden använde Modbus natur att alltid skicka tillbaka samma data som togs emot till källan, detta gav en möjlighet att se hur
lång tid det tog att processera ett Modbusdatapaket i hela kedjan.
65 m

35

m

20 m

4.2.4.3

Verifiering av Modbus-data

Modbus RTU-paketen kapslas in i LwM-paket som i sin tur är paketerade i
IEEE 802.15.4-ramar. Att datat har kommit fram rätt kontrolleras av IEEE
802.15.4 via 16-bitars CRC-polynom [8], skulle en bit inte stämma överens
hos CRC-kontrolldatat eller i det övriga datat i IEEE 802.15.4-ramen kommer detta upptäckas och enheten kommer att meddela detta i nätverket.
Protokollet Modbus har en mekanism som är väldigt enkel, och kräver att
datat skickas tillbaka för att kontrollera om kommunikationen har blivit rätt
[16]. När ett meddelande i Modbus skickas kommer mottagaren att skicka
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tillbaka exakt samma data och sändaren kan kontrollera om det var det datat som skickades. Modbus-datat som skickas i LwM kommer i sin natur att
kontrolleras i två steg först i IEEE 802.15.4 med hjälp av CRC-polynom det
andra steget där att Modbus-datat kontrolleras av sändaren då är det redan verifierat av IEEE 802.15.4 vilket är helt onödigt men förhåller sig i hur
Modbus-protokollet är konstruerat och är ett måste.
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5

Resultat och analys

I detta kapitel presenteras resultat från nämnda tester samt författarnas analys. I enhällighet med ställda frågeställningar och test är kapitlet uppdelat i
tre kategorier; resultat, beteende och prestanda. Resultat från tester presenteras därefter analys med koppling till ställda frågeställningar.

5.1

Resultat

Här följer resultat och observationer från utförda tester med tillhörande analys.
5.1.1

Test med flera noder inom räckvidd for sändande nod

Här följer resultat från test där sändande nod är inom räckvidd för flera
noder, inklusive mottagare. Avståndsnotering i diagram syftar på det totala
avståndet från sändare till mottagare.
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5.1.1.1

Två aktiva noder

Undersökningen av responstider för överföring av Modbus RTU i LwM visas
i figur 9 där mätning av data som skickats genom nätverket mellan endast
en nod och en koordinat där avståndet har ökats med 10 meter vid varje
mättillfälle. Data som presenteras visar att alla tidangivelser har en liknande
spridning vid varje mättillfälle. Från detta dras slutsatsen att avståndet inte
har någon större påverkan av responstider i nätverket. Naturligtvis finns det
en övre gräns för när radiosignalerna blir för svaga och data inte kan avläsas
av mottagaren, men detta har författarna inte tagit med i undersökningen.
Vid summering och beräkning av medelvärdet fås tiden 92 ms (avrundat
uppåt från 91.59 ms).
Två aktiva noder - 10-60m
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Figur 9: Histogram över responstider - 10-60m

Figur 10: Punktdiagram över responstider
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5.1.1.2

Tre aktiva noder

I fallet med tre aktiva noder noteras en enklare och mer stabil fördelning av
responstiden. Ett paket med längre sändningstid än övriga paket har skickats.
En möjlig förklaring kan vara att nätverket har ritats om precis när paketet
skulle skickas och därmed fått vänta tills nätverket är upprättat. Vid summering och beräkning av medelvärdet fås tiden 92 ms (avrundat uppåt från
91.80 ms).
Tre aktiva noder
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Figur 11: Tre aktiva noder

Figur 12: Punktdiagram över responstider
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5.1.1.3

Fyra aktiva noder

Med fyra aktiva noder fås ett liknande resultat som med tre eller två aktiva
noder. Vid summering och beräkning av medelvärdet fås tiden 92 ms (avrundat uppåt från 91.18 ms). Medelvärdet för responstiden är mycket likt.
Vid observation av punktdiagram ses ett mycket likt mönster jämfört med
tidigare testutföranden.
Fyra aktiva noder
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Figur 13: Fyra aktiva noder

Figur 14: Punktdiagram över responstider
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5.1.2

Resultat från test med endast en nod inom räckvidd för
sändande nod

Nedan följer resultat från det test där endast en nod är inom räckvidd för
sändande nod.
5.1.2.1

Responstider

Resultaten ger en bild av hur trafik skickas genom nätverket när flera noder
är involverade. Vid 30m går trafiken direkt till ändpunkten utan att andra
noder är involverade. Vid 60m finns en router i signalkjedjan och vid 90
meter finns det två. När 2 noder ligger mellan ändpunkterna har merparten
av trafiken gått via dessa noder. En del av trafiken har hoppat över en av
noderna i kedjan, se figur 17. Detta antagligen för att stacken vid det tillfället
konfigurerat om nätverkat pga förändrade RSI värden. Slutsatsen stöds av
den tillfälligt minskade responstiden.
Figur 18 ger en bild av resultaten i samma histogram, se figur 8 för placering
av noder. Beräkning av medelvärdet för sändningar ger följande resultat:
• 30m - 92 ms (91.69 ms)
• 60m - 95 ms (95.32 ms)
• 90m - 105 ms (105.29 ms)
En ökad responstid kan noteras. Vid granskning av figur 16 och jämförelse
med medelvärdet av sändningstiden ses en intressant fördelning av uppmätta responstider. Större delen av de uppmätta tiderna är mellan 92ms och
95ms medans en väsentligt mindre del är har en uppmätt responstid omkring 110ms. Detta resultat kan vara bedöms vara en indikation på att en
större del av trafiken har gått rakt till destination och ej via en routernod.
Resultat ger en inblick i LwM:s förmåga att konfigurera om och optimera
trafik vid förändrade förutsättningar, såsom förändrande RSI värden.
Nedanstående diagram ger en visualisering av resultaten.
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Responstider - 30m
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Figur 15: 30m - ingen router

Responstider - 60m
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Figur 16: 60m - en router
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Responstider - 90m
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Figur 17: 90m - två routrar
Responstider

50

30m
60m
90m

45
40

Antal datapaket

35
30
25
20
15
10
5
0
75

80

85

90

95

100

105

110

Tid (ms)

Figur 18: Kombinerat histogram

Figur 19: Punktdiagram över responstider
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5.2

Beteende

Genom att studera resultaten från de praktiska testerna kan resultaten belysa
hur Modbus beteer sig vid transport genom LwM. Samtliga testförsök har en
registrerad sluttid, detta betyder att alla paket har kommit fram. Inga oväntade sessionsslut har registrerats. Ett observerats resultat från det praktiska
testerna är att innan en viss tid har gått från att samtliga noder har blivit
påslagna är det inte möjligt att slutföra en kommunikationssession. Det finns
alltså en tid innan nätverket är upprättat och är redo för transport av data.
Modbus tycks uppvisa ett nominellt beteende, då inga oväntade sessionslut
noteras.

5.3

Prestanda

Flera faktorer och beteenden som kommer ha en inverkan på ModbusRTU:s
prestanda kan utläsas från resultaten. Route discoverey kan ses i aktion under testerna, en strävan kan noteras att alltid transportera data genom lägst
antal noder. Detta har en direkt påverkan på responstiden då varje nod adderar tid till den responstiden. Studerar man resultaten från testen där det
endast är två aktiva noder, då trafiken går direkt till ändpunkten kan man
se en varierande responstid. Ibland tar det ca 80ms och ibland ca 92 ms.
Det är svårt att förutsäga vad en kommunikationssession kommer att ha för
responstid då Route discoverey kan ändra transportvägen närsomhelst, även
då det bara är två noder involverade (peer-to-peer kommunikation).
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6

Diskussion och slutsatser

Kapitlet innehåller diskussion kring resultat och metod som författarnas slutsatser utifrån resultat.

6.1

Resultatdiskussion

I följande stycke svarar författarna på de etablerade frågeställningarna:
1. Hur beter sig Modbus RTU vid transport i meshade nätverk.
2. Hur presterar Modbus RTU när överföringen går genom Atmel Lightweight
Mesh.
6.1.1

Beteende vid överföring i meshade nätverk

Observation och undersökning av testresultat ger en bild av att Modbus beteer sig nominellt, samtliga försök under test (när LwM är ordentligt upprättat)
har registrerats som en lyckad sändning. Verifikation av skickad data kontrolleras av sändaren, vilket medför att det är lätt att verifiera att datapaketens
integritet behålls. Slutsatsen om modbus nominella beteende vid transport
genom meshade nätverk kan också styrkas tidigare forskning [13], märk väl
att vid hänvisad forskning så skickas modbus genom Zigbee ett annat protokoll för WPANs.
Från resultatet ses också en bild av hur LwM påverkar Modbus transportväg
(de noder som data transporteras igenom). Beroende på signalstyrkan konfigureras nätverket om i realtid. LwM:s beteende påverkar således Modbus
prestanda, där både en förbättring eller försämring av prestandan uppstår
sporadiskt efter signalstyrkans uppmätta RSI-värden. Denna prestandaförändring visar sig i fördröjningstiden som påverkar tiden det tar att transportera data. Av insamlad data hämtat från det konstruerade testsystemet visar
det sig att responstiden ökar linjärt för varje nod som datat skickas igenom.
Beteendet av självhelande nätverk gör att nätverket förändras när det är aktivt, detta förhindrar inte att data skall nå destinationen om enheten finns
inom den totala räckvidden för nätverket men ger förändringar i den totala
sändningstiden. Faktumet att sändningstiden påverkas av ovannämnda faktorer bestrider inte slutsatsen att Modbus beteer sig nominellt, så länge ett
nätverk är upprättat kommer transport av data att fungera.
En begränsning i det konstruerade testsystemet kan konstateras som påverkar
Modbus beteende: Atmel SAM R21 har en radiokrets med en bufferstorlek
på 128 bytes [4] och Modbus RTU har en definierad maximal paketstorlek
på 256 bytes, meddelandestorlek 252 bytes [16]. Dessa olika begränsningar
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medför att när ett Modbus-paket på mer än 109 bytes (16 bytes ramhuvud
och 2 bytes CRC) skickas delas det upp i flera paket som då kommer leda till
att det uppstår en fördröjning på minst 3 1/2 tecken långt (vilket indikerar
början eller slutet på ett Modbus RTU-paket) [16]. Ett tecken är 8 bitar,
tiden som krävs för sessionsslutet räknas fram med hjälp av formeln:
3.5
= tid
8 baud

(1)

Ställs baudhastigheten på 115200 bitar/s, kommer detta att medföra att sessionsslutet består av 0.24 ms av tystnad. Detta är långt mycket kortare tid än
vad det tar att överföra ett paket trådlöst. Även att skicka i lägsta baudhastigheten på 9600 bitar/s kommer det att inte vara tillräckligt då sessionsslutet
består av 2.9 ms. Fördröjningarna i nätverket är långt över dessa tider vilket
kommer att göra att sessionsslutet uppfattas på fel ställen i dataströmmen.

6.1.2

Prestanda vid överföring via Atmel Lightweight Mesh

Tester visar en bild av hur Modbus prestanda är starkt kopplat till hur LwM
transporterar data. I stora drag bedömer författarna att Modbus prestanda fluktuerar starkt beroende på olika faktorer som påverkar LwM:s beteende. Två observerade faktorer som påverkar prestandan kan konstateras;
Antalet noder som data måste transporteras genom och Route discovery. Responstiderna ökar för varje router som trafiken måste passera för att nå till
slutpunkten, detta är en viktig faktor som påverkar Modbus prestanda. Den
varierande sändningstiden gör det svårt att bedöma vad den exakta ökningen
för varje nod är, men en ökning kan konstateras. Författarna anser efter att
ha observerat data från tester, framförallt medelvärdet av alla sändningar vid
olika test-utföranden, att en ökning på 5-10ms per router för responstiden är
inte orimlig.
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Författarna anser att det finns fler prestanda-relaterade aspekter än responstid och överföringshastighet som bör beaktas hos Modbus RTU - RS232 vid
transport genom LwM, såsom räckvidd. Modbus RTU - RS232:s begränsning av räckvidd beror på kabellängden, en ökande kapacitans i kabeln gör
det problematiskt att skicka data över stora avstånd. Med enkel hårdvara
har författarna transporterat Modbus RTU - RS232 längre avstånd än vad
som lämpar sig för RS232 via konventionell kabel.
Med meshade nätverk som kommunikationsmedium öppnas det möjligheter
att använda flera Modbus RTU-enheter som benämns som master, något som
inte är möjligt med en konventionell kabel. Författarna anser att möjligheterna som trådlösa meshade nätverk presenterar öppnar för kreativ användning
av det existerande protokollet Modbus RTU - RS232.

6.2

Metoddiskussion

Med uppdragsgivaren skapades en ram för arbetets omfattning och inriktning. Efter granskning utifrån de krav som ställs på ett examensarbete har
syfte, frågeställningar samt avgränsningar formulerats.
Valet av metoden Aktionsforskning för uppsatsen grundas i att förutse händelser och egenskaper i systemet kan vara svårt då det tidigare inte gjorts
liknande undersökningar på specifik hårdvara och mjukvarustack. I ett tidigt
skede under uppsatsen analyserades problemen och med hjälp av tidigare
kunskap arbetade vi fram en ansats att lösa överföringen av datat genom att
tolka Modbus redan i de trådlösa noderna för att sedan utveckla ett eget protokoll för paketering av datat. Utvärdering och testing av FreeMODBUS [17]
visade problem i ett tidigt skede att den öppna versionen av FreeMODBUS
var en gammal kodbas menad för äldre kompilatorer som inte hade något stöd
för MCUn som valdes till projektet, projektets utsikter fick förändras och ansatsen för problemlösningen fick omarbetas. Detta ledde till att ett koncept
där tolkningen av Modbus var sista steget i kommunikationen som i detta
fall sker i enheten BeagleBone Black där där programmodulen Modbus-Tk
kunde användas på ett bra sätt.
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Att ta fram en prototyp för testning använProblemformulering
de vi oss av ett arbetsflöde som figur 20
visar, med demonstrationer tillsammans med
M2M har systemets visats upp i etapper för
Definiera problem
att vid dialog utvecklats vidare. Vars funktioner har visats för M2M solutions och de har
fått ge återkoppling på deras idéer. Att seUtveckla
dan empiriskt avsläsa data från systemet är
en naturlig väg att ta då det finns variationer på sikt hur systemets påverkan avgör
Demonstrera
resultatet. För att skicka Modbus-trafik har
vi inte använt kommersiell PLC-hårdvara utan använt oss av tillgängliga mjukvarumoduUtvärdera
ler som kan hantera modbus. Detta kan ses
som en risk då resultat med kommersiell hårdvara kan möjligen avvika från observerat resulKommunicera
tat. Antalet noder i testsystemet var förhållandevis lågt vilket inte besvarar systemets beteFigur 20: Prototypmetod
ende om ett större antal aktiva noder i nätverket.

6.3

Slutsatser och rekommendationer

Detta examensarbete har med praktiska medel undersökt ModbusRTU RS232:s prestanda och beteende vid transport genom det Atmel Lightweight
mesh. I resultatdiskssionen dras slutsatsen att Modbus beter sig nominellt
när nätverk är upprättat. Prestandan påverkas ur flera aspekter när antalet
noder som trafik transporteras igenom, fler noder innebär en längre responstid men också en längre räckvidd. Det meshade nätverket möjliggör en längre
transportsträcka än vid användning av konventionella kablar. När antalet noder trafiken skickas igenom ökar noteras en ökande responstid. Ökningen har
bedömts vara mellan 5-10ms. En ytterligare slutsats är att räckvidd inte har
någon påverkar på Modbus beteende eller prestanda.
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Författarna bedömer att det finns goda möjligheter för fortsatt arbete som
är relaterad till detta examensarbete, såsom undersökning med kommersiell
PLC-hårdvara, användning av andra kommunikationsprotokoll än Modbus
RTU, hur kommunikationen påverkas när ett stort antal noder är aktiva.
Författarna anser att denna tekniken öppnar för många intressanta applikationer och är en teknik som bör undersökas ytterligare men användning
av tekniken i tidskritiska applikationer kan bli problematisk på grund av den
varierande sändningstiden. Att använda sig av Atmel SAM R21 med Modbus
RTU fungerar i vissa fall och har vissa begränsningar så som hastighet och
paketstorleken på Modbus-paketen. Att transportera paket av större längd
än tillåtna bufferstorleken i Atmel SAM R21 kan lösas med att skapa en sekundär cirkulär buffer i mjukvaran av minsta längd på 256 bytes, och genom
att konstruera en timeout sedan sista biten data togs emot kan identifiering
av sessionsslutet på Modbus RTU göras, innan vidare behandling av ModbusRTU-paketet utförs. Överföringshastigheten begränsas av hårdvaran i Atmel
SAM R21 med en hastighet på 250 kb/s [4]. Vid enklare informationsinsamling räcker låga överföringshastigheter, men när det gäller dataströmmar för
styrning av andra enheter i ett PLC-system kan överföringshastigheten vara en begränsande faktor. Att verifiera att detta kommer att fungera måste
systemet testas med kommersiell PLC-hårdvara och med ett större meshat
nätverk.
All your base are belong to us
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Bilagor

Bilaga A

Dataramsberskrivning för Lightweight mesh.
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Bilaga B
Kod 2: Exempel; ställa in applikations-id
1 #i n c l u d e ”nwk . h ”
2
3 s t a t i c bool firstAppDataIndRecived = 0;
4 s t a t i c b o o l secondAppDataIndRecived = 0 ;
5
6 b o o l f i r s t A p p D a t a I n d ( NWK DataInd t ∗ i n d )
7 {
8
firstAppDataIndRecived = 1;
9
return true ;
10 }
11
12 b o o l secondAppDataInd ( NWK DataInd t ∗ i n d )
13 {
14
secondAppDataIndRecived = 1 ;
15
return true ;
16 }
17
18 i n t main ( v o i d )
19 {
20
NWK OpenEndpoint ( 1 , f i r s t A p p D a t a I n d ) ;
21
NWK OpenEndpoint ( 2 , secondAppDataInd ) ;
22 }
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Bilaga C
Kod 3: Exempel; addressera applikations-id
1 #i n c l u d e ”nwk . h ”
2 s t a t i c NWK DataReq t appDataReq ;
3 s t a t i c u i n t 8 t appDataReqBuffer [ APP BUFFER SIZE ] ;
4 s t a t i c u i n t 8 t u8appBufferPtr = 0 ;
5
6 v o i d appSendData ( v o i d )
7 {
8
i f ( appDataReqBusy )
9
{
10
return ;
11
}
12
u 8 a p p B u f f e r [ u 8 a p p B u f f e r P t r++] = 6 5 ;
/∗ S k i c k a r
b o k s t a v e n A ∗/
13
appDataReq . ds tE ndpo in t = 2 ;
14
appDataReq . s r c E n d p o i n t = 2 ;
15
appDataReq . data = appDataReqBuffer ;
16
appDataReq . s i z e = a p p B u f f e r P t r ;
17
18
NWK DataReq(&appDataReq ) ;
19
20
appBufferPtr = 0 ;
21
appDataReqBusy = t r u e ;
22 }
23
24 i n t main ( v o i d )
25 {
26
while (1) {
27
appSendData ( ) ;
28
}
29 }
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