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Tiivistelmä: Langattomien anturiverkkojen toiminnalle aikasynkronointi on monessa 

suhteessa hyvin tärkeä. Aikasynkronoinnin toteuttamiseksi langattomissa anturiverkoissa 

on otettava huomioon vaatimukset, arkkitehtuurin, energiatehokkuuden, skaalautuvuuden 

ja osittain standardoinninkin suhteen. Tämä tutkielma pyrkii antamaan vastaukset 

kysymyksiin: miksi aikasynkronointia tarvitaan ja miten aikasynkronointi voidaan 

toteuttaa. Lisäksi tutkielmassa esitellään ja tarkastellaan kolmea erilaista 

synkronointimenetelmää. Nämä aikasynkronointimenetelmät luokitellaan ja esitetään 

taulukkona, sekä tarkastellaan niiden soveltuvuutta langattomien anturiverkkojen 

vaatimuksiin. 
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Abstract: Time Synchronization is very important in wireless sensor networks. 

Architecture, energy efficiency, scalability and partly standardization are areas of wireless 

sensor networks, on which these networks set their own requirements. This study is trying 

to find an answer to these questions: why do wireless sensor networks need time 

synchronization and how it will be put into practice. Three different time synchronization 

technologies are being investigated in this study. These time synchronization technologies 

are categorized and introduced as a table and in conclusion how they fit in wireless sensor 

networks is being studied. 
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Esipuhe 

 

Ensimmäiseksi haluan kiittää Chydenius-instituuttia järjestelyistä, jotka mahdollistivat 

maisterinopintojen suorittamisen etäopiskelun avulla. Henkilökunnan ote ja suhtautuminen 

opiskelijaan heti ensimmäisestä kontaktista alkaen oli hyvin kannustava ja innostava. 

Positiivinen kuva yksikön toiminnasta säilyi koko opintojen keston ajan. Haluan osoittaa 

kiitokset myös professori Ismo Hakalalle, joka on toiminut ohjaajana tämän tutkimuksen 

tekemisessä ja työtoverilleni Erkki Ollankedolle, joka valvoi suorittamiani tenttejä sekä 

Inka Ukonaholle ja Jari Leinoselle, jotka auttoivat kielellisten asioiden saattamisessa 

hyväksyttävään kuntoon. 
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Termiluettelo 

 

ADC Muuttaa anturilta tulevan analogisen tiedon digitaaliseksi 

prosessointia varten. 

Ad hoc Ad hoc on latinaa ja tarkoittaa "tätä tarkoitusta tai tehtävää 

varten". Yleensä lausumalla tarkoitetaan tiettyä ongelmaa 

varten räätälöityä ratkaisua. Sillä saatetaan viitata myös 

improvisoituun ja ennalta valmistelemattomaan ratkaisuun 

vastakohtana hyvin ja perusteellisesti suunnitellulle ratkaisulle. 

BFS Breadth-first search on verkon hakualgoritmi, joka aloittaa 

juurisolmusta ja tutkii ensin kaikki juurisolmun viereiset 

solmut. Sen jälkeen se tutkii niiden vierellä olevat 

tutkimattomat solmut ja niin edelleen, kunnes koko verkko on 

käyty läpi.  

CAP Contention Access Period IEEE 802.15.4 standardin 

langattomassa liikenteessä käyttämään kehysrakenteeseen 

(superframe) kuuluva alue.  

CFP Contention Free Period IEEE 802.15.4 standardin 

langattomassa liikenteessä käyttämään kehysrakenteeseen 

(superframe) kuuluva alue. 

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum tarkoittaa suorasekventointia, 

jossa lähetettävä sanoma jaetaan pieniin osiin ja lähetetään koko 

taajuusalueella yhtenä signaalina. 

FFD Full Function Device täyttää kaikki standardin vaatimat 

ominaisuudet ja voi toimia PAN-koordinaattorina, 

koordinaattorina tai tavallisena laitteena. 
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GPS Global Positioning System on Yhdysvaltain 

puolustusministeriön kehittämä ja rahoittama 

satelliittipaikannusjärjestelmä, viralliselta nimeltään Navstar 

GPS. 

GTS Guaranteed Time Slot laitteet toimivat tietyillä aikaväleillä. 

IEEE 802.15.4 standardin langattomassa liikenteessä 

käyttämään kehysrakenteeseen (superframe) kuuluva alue. 

ISA 100.11a Prosessiteollisuudelle suunnattu standardiluonnos langatonta 

teollisuusautomaatiota varten. 

LTS  Lightweight Time Synchronization synkronointialgoritmi.  

MAC Media Access Control on IEEE 802-verkoissa kuten Ethernet-

verkon varaamisen ja itse liikennöinnin hoitava osajärjestelmä. 

On OSI-mallin fyysisen kerroksen päällä oleva kerros. 

Multi-hop Langattomassa verkossa antureiden välinen tiedonsiirto voi 

vaatia tietojen siirtämistä useamman anturin kautta 

kohteeseensa, jolloin suoritetaan useita tiedonsiirtoja (hyppyjä) 

anturista toiseen. 

Noodi Node = anturinoodi, anturisolmu. Langaton anturiverkko 

muodostuu anturinoodeista. Yksittäinen anturinoodi havainnoi 

ympäristöään, prosessoi keräämäänsä tietoa ja kommunikoi 

toisten verkon anturinoodien kanssa. 

NTP Network Time Protocol on UDP-pohjainen protokolla 

täsmällisen aikatiedon välittämiseen tietokoneiden välillä. 

Protokolla on suunniteltu ottamaan huomion verkon vaihtuvat 

viiveet. Sama protokolla toimii sekä usean palvelimen kellojen 

keskinäiseen tahdistamiseen, että asiakas-palvelin käytössä.  
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PAN ZigBee laite, joka vastaa ZigBee-verkon muodostumisesta. 

PHY Physical Layer OSI-mallin kerros. PHY yhdistää LLC-

kerroksen laitteen fyysiseen välittäjään kuten, valo- tai 

kuparikaapeliin. 

RBS Reference-Broadcast Synchronization Synkronointialgoritmi. 

RFD Reduced Function Device Ominaisuuksiensa puolesta 

yksinkertainen laite, joka kommunikoi FFD-laitteen kanssa. 

TDMA Time Division Multiple Access eli aikajakokanavointi. Perustuu 

eri signaalien viipalointiin eli aikajakoon, jossa jokainen lähetys 

jaetaan palasiin (kehys) ja palaset lähetetään tietyin väliajoin. 

Sitä käyttämällä voidaan siirtää ääntä ja dataa (esim. 

multimediaviestit). 

TPSN  Timing-Sync Protocol Networks Synkronointialgoritmi. 

UTC Coordinated Universal Time Koordinoitu yleisaika. 

QoS Quality of Service Palvelun laatuun perustuva tietoliikenteen 

luokittelua ja priorisointia tarkoittava termi. 

WISA Wireless Interface for Sensors and Actuators Kenttälaitteiden, 

kuten antureiden ja käyttölaitteiden välisen langattoman 

viestinnän vaatimuksia varten kehitetty teknologia. 

WLAN Wireless Local Area Network Langaton lähiverkko. 

WSN Wireless Sensor Networks on langaton anturiverkko, joka 

koostuu anturinoodeista. Nämä anturinoodit kommunikoivat 

langattomasti ja voivat mitata ympäristön olosuhteita, kuten 

lämpötilaa, ääntä, tärinää, painetta, liikettä tai epäpuhtauksia 

yhtäaikaisesti eri kohteissa. 



 VII 

ZigBee on IEEE 802.15.4 -standardin mukainen lyhyen kantaman 

tietoliikenneverkko. ZigBee määrittelee OSI-mallin 

verkkoyhteys- sekä kuljetuskerrokset. 
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1 Johdanto 

 

Langattoman tiedonsiirron yleistymisen myötä myös teollisuuden kiinnostus langattomiin 

järjestelmiin kasvaa jatkuvasti. Yleisen kehityksen perusteella voidaan olettaa, että 

tulevaisuudessa langattomuus valtaa yhä enemmän alaa niin jokapäiväisissä 

tiedonsiirtototeutuksissa kuin teollisuudessa. Tämän tutkielman avulla saan hyvän 

näkemyksen tämänhetkisestä tilanteesta langattoman tiedonsiirron ja automaation 

tilanteesta, sekä sen uusimmista kehitysvaiheista. ISA 100.11a standardiluonnoksella on 

oma osuutensa tässä tutkielmassa, mutta voidaan ajatella, että se edustaa osaltaan 

langattoman teollisuusautomaation tulevaisuutta. Standardi on hyväksymisvaiheessa ja 

saattaa olla tätä luettaessa jo hyväksytty valmiiksi standardiksi. Ensimmäisiä ISA 100.11a 

standardin mukaisia kehitystyökaluja on jo saatavana, ja näin kehittäjät pääsevät todella 

tekemään kehitystyötään. Toivottavasti voin tulevaisuudessa itse hyödyntää tämän 

tutkimuksen aikana esille tulleita asioita omassa opettajantyössäni. 

 

Keskeisiin anturiverkon suunnitteluperiaatteisiin kuuluu luotettavuus, virheettömyys, 

joustavuus, kustannustehokkuus ja helppo käyttöönotto. Reititys on toteutettu 

monireitityksenä, jolloin yksittäisten anturinoodien vikaantuminen ei pysäytä tai estä 

verkon toimintaa. Langattomalle anturiverkolle tyypillisiä ovat topologian muutokset, jotka 

voivat johtua anturiverkon rakenteesta, anturinoodien rikkoutumisesta tai sijoittelusta.  

 

Teollisuudessa langattomia järjestelmiä käytetään automaatiojärjestelmissä, hajautetuissa 

valvontajärjestelmissä ja erilaisissa sulautetuissa tietoverkkojärjestelmissä. 

Langattomuuden etuja ovat kaapelointi- ja asennuskustannusten väheneminen, 

kaapelivikojen väheneminen, liitinten aiheuttamien ongelmien väheneminen ja 

langattomuuden mahdollistava liikkuvuus tai liikuteltavuus. Teollisuus asettaa 

langattomuudelle useita erityisvaatimuksia, joista yksi suurimmista on reaaliaikaisuuden 

vaatimus. Lankaverkkoon verrattuna merkittävin ero on langattoman verkon huomattavasti 

hitaampi tiedonsiirto ja lähetysteho. Langattomien verkkojen energiatehokkuus on 
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tärkeimpiä perusperiaatteita ja siksi anturinoodit ovat merkittävän osan toiminta-ajastaan 

lepotilassa. 

 

Fyysinen aika on anturiverkon ympäristön aikaa ja looginen aika on anturiverkon sisäistä 

aikaa. Nopeuteen ja paikkaan perustuvissa mittauksissa anturinoodien yhteistyön merkitys 

korostuu ja samalla voidaan ymmärtää fyysisen ajan merkityksen korostuminen. Tällaisissa 

valvontasovelluksissa fyysinen aika on hyvin tärkeässä roolissa ja tähän haasteeseen 

synkronointijärjestelmät yrittävät vastata. Langattoman verkon luonteesta johtuen loogisen 

ajan lisäksi tarvitaan fyysistä aikaa ympäristön tapahtumien tulkitsemiseksi ja 

selittämiseksi. Tässä tutkimuksessa tuodaan esille aikasynkronoinnissa huomioon otettavia 

asioita ja tarkastellaan erilaisia aikasynkronointimenetelmiä. Lopuksi käydään läpi kolme 

erilaista synkronointialgoritmia: RBS, TPSN ja LTS. Synkronointialgoritmit luokitellaan 

niiden ominaisuuksien perusteella ja tarkastellaan niiden soveltuvuutta teollisuuden 

vaatimuksiin.  

 

 



 3 

2 Langattomat anturiverkot 

 

Langaton anturiverkko (WSN) koostuu suuresta määrästä anturinoodeja, jotka 

kommunikoivat langattomasti keskenään. Ne kykenevät suorittamaan erilaisia mittauksia 

ympäristöstään antureidensa avulla, suorittamaan keräämilleen tiedoille tietojenkäsittelyä 

ja analysointia sekä lähettämään tietoja langattomasti eteenpäin. Langattomia 

anturiverkkoja käytetään hyvin laajasti siviili- ja sotilaallisissa sovelluksissa ja niihin on 

saatavilla laaja valikoima arvokkaita sovelluksia molempiin käyttötarkoituksiin. 

Langattomat anturiverkot toteuttavat reititysfunktioita ja luovat langattomia 

monihyppelyyn (multi-hop) perustuvia verkostorakenteita, jotka siirtävät datanäytteitä 

muihin anturinoodeihin. Jo langattomien verkkojen suunnitteluvaiheessa on huomioitava 

tarvittavat suorituskykyvaatimukset. Toiminnan kannalta merkittävimmissä rooleissa ovat 

energiatehokkuus, joustava verkon varaaminen, liikennöinnin hoitava osajärjestelmä 

(MAC) ja skaalautuvuus. 

 

 

2.1 Langattomien anturiverkkojen rakenne 

 

Antureidensa avulla anturinoodit keräävät tietoa, joka jaetaan toisten anturinoodien kanssa. 

Kerätty tieto toimitetaan järjestelmän arvioitavaksi, jolloin sen funktiot poimivat oleellisen 

tiedon käytettävissä olevasta informaatiosta. Useimmissa sovelluksissa verkon anturinoodit 

on siroteltu fyysisiin ympäristöihin ja ne toimivat yhteistoiminnassa toistensa kanssa 

mitaten ja prosessoiden haluttua informaatiota. Sovelluksien kirjo on hyvin laaja, 

geofysikaalisista mittauksista täsmällisiin maanviljelysovelluksiin, elinympäristön 

mittauksista kuljetuksiin ja sotilaallisista sovelluksista liiketoiminnan prosesseihin. [7, sivu 

149] Tällaiset toteutukset olettavat anturinoodien toimivan luotettavasti toistensa kanssa 

tuottaakseen oikeaa tietoa. Kaiken tämän onnistumiseksi niin toiminnallisesti, kuin 
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taloudellisesti ollaan riippuvaisia anturinoodien tallettamasta tiedosta, jonka sovellukset 

saavat käyttöönsä. 

 

Anturiverkon keskeisiin suunnittelun päämääriin kuuluu luotettavuus, virheettömyys, 

joustavuus, kustannustehokkuus ja helppo käyttöönotto. Jokaisella anturinoodilla on yksi 

tai useampia antureita, sulautettu prosessori ja vähän tehoa kuluttava radiolähetin-

vastaanotin. Anturinoodit voivat myös tuhota informaatiota ottaessaan vastaan muuttuvaa 

konfigurointi-informaatiota muilta noodeilta tai ulkoisesta lähteestä. Nopea käyttöönotto, 

itsejärjestyvyys ja vikasietoisuus ovat tyypillisiä anturiverkon ominaisuuksia ja nämä 

tekevät niistä kiinnostavia monissa siviili- ja sotasovelluksissa. Langattomat anturiverkot 

voivat olla kiinteä tai yhtenäinen osa yhteydenpitoa, tietojenkäsittelyä ja valvontaa tai 

tarkkailua. [2, sivu 1165] 

 

 

2.2 Verkkotopologiat 

 

Merkittävimmät verkkotopologiat on esitetty kuvassa 1. Ne ovat tähti-, rengas-, väylä-, 

täysin yhdistetty-, puu-, ja mesh-topologia. Yksittäinen verkko voi koostua erilaisilla 

topologioilla hierarkkisella tavalla toteutetuista aliverkoista. 
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Kuva 1. [2, sivu 1166] Merkittävimmät verkkotopologiat ovat tähti-, rengas-, väylä-, 

täysin yhdistetty-, puu-, ja mesh-topologia. 

 

Langattomissa anturiverkoissa käytetyissä topologioissa anturinoodilla on yleensä yhteys 

vain lähimpään naapurinoodiin. Näissä verkoissa käytetään tavallisesti samanlaisia 

anturinoodeja. Mesh-topologialla voidaan tarkoituksenmukaisesti toteuttaa laajoja 

langattomia verkkoja, jotka jakaantuvat laajalle alueelle. Kun näiden järjestelmien 

reititykset yleisesti hoidetaan monireitityksenä anturinoodien välillä, saavutetaan tilanne, 

jossa tällaiset verkot ovat luotettavia, vaikka yksittäisiä anturinoodeja tai linkkejä 

vioittuisikin. Mesh-topologialla on ylimääräinen etu, jossa tietyt noodit voidaan määritellä 

juurinoodeiksi ja ne voivat ottaa suorittaakseen ylimääräisiä tehtäviä. Jos tällainen mesh-

topologiaverkossa oleva juurinoodi vaurioituu, toinen noodi voi ottaa sen tehtävät 

hoitaakseen. Esimerkiksi tähtitopologiassa on vain yksi juurinoodi ja sen vioittuminen saa 

koko topologian toimintakyvyttömäksi. [2, sivu 1166] 

 

Anturinoodit voivat olla sijoitettuna staattisesti paikoilleen tai anturiverkko voi koostua 

myös hyvin paljon liikkuvista anturinoodeista. Jos anturinoodien asettelu ei ole kiinteä, 
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topologian muutokset johtuvat noodien sijainnin muutoksista toisiinsa nähden. Nämä 

muutokset voivat lisäksi aiheuttaa ongelmia saavutettavuuden suhteen. Muut 

topologiamuutokset voivat johtua saatavilla olevan energian loppumisesta tai 

anturinoodien toteuttamista tehtävistä. Laitevika on yleinen tapahtuma ja johtuu yleensä 

energialähteen vioittumisesta tai rikkoontumisesta. Anturinoodin rikkoonnuttua tai sen 

tehtävän muuttuessa uusia anturinoodeja voidaan lisätä tai entisiä korvata tarvittaessa. 

Vaihdon seurauksena on verkon uudelleenjärjestely. Kaiken tämän onnistumiseksi 

tarvitaan erityisiä anturiverkon hallintataitoja, joiden avulla selviydytään anturiverkossa 

tapahtuvien topologiamuutoksien ja rajoitetun energiankulutuksen aiheuttamilta 

muutoksilta. [2, sivu 1166]  

 

 

2.3 Anturinoodi 

 

Anturinoodi on laite, joka on pienikokoinen ja edullinen sovellusalusta. Pienimmillään sen 

odotetaan saavuttavan tilavuudeltaan kuutiomillimetreissä olevan koon. Tällaisten 

laitteiden energian määrä on hyvin rajoitettu tai niiden on saatava sitä ympäristöstään. 

Energiatehokkuudesta huolehtiminen on langattoman anturiverkon tärkein asia. Lisäksi 

useita tuhansia anturinoodeja saattaa olla valjastettuna suorittamaan tiettyä tehtävää, koska 

yhden anturinoodin tehokas toimintaetäisyys on pieni ja mittauksia tehdään laajalta 

alueelta. Tämän takia anturinoodeja on oltava riittävän paljon ja niiden tulee olla edullisia 

ja pienikokoisia. [7, sivu 149] Kuva 2 esittelee tavallisen anturinoodin yleisen 

järjestelmäarkkitehtuurin. Se koostuu neljästä päälohkosta: virranhallinta, tiedonvälitys, 

tietojen prosessointi ja anturit. Virranhallintalohkossa on paristo ja dc-dc muunnin. Lohkon 

tehtävänä on huolehtia anturin energiantarpeesta. Tiedonvälityslohko koostuu tavallisesti 

lyhyen kantaman radiosta, joka toimii langattoman liikenteen kanavilla. Radiotekniikan 

lisäksi käytössä voi olla infrapuna- ja lasertekniikalla toteutettuja ratkaisuja. 

Prosessointiyksikkö muodostuu muistista, mikrokontrollerista ja adc-muuntimesta. 

Prosessointiyksikön muistiin talletetaan tarvittavat sovellusohjelmat ja anturilta tulevat 
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tiedot. Viimeinen lohko eli anturit on linkki anturinoodin ja fyysisen ympäristön välillä. Se 

pitää sisällään antureita ja toimilaitteita, joita langattoman verkon sovellukset tarvitsevat. 

[18, sivu 538]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. [18, sivu 538] Anturinoodin rakenne 
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3 Langattomat anturiverkot teollisuudessa 

 

Suurimmalle osalle ihmisistä langattomat teknologiat merkitsevät mahdollisuutta käyttää 

Internetiä tai muita palveluita paikoissa, joissa ei ole kaapeliverkkoa tai tilanteissa, joissa 

ollaan liikkeellä tai matkalla. Tämän ohella langattomat teknologiat tarjoavat hyvin 

kiinnostavan vaihtoehdon teollisuuden ja tuotantolaitosten automaatioon, hajautettuihin 

valvontajärjestelmiin, automaatiojärjestelmiin ja erilaisiin sulautettuihin 

tietoverkkojärjestelmiin. Langattomuuden merkittävimpiä etuja ovat kaapeloinnin, 

asennuskustannusten, kaapelivikojen ja liitinten aiheuttamien ongelmien väheneminen sekä 

langattomuuden mahdollistava liikkuvuus tai liikuteltavuus. Mielenkiintoisia teollisuuden 

sovelluksia ovat suljettuun silmukkaan perustuvat liikkuvien järjestelmien 

valvontajärjestelmät, liikkuvien robottien koordinaatio, itsenäisesti liikkuvat ajoneuvot, 

koneiden kunnon valvonta tai osien jäljittäminen. 

 

 

3.1 Teollisuuden erityisvaatimukset 

 

Erilaisia sovelluksia on paljon ja teollisuus asettaa näille langattomille sovelluksille tiukat 

vaatimukset. Mikäli näitä vaatimuksia ei saavuteta, seurauksena voi olla ajan- ja 

rahantuhlausta tai tuloksena voi olla jopa fyysisiä vahinkoja. Langattomuuden asettamien 

tavoitteiden saavuttamiseksi on otettava huomioon määrätty toiminnallisuus, joka on 

ominaista langattomalle tiedonsiirrolle ja toisaalta langattomuuden mukanaan tuomat 

reaaliaikaisuuden ja luotettavuuden rajoitukset, joiden seurauksena voi esiintyä 

epämiellyttäviä virheiden mahdollisuuksia. Langattomien anturiverkkojen käyttö 

tiedonvälityksessä on saavuttanut viimeaikoina lisääntyvää kiinnostusta teollisuuden 

piirissä. Anturiverkkojen perusperiaatteisiin kuuluu merkittävästi rajoitettu energian käyttö 

ja näin ollen energiatehokkuus on niiden yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Tämän takia 

on luonnollista, että anturinoodit viettävät suurimman osan ajastaan lepotilassa, jolloin ne 
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eivät lähetä tai vastaanota mitään tietoja. Näiden ominaisuuksien vuoksi anturiverkon 

käyttäminen ei ole mahdollista sellaisissa tapauksissa, joissa valvonta on kokoaikaista tai 

lähes jatkuvaa. Sen sijaan tehtävissä, joissa aikakriittisyys ei näyttele niin suurta roolia, 

voidaan harkita valvonnan toteuttamista anturiverkkojen avulla. Tästä esimerkkinä ovat 

koneen tai laitteen kunnonvalvonta tai anturinoodien käyttö vuodon ilmaisimina. Olemassa 

olevien langattomien teknologioiden ja protokollien sovittaminen teolliseen käyttöön vaatii 

uusien menetelmien kehittämistä ja tutkimustyötä.  

 

Teolliset anturiverkot on suunniteltu pääsääntöisesti kuljettamaan tietoa anturinoodien 

mittaamista muutoksista ja toimilaitteiden komennoista anturinoodien sekä toimilaitteiden 

välillä. Lisäksi ne välittävät tietoa valvontaa varten, joka usein on toteutettu keskitetysti. 

Teolliseen tiedonsiirtoon liittyy tärkeitä ominaisuuksia, kuten määräajat, korkeat 

luotettavuusvaatimukset ja nopeiden pakettien ylivalta. Tästä vuorovaikutuksesta voidaan 

nostaa esiin kaksi erilaista toimintamallia: isäntä/orja-malli ja tuottaja/kuluttaja-malli. 

Näiden molempien toimintamallien kannalta palvelun laadulla (QoS) on tärkeä merkitys. 

[19, sivut 102-104] 

 

 

3.2 Arkkitehtuuri 

 

Anturiverkkojen arkkitehtuureissa on paljon yhteneväisyyksiä ad hoc-verkkojen kanssa, 

mutta niistä löytyy myös muutamia tärkeitä eroavaisuuksia. Ad hoc-verkoissa ei yleensä 

ole muita tärkeämpiä noodeja, vaan kaikki noodit saattavat suorittaa eri sovelluksia ja 

kommunikoida tasavertaisina toistensa kanssa. Anturiverkossa koko verkko on suunniteltu 

kokonaisuutena suorittamaan yhtä tai muutamaa yhteistä sovellusta, johon kaikki noodit 

osallistuvat. Tehtävät voivat olla esimerkiksi ympäristön muutosten mittaamista ja 

tallentamista sekä yhteistyötä kerättyjen datanäytteiden prosessoinnissa. Lisäksi 

anturiverkot ovat organisoidumpia kuin ad hoc-verkot ja tyypillisesti anturiverkossa on 

muutamia kerääjänoodeja, joille anturinoodit lähettävät datansa. Kerääjänoodit voivat 
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konfiguroida ja valvoa anturinoodien toimintaa, toimia yhdyskäytävänä muihin verkoihin 

ja ne tarjoavat rajapinnan verkonhallintatehtäviä varten. [19, sivu 107] 

 

 

3.3 Energiatehokkuus 

 

Tavallisesti anturinoodien energialähteenä ovat paristot, joiden toiminta-aika on rajallinen. 

Paristojen toiminta-ajan jatkamiseksi voidaan käyttää tavallisia anturinooditason 

energianhallintamenetelmiä tai virranhallinnan ennakkosuunnitelmia, joissa pariston 

käytön aikakaavio on laadittu niin, että voidaan hyödyntää pariston palautumisvaikutusta. 

Vaikka paristojen toiminta-aikaa voidaan erilaisilla tekniikoilla kasvattaa, niin jossakin 

vaiheessa niiden toiminta-aika kuitenkin päättyy. Toiminta-aikaa voidaan lisätä 

esimerkiksi tekniikoilla, joilla ympäristön olosuhteita käytetään hyväksi pariston 

lataamiseksi. Näin voidaan hyödyntää ympäristön lämpöä tai anturinoodin liikettä pariston 

toiminta-ajan kasvattamiseksi. Pidemmälle kehittyneitä vaihtoehtoja ovat mekanismit, 

joissa käytetään hyväksi langatonta tehon siirtoa. Esimerkkinä langaton 

kenttäväyläjärjestelmä WISA, jossa on magneettikentän avulla aikaansaatu virtalähde. 

Kappaleessa 3.3 on käytetty lähdettä [19, sivut 107-108]. 

 

Energiatehokkuuden voidaan katsoa olevan tärkein yksittäinen suunnitteluun vaikuttava 

asia kun suunnitellaan anturiverkon laitteistoa, algoritmeja, protokollia ja sovelluksia. 

Tavallisesti yksittäisen anturinoodin energian loppuminen ja anturinoodien alhainen 

luotettavuus johtuu anturiverkon ylimitoitetusta liikennöinnistä. Koko anturiverkon elinikä 

voi olla merkittävästi suurempi kuin yksittäisen anturinoodin elinikä, jos anturinoodit 

sovittavat huolellisesti yhteen aktiviteettinsa.  

 

Energiatehokkuudella on merkittävä vaikutus protokollasuunnitteluun. Anturinoodien 

langattomat lähettimet vievät usein suurimman osuuden tehon kulutuksesta. Kun verrataan 
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lähettimen ja mikrokontrollerin virrankulutusta voidaan todeta, että mikrokontrolleri voi 

suorittaa satoja tai jopa tuhansia käskyjä samalla energiamäärällä, jonka lähetin tarvitsee 

lähettääkseen yhden bitin langattomalle kanavalle. Koska laskenta on 

energiatehokkaampaa kuin viestintä, välittäjänoodit voivat esimerkiksi kerätä muiden 

anturinoodien tiedot yhteen, koota niistä lopullisen tietopaketin ja lähettää sitten sen 

keräilynoodille. Tämä menetelmä säästää lähetettävien bittien määrä ja energiaa. Lisäksi 

tämä yhteen koottu data sisältää tärkeintä tietoa kokonaismateriaalista ja on 

virheenkorjausmekanismiltaan energiaystävällisempi. Tällainen tiedon prosessointi on 

avainesimerkki datakeskeisestä suunnittelusta, jossa pyritään siihen, että sovellus tietää, 

mikä tieto on kuljetettava edelleen ja vaikuttaako tieto protokollaratkaisuihin. 

 

Tyypillinen Wlan verkon lähetysteho on noin 100 mW, kun taas anturinoodin lähettimen 

lähetysteho on luokkaa 1 mW. Energian kulutus on samaa suuruusluokkaa niin 

lähetettäessä kuin vastaanotettaessa. Lähetin-vastaanotin saattaa kuunnella kanavaa 

tulevien pakettien varalta, mutta ei todellisuudessa vastaanota mitään. Tätä tilaa voidaan 

kutsua toimettomuudeksi tai joutokäynniksi. Energian kulutus on merkittävästi pienempi 

tässä tilassa. Prosentteina vähintään 50 % tai vain murto-osa siitä energiankulutuksesta 

mikä kuluu lähetettäessä tai vastaanotettaessa tietoa. Energiatehokkuuden parantamiseksi 

ja erittäin matalan energiankulutuksen saavuttamiseksi anturinoodien tulisi voida kytkeä 

halutut laitteet, kuten vastaanotin lepotilaan tai kokonaan pois päältä suurimmaksi osaksi 

aikaa. Sitä murto-osaa ajasta, jonka lähetin-vastanotin ei ole lepotilassa vaan vastaanotto- 

tai lähetystilassa kutsutaan aktiivi-tilaksi. On ymmärrettävää, että mitä lyhyempiä nämä 

aktiivi-tilat ovat, sitä pidempi on anturinoodin toiminta-aika. On kuitenkin huomattava, 

että lepotilassa oleva anturinoodi ei välitä, lähetä eikä vastaanota tietoa, eikä tee mittauksia 

tai havaintoja ympäristöstä. Yksittäisen anturinoodin oleminen lepotilassa tarkoittaa sen 

tehtävien siirtymistä muille anturinoodeille. Niinpä naapurinoodien on kyettävä 

koordinoimaan toistensa lepotilojen aikataulut. On myös muistettava, että vaihtelu 

toimintatilan ja lepotilan välillä kuluttaa energiaa ja sen vuoksi tilojen vaihtelun tulee olla 

tarkasti kontrolloitua.  
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Yksittäisen anturinoodin lähetysteho on usein heikko, niinpä kommunikointietäisyys on 

rajoitettu muutamaan kymmeneen metriin ja verkon täytyy toimia 

monihyppelyperiaatteella, jotta informaatio saadaan välitettyä riittävän etäälle. Sen takia 

energiatehokas reititys on yksi anturiverkojen suunnittelun avainasioista. 

Tiedonsiirtonopeus on rajoitettu energiatehokkuuden takia muutamasta kymmenestä 

kilobitistä sekunnissa muutamaan sataan kilobittiin sekunnissa. Yleisenä 

suunnittelusääntönä voidaan pitää anturiverkkojen sovellusten ja protokollien yhteistä 

suunnittelua energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Energiatehokkuuden maksimoimiseksi 

voidaan käyttää cross-layer-optimointia perinteisen OSI-mallin mukaisen 

kerroksellisuuden sijasta. 

 

 

3.4 Skaalautuvuus 

 

Vikasietoisuuden varmistaminen kasvattaa anturiverkon anturinoodien määrää. Suurten 

alueiden havainnointia varten tarpeellisten anturinoodien määrä voi olla satoja tai jopa 

tuhansia. Tämän takia skaalautuvuus on asia, joka herättää kriittistä huolta ja onkin 

luonnollista, että niin yksittäisen anturinoodin kuin koko anturiverkon tulisi olla 

itsejärjestäytyvä. Manuaalisesti tällaisen satoja tai tuhansia anturinoodeja sisältävän verkon 

konfigurointi ei ole edes vaihtoehto.  

 

Suuri osa anturinoodeista edellyttää, että yleisesti jaettavien algoritmien ja protokollien 

tulisi olla jaettavissa muuten kuin keskitetysti aina kun se on mahdollista. Muussa 

tapauksessa tietoliikenne saattaa ruuhkautua näiden keskitettyjen palvelimien 

läheisyydessä ja jopa ylittää anturinoodien kyvyn välittää tulevaa ja lähtevää 

tietoliikennettä. Lopputuloksena voi olla anturinoodien ylikuormittuminen ja sen 

seurauksena niiden energian loppuminen. Tämä taas aiheuttaa sen, että palvelin on 

saavuttamattomissa. Ongelman ratkaiseminen vaatii useiden eri tekijöiden huomioon 



 13 

ottamista erityisesti kerääjänoodien kohdalla. Etenkin, jos ne ovat liikkuvia, liikennöinti on 

mahdollista ajoittain ja käytettävissä olevat aikaikkunat ovat lyhytaikaisia. 

Skaalautuvuuden hallinnan yhteydessä kiinnostus suuntautuu topologian hallintaan 

langattomissa anturiverkoissa. Perusongelmana on yleensä verkkoon tiheästi sijoitetut 

anturinoodit, joista jokaisella noodilla saattaa olla useita naapureita, joiden kanssa ne 

voivat kommunikoida. Tällaisessa tilanteessa yhdelläkään reititysalgoritmilla ei ole kovin 

laajaa valikoimaa erilaisia reititysmahdollisuuksia. Topologian hallintaa varten olevien 

algoritmien tavoitteena on selvästi vähentää erilaisten mahdollisten reittien määrää. 

Lähetystehon voimakkuutta kontrolloimalla voidaan vähentää yksittäisten anturinoodien 

saavutettavissa olevia naapurinoodeja. Toinen mahdollisuus on muokata anturiverkon 

rakennetta saman tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi 

jakamalla anturiverkko ryhmiin ja jokainen yksittäinen ryhmän jäsen kommunikoi vain 

ryhmänsä juurinoodin kanssa. Reititys tapahtuu sitten näiden ryhmien juurinoodien kautta. 

[19, sivu 108] 

 

 

3.5 Langattomat standardit 

 

Tässä kappaleessa tutustutaan yleisimpiin langattoman tiedonsiirron standardeihin, joita 

käytetään langattomissa anturiverkoissa. Näille standardeille on ominaista, että niissä on 

otettu huomioon langattoman tiedonsiirron ja langattoman anturiverkon vaatimuksia. IEEE 

802.15.4 tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia niin tiedonsiirtonopeuden kuin kantomatkan 

suhteen. ZigBee:n tavoitteena on parantaa tuotteiden yhteensopivuutta ja keskittää 

yhdenmukaistamista. Lisäksi sen kehityksessä yhdeksi painopisteeksi on asetettu 

energiatehokkaat sovellukset laiteisiin, jotka toimivat paristolla. Ensimmäinen varsinaisesti 

teollisuuteen ja prosessiteollisuuteen suunniteltu standardi-luonnos on ISA 100.11a, joka 

on jätetty vahvistettavaksi tämän työn kirjoitushetkellä. ISA 100.11a sopii tilanteisiin, 

joissa ei tarvita kriittistä valvontaa, ohjaus-sovelluksiin ja kohteisiin, joissa 100 ms viiveet 

voidaan hyväksyä vaihtoehtona lyhyemmälle viiveelle. Sen tavoitteena on tarjota vahvaa 
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uutta toiminnallisuutta olemassa oleviin langattomiin järjestelmiin vaativissa teollisuuden 

olosuhteissa.  

 

 

3.5.1 IEEE 802.15.4-standardi 

 

Ensimmäinen versio standardista ilmestyi vuonna 2003 ja sitä päivitettiin 2006, jolloin 

siihen lisättiin uusi modulointikaava fyysiselle kerrokselle ja korjattiin MAC-kerroksen 

ongelmia. Standardista on nykyisin saatavissa kaupallinen toteutus ja avoimen lähdekoodin 

toteutus. IEEE 802.15.4 standardin kohdesovelluksena ovat anturiverkot, 

kiinteistöautomaatio ja sen avulla voidaan tarvittaessa yhdistää erilaisia laitteita 

tietokoneisiin. [19, sivu 109] 

 

IEEE 802.15.4 on standardi, joka tuo uusia mahdollisuuksia langattoman anturiverkon 

käyttöön. Standardille on tyypillistä pyrkimys yksinkertaisuuteen, jotta se mahdollistaisi 

kustannustehokkaat ja vähän tehoa kuluttavat toteutukset. [11, sivu 1481] IEEE 802.15.4 

standardi määrittelee langattoman verkon siirtoyhteyskerroksen (MAC) ja fyysisen 

kerroksen (PHY). Määrittelyn tavoitteena oli luoda edullinen, energiatehokas 

kaksisuuntaiseen langattomaan kommunikointiin sopiva ratkaisu. IEEE 802.15.4 standardi 

onkin kehitetty erityisesti sellaisia sovelluksia varten, jotka toimivat topologialtaan 

dynaamisessa verkossa. Verkko koostuu laitteista, jotka lähettävät epäsäännöllisesti pieniä 

datapaketteja. [21, sivu 1137] Standardi helpottaa langattoman anturiverkon rakentamista 

vähentämällä anturinoodien ja käyttölaitteiden asennuskustannuksia ja samalla se antaa 

mahdollisuuden kattavamman anturiverkon toteuttamiseksi [11, sivu 1482].  

 

Alkuperäinen IEEE 802.15.4 standardi käyttää suorasekventointitekniikkaa (DSSS). 

Standardista löytyy specifikaatiot kolmelle eri taajuusalueelle, joilla langatonta operointia 

voidaan suorittaa. Taajuusalueet ovat 868 MHz, joka on käytössä Euroopassa, 915 MHz, 

jota käytetään USA:ssa ja 2400 MHz ISM kaista, jota voidaan käyttää maailmanlaajuisesti 
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(kuva 3). 2.4 GHz:n kaistaa voidaan käyttää teollisuudessa, tieteellisessä tutkimuksessa ja 

lääketieteessä. Se on myös yhteensopiva muiden IEEE 802 langattomien standardien 

kanssa. IEEE 802.15.4:n tavoitteena on helppokäyttöisyys, kustannustehokkuus ja 

energiatehokkuus edullisten kannettavien laitteiden joukossa. IEEE 802.15.4 suunniteltiin 

tukeman kahta fyysisen kerroksen vaihtoehtoa, jotka perustuvat 

suorasekventointitekniikkaan. Tämä mahdollistaa edullisten digitaalisten IC-piirien käytön. 

Nämä molemmat fyysisen kerroksen vaihtoehdot käyttävät samaa pakettien 

perusrakennetta, joka kuluttavat vähän energiaa lyhyiden toimintajaksojen aikana. [11, sivu 

1482]  

 

 

Kuva 3. [11, sivu 1481] IEEE 802.15.4 standardin specifikaatiot kolmelle eri 

taajuusalueelle. 

 

Aikakriittisen tiedonsiirron tukemiseksi luotiin toistuva pieniviiveinen sovellus, 

Guaranteed Time Slot (GTS). Se on mekanismi, joka varaa superframe kehykseen tietyn 

ajan tiedon siirtämiselle. [7, sivu 641] Kuvassa 4 esitellään superframe-rakenne. 

Superframe koostuu kuudestatoista samankokoisesta aikavälistä, jotka on ryhmitelty 

kahteen osaan: CAP (Contention Access Period) ja CFP (Contention Free Period). CFP:lle 

varattuja aikavälejä hallinnoi PAN koordinaattori. [11, sivu 1483] 
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Kuva 4. [11, sivu 1483] Superframe rakenne koostuu kuudestatoista 

samankokoisesta aikavälistä. 

 

IEEE 802.15.4a-versio standardista esittelee uusia vaihtoehtoja fyysiselle kerrokselle. Se 

tukee suurempia tiedonsiirtonopeuksia ja tarkentaa kantomatkalle asetettuja vaatimuksia 

mahdollistaen uusien sovelluksien käytön, jotka perustuvat informaatioon, etäisyyteen ja 

laitteen sijaintiin verkossa. [4, sivu 285]  

  

Koska IEEE 802.15.4 suosii kohtuuhintaisia ja vähän energiaa kuluttavia laitteita se 

mahdollistaa eri sovellusten avulla hyvin erilaisten antureiden ja laitteiden käytön 

teollisuudessa, maanviljelyksessä, ajoneuvoissa, kiinteistöissä ja terveydenhuollossa. Tämä 

standardi mahdollistaa näiden sovellusten käytön niissä tapauksissa, joissa olemassa olevan 

WPAN ratkaisut ovat liian kalliita ja bluetooth:n kaltaista suorituskykyä ei tarvita. 

Standardin ominaisuudet antavat mahdollisuuden ottaa käyttöön sovelluksia, jotka 

aikaisemmin olivat epäkäytännöllisiä. Kuvassa 5 vertaillaan IEEE 802.15.4:n ja muita 

IEEE 802 langattoman verkon standardien ominaisuuksia. [11, sivut 1481-1482] 

 

Kuva 5. [11, sivu 1482] IEEE 802.15.4:n ja muita IEEE 802 langattoman verkon 

standardien ominaisuuksien vertailu. 
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3.5.2 ZigBee 

 

Kappaleen 3.5.2 lähteenä on käytetty lähdettä [17, sivut 259-262]. Viimeisen viiden tai 

kymmenen vuoden aikana langattomien anturiverkkojen kasvu on ollut merkittävää lähes 

kaikkialla teollisuudessa ja myös kodeissa. Niinpä se onkin nykyään yksi 

kiinnostavimmista teknologian osa-alueista. Nimensä ZigBee on saanut mehiläisten tavasta 

liikkua ristiin rastiin kukasta toiseen ja tekniikasta, jolla ne välittävät tietoa toisille 

mehiläisille parhaista ruokapaikoista.  

 

ZigBee:n tavoitteena on keskittää yhdenmukaistamista ja parantaa tuotteiden 

yhteensopivuutta sekä tarjota lyhyen kantaman kustannustehokasta verkkotoimintaa. 

ZigBee:n kehityksessä on ollut painopisteenä paristolla toimivat vähänkuluttavat 

sovellukset. ZigBee:n takana on samanniminen allianssi, johon kuuluu alan yrityksiä mm. 

Motorola, Philips, Honeywell ja Mitsubishi Electric. ZigBee hyödyntää IEEE 802.15.4 

standardia määrittelemään PHY ja MAC tasot.  

 

ZigBeen verkkonoodi on suunniteltu paristokäyttöiseksi tai hyvin vähän energiaa 

kuluttavaksi. Se etsii käytettävissä olevia langattomia verkkoja lähettääkseen tarvittaessa 

sovelluksensa keräämää tietoa, pyytää tietoa verkon koordinaattorilta ja menee lepotilaan 

kun toiminnallisuutta ei ole. 

 

IEEE 802.15.4 standardi määrittää kaksi fyysistä kustannuksiltaan edullista laitetyyppiä. 

FFD-laite, joka toimii kaikissa topologioissa ja sen tehtävänä voi olla verkon 

koordinaattorina toimiminen ja se voi kommunikoida kaikkien muiden laitteiden kanssa. 

RFD-laitteen toiminta on rajoitettu toimimaan tähti-topologiassa ja se on toteutukseltaan 

hyvin yksinkertainen. RFD-laite kommunikoi ainoastaan verkon koordinaattorin kanssa. 

IEEE 802.15.4 ja ZigBee verkoissa on oltava vähintään yksi FFD-laite, joka toimii verkon 

koordinaattorina, mutta päätelaitteina voidaan käyttää RFD-laitteita, joiden avulla voidaan 

alentaa verkon kustannuksia. FFD-laite voi toimia PAN-koordinaattorina, koordinaattorina 
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tai laitteena eli anturinoodina, kun taas RFD-laite on tarkoitettu erittäin yksinkertaisille 

sovelluksille, kuten valokytkimet tai passiiviset infrapuna-anturit. RFD-laitteiden ei 

tarvitse lähettää suuria määriä tietoa ja ne saattavat olla yhteydessä ajoittain vain yhden 

FFD-laitteen kanssa. Tämän takia RFD-laitteen avulla voidaan selvitä hyvin vähäisillä 

resurssien ja muistin tarpeilla. IEEE 802.15.4 standardin MAC-kerros on riittävän joustava 

molempien laitetyyppien käsittelemiseksi.  

 

Ajastettu tiedon lähettäminen voidaan käsitellä kahdella tavalla. Toisessa tavassa 

anturinoodi herätetään sovitulla merkillä, jonka jälkeen tarkistetaan onko lähetettäviä 

tietoja ja sen jälkeen anturinoodi menee taas lepotilaan. Toisessa tavassa käytössä on 

ajoittainen, mutta epäsäännöllinen menetelmä, jossa anturinoodi on yhteydessä verkkoon 

vain kun sillä on perusteltu tarve tiedon lähettämiseen, tällä tavalla pyritään merkittävään 

energian säästöön. 

 

Mesh-topologiassa verkkotyöskentely tapahtuu hyödyntämällä lähimmän noodin kykyä 

välittää viestejä eteenpäin. Kun käytössä on riittävän tiheä anturinoodien verkko, tämä 

tapahtuu läpinäkyvästi ja tuo mukanaan redundanssia ja luotettavuutta. Tällainen tapaus 

voi tulla esiin kun verkko kasvaa fyysisesti ja siihen on lisättävä noodeja. Kun lisäys on 

suoritettu, verkon uudelleen konfigurointi kestää muutamia kymmeniä millisekunteja. 

 

ZigBee-verkon koordinaattori asettaa verkon, se lähettää tiedonsiirtomerkit 

anturinoodeille, hallitsee muita verkkonoodeja, tallettaa anturinoodeilta tulleen 

informaation, reitittää anturinoodien viestinnän, mutta tyypillisintä sen toiminnalle on 

informaation vastaanotto (kuva 6). 
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Kuva 6. [17, sivu 262] ZigBee-verkon rakenne. 

 

Jos FFD-laitetta käytetään koordinaattorina, se tarvitsee riittävästi muistia verkon 

konfigurointitietojen säilyttämiseen ja prosessointitehoa verkon itsekonfigurointiin 

selviytyäkseen näistä laajennuksista ja omista tehtäväsovelluksistaan. Reititin tallentaa ja 

lähettää eteenpäin viestejä laitteille, jotka eivät voi suoraan vaihtaa viestejä keskenään. 

Koordinaattori saattaa käyttää merkittävästi enemmän tehoa kuin yksittäinen verkon etäisin 

noodi ja saattaa tarvita tehonlähteekseen verkkovirtaa tai sen tehontarve voidaan järjestää 

erillisellä tehonlähteellä. 

 

Yhden noodin toiminta-alue on nimellisesti 10 m, mutta parhaimmilla toteutuksilla on 

päästy jopa 300 - 400 m etäisyyksiin kahden noodin välillä tapahtuvassa tiedonsiirrossa, 

jos ne ovat olleet näköetäisyydellä toisiinsa nähden. Tiedonsiirtoetäisyyttä voidaan 

edelleen kasvattaa jos käytetään noodien kykyä tiedon välittämiseen noodilta toiselle. 

ZigBeellä on käytettävissä 64-bittiset IEEE 802.15.4 osoitteet ja lyhyemmät 16-bittiset 

osoitteet paikalliseen osoittamiseen. Näiden osoitteiden avulla voidaan toteuttaa tuhansien 

noodien verkko.  
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3.5.3 ISA SP 100, teollisuutta varten tehty standardiluonnos 

 

ISA (Instrumentation, System and Automation Society) valmistelee parhaillaan 

standardien sarjaa, jonka pyrkimyksenä on lisätä langattoman teknologian kiinnostavuutta 

eri alojen teollisuudessa. Ensimmäisenä tulee prosessiteollisuudelle suunnattu ISA 

100.11a, jonka piti valmistua standardiksi syksyllä 2008. [2, sivu 111] Lopulta 

standardiluonnos hyväksyttiin 23.4.2009, jonka jälkeen se menee ISA:n ja ANSI:n 

hyväksyttäväksi, ja on sen jälkeen valmis standardi [20]. Standardin myöhemmät 

uudistukset tulevat kattamaan teollisuusautomaation ja kiinteistöautomaation sovellukset 

[2, sivu 111]. ISA 100.11a standardin tarkoitus on tarjota luotettavaa ja varmaa operointia 

ei-kriittisen tiedon tarkkailuun, hälytyksiin ja sovelluksien hallintaan. ISA 100.11a 

määrittelee osan OSI-kerroksista, verkon organisoinnin, järjestelmän hallinnan ja 

yhdyskäytävän. Lisäksi se määrittelee turvallisuusmääräykset, kun matalanopeuksiseen 

langattomaan verkkoon liitetään kiinteitä, kannettavia tai liikuteltavia laitteita, jotka 

tukevat rajoitettuja virrankulutusvaatimuksia. [13, sivu 49] 

 

ISA 100.11a on sovellus, joka sopii tilanteisiin, joissa ei tarvita kriittistä valvontaa, ohjaus-

sovelluksiin ja kohteisiin, joissa 100 ms viiveet voidaan hyväksyä vaihtoehtona 

lyhyemmälle viiveelle. Teollisuuden käyttäjien tarpeita varten ISA 100.11a-standardi 

tarjoaa vahvaa uutta toiminnallisuutta olemassa oleviin langattomiin järjestelmiin 

vaativissa teollisuuden olosuhteissa. ISA 100.11a on hyvin yhteensopiva muiden 

langattomien laitteiden kanssa, joita voidaan olettaa olevan teollisessa ympäristössä, kuten 

matkapuhelimet tai laitteet, jotka perustuvat IEEE 802.11x, IEEE 802.15x, IEEE 802.16x, 

ja muihin oleellisiin standardeihin. Lisäksi ISA 100.11a tarjoaa yhteensopivuutta ja 

tarvittaessa ISA 100-laitteiden vaihdettavuutta. Se on avoin, helposti käyttöönotettava 

standardi loppukäyttäjälle, joka voi standardin avulla toteuttaa ja ottaa käyttöön 

järjestelmän. [13, sivu 49] 
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ISA 100.11a käyttää taajuushyppelyä kuudellatoista kanavalla, jotka ovat IEEE 802.15.4:n 

mukaisia ja toimivat 2.4 GHz ISM taajuudella. Standardin tavoitteena on parantaa 

langattoman anturiverkon kykyä sietää niin staattisia kuin taajuushyppelystä johtuvia 

häiriöitä ja lisätä luotettavuutta hyödyntämällä käytössä olevia taajuuksia. Lisäksi ISA 

100.11a esittelee sovituksen MAC-kerroksen ja siirtoyhteyskerroksen välillä. 

Siirtoyhteyskerros kontrolloi taajuushyppelyä ja lisää aikajakokanavointi (TDMA) 

suunnitelman. [19, sivu 111] 

 

ISA 100.11a-verkon rakenne voi olla hyvin monimuotoinen. Se voi koostua langattomasta 

monihyppelyverkosta, joka on mesh-topologian mukainen. Tässä verkossa on 

reititysominaisuuksilla varustettuja anturinoodeja ja siihen voidaan sijoittaa yksinkertaisia 

anturinoodeja ilman reititysominaisuutta. Toisaalta tällaiset verkot voivat olla liitettynä 

toisiinsa runkoväylän avulla, joka tukee edellä mainittua tekniikka. Lisäksi mesh-

topologialla voi olla yksi yhdyskäytävä tai useampia yhdyskäytäviä muun tyyppisiin 

tehdasverkkoihin. ISA 100.11a tarjoaa myös toiminnallisuuteen muutamia eri vaihtoehtoa, 

tiedonsiirto voi olla kahdenvälistä tai pyrkimyksenä voi olla paras lopputulos (best effort). 

Tarjolla on lisäksi tietovirran ohjausta ja palveluja kuten datan pilkkominen ja uudelleen 

kokoaminen. [19, sivu 111]  
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4 Verkon synkronointi 

 

Ajalla on merkittävä rooli verkon synkronoinnissa. Jatkossa puhutaan fyysisestä ajasta, 

joka tarkoittaa esimerkiksi jonkin mittaustapahtuman suoritushetkeä tai suoritusajankohtaa 

anturiverkon ympäristön ajassa. Tämän fyysisen ajan perusteella voidaan kerätystä 

informaatiosta havainnoida eri tapahtumien väliset aikaerot tms. yleiseen ulkoiseen aikaan 

sidotut asiat. Looginen aika taas voi olla esimerkiksi anturiverkon sisäistä aikaa. Paras 

esimerkki loogisesta ajasta on tilanne, jossa ollaan kiinnostuneita tarkkailtavien 

tapahtumien järjestyksestä eikä siitä mihin fyysiseen aikaan ne tapahtuivat. 

 

Kappaleessa 4 pääasiallisena lähteenä on käytetty lähdettä [16], ellei toisin mainita. 

Anturinoodien yhteistyön merkitys korostuu, kun mittausten kohteena on nopeuteen ja 

paikkaan perustuvia kohteita. Näissä tapauksissa anturin mittausten fyysinen aika on yksi 

avainelementeistä, kun kerättyä tietoa prosessoidaan. Langattomia anturiverkkoja 

käytetään ympäristössä tapahtuvien muutosten seurantaan ja valvontaan. Näiden 

valvontasovelluksien käytössä fyysinen aika näyttelee usein merkittävää roolia. 

Anturiverkkojen monimuotoisuus asettaa paljon monimutkaisia haasteita, jotta 

kokonaisuus saataisiin synkronoitua ajan suhteen. Tavallisesti käytettävissä olevissa 

järjestelmissä nämä synkronointijärjestelmät eivät välttämättä kykene vastaamaan näihin 

haasteisiin. Verkon aikatiedon välittämiseen internetissä käytetty protokolla (NTP) on ehkä 

yksi kehittyneimmistä ja aikatestatuimmista järjestelmistä. NTP ei kuitenkaan ole 

parhaimmillaan langattomissa anturiverkoissa ja sen vuoksi on etsittävä tai käytettävä 

uusia synkronointimenetelmiä. 

 

Verkonhallinnan näkökulmasta synkronoinnilla on äärimmäisen tärkeä rooli langattomissa 

anturiverkoissa. Tämä johtuu synkronoinnin suorasta vaikutuksesta anturinoodin elinikään 

energiankulutuksen kautta ja siten myös verkon skaalautuvuuteen. Energian kulutus on 

suurimmillaan, kun anturinoodi lähettää tai vastaanottaa dataa ja putoaa vähintään puoleen 

tai jopa murto osaan, kun anturinoodi kuuntelee kanavaa. Lisäksi hyvän 
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energiatehokkuuden saavuttamiseksi anturinoodi tulisi voida asettaa lepotilaan. 

Anturinoodien on koordinoitava lepotilansa naapurinoodien kanssa niin, että verkon 

toimintakyky säilyy ja saavutetaan todellista energiansäästöä. Synkronointialgoritmin tulisi 

olla mahdollisimman energiatehokas, mikä tarkoittaa synkronoinnin toteuttamista 

mahdollisimman pienellä määrällä lähetys- ja vastaanottokertoja. 

 

 

4.1 Aikasynkronointi ja kalibrointi langattomissa anturiverkoissa 

 

Aikasynkronointi on yksi erittäin tärkeä osa hajautettujen langattomien järjestelmien 

infrastruktuuria [7, sivu 150]. Langattomien anturiverkkojen kehittäjien yhteisenä tärkeänä 

tavoitteena on tuottaa joustavia ja luotettavia synkronointiratkaisuja, joiden toteuttaminen 

on huomattavasti vaikeampaa kuin perinteisissä verkoissa [7, sivu 150]. Näiden verkkojen 

ominaisuuksiin kuuluu tiukemmat aikasynkronoinnin vaatimukset kuin perinteisissä 

Internet-sovelluksissa. Aikasynkronoinnin tarkkuus johtuu langattomien anturiverkkojen 

läheisestä fyysisestä yhteydestä olemassa olevaan ympäristöön, ja rajoitetusta 

energiamäärästä. Esimerkkinä voidaan ottaa tilanne, jossa kaksi anturinoodia tekee 

havainnon samasta tapahtumasta, esimerkiksi äänestä, jonka nopeus tulisi mitata. Tämän 

suorittamiseksi tarvitaan tarkkaa ajan synkronointia riittävän tarkan mittauksen 

varmistamiseksi. Verkon synkronointiin tarkoitettuja algoritmeja on olemassa useita ja 

yleensä ne perustuvat samaan suunnittelumalliin, jossa palvelin lähettää ajoittain viestin, 

joka sisältää ajanmukaisen aikatiedon [6, sivu 1].  

 

Langattoman verkon luonteesta johtuen pelkkä loogisen ajan olemassa-olo ei riitä, vaan 

olemassa olevan ympäristön tapahtumien selittämiseksi tai tulkitsemiseksi tarvitaan 

fyysistä aikaa.  
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Seuraavana muutamia esimerkkejä: 

• Kohteen jäljittäminen: Kohteen koko, muoto, liikesuunta, sijainti, nopeus tai 

kiihtyvyys tulisi tunnistaa niiden antureiden hankkimien tietojen perusteella, 

joiden ohi kohde on kulkenut. 

• Johdonmukainen aseman määritys: Kohteen tämänhetkinen tila voidaan määrittää 

tarkimmin sen anturinoodin tietojen perusteella, joka viimeksi on tehnyt kohteesta 

havainnon. 

• Hajautettu keilanmuodostus: Järjestäytyneen keilanmuodostuksen avulla voidaan 

toteuttaa suodatusta, jossa vastaanotetaan signaaleja vain tietystä suunnasta. Tässä 

tarvitaan suhteellista aikamuunnosta samaan ryhmään kuuluvien anturien välillä. 

• Tupla havainto: Tapahtuman aika antaa anturinoodeille mahdollisuuden päättää 

ovatko ne havainneet kaksi erillistä tapahtumaa vai kahden anturinoodin 

rekisteröimän tapahtuman samasta kohteesta. 

• Aikajärjestyksessä tapahtuva käsittely: Monet tiedonyhdistämisalgoritmit 

käsittelevät havaittuja tapahtumia niiden tapahtumajärjestyksessä. 

 

Havainnolliseksi esimerkiksi voidaan myös ottaa TDMA:n (Time Division Multiple 

Access) ajoituksen toteuttaminen matalanenergisesti toimivana radio-operaationa. 

Sovelluksena tämä on tärkeä, koska vastaanottaminen ja lähettäminen kuluttavat 

merkittävästi matalaenergisten laitteiden energiaresursseja. Tavallinen konservatiivinen 

menetelmä on radion sammuttaminen, kunnes se käynnistetään lyhyeksi ajaksi viestien 

vaihtamista varten, ja sitten se taas sammutetaan. Otetaan tarkasteluun kaksi anturinoodia, 

jotka ovat sopineet yhteisen lähetysajan kerran minuutissa ja sisältönä on 8-bittinen tieto 

sen hetkisestä lämpötilasta. 19.2 kbit/s lähetysteholla varustetulla radiolla sen lähettäminen 

kestää noin 0.5 ms. Käytännössä radio on kuitenkin käynnistettävä aikaisemmin 

aikasynkronointieron laskemista varten, joten oletus 1ms vaihe-erosta voi kolminkertaistaa 

radion toiminta-ajan. Lisäksi anturin kvartsi-oskillaattorin epätarkkuus voi olla 10-5, joten 

60 sekunnin aikana epätarkkuus voi olla 0,6 ms. Synkronointipakettien lähettäminen 

muuna aikana vähentää sammutettuna olevaa aikaa, joten kokonaisuutta on tarkasteltava 

osana synkronointiongelmaa. Näiden esimerkkien avulla voidaan havaita 
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aikasynkronoinnin merkityksen tärkeys langattomissa anturiverkoissa ja lisäksi yksi sen 

mukanaan tuoma ongelma eli kaikki synkronointiin käytetty energia vähentää verkon 

varsinaiseen tehtävään käytettäviä resursseja.  

 

Toinen merkittävä näkökulma edellisten esimerkkien lisäksi on sovelluksien vaatimuksien 

heterogeenisyys ja monimuotoisuus. Tästä muutamia esimerkkejä: 

• Energian käyttöaste. Muutamat synkronointiratkaisut vaativat paljon energiaa 

kuluttavia varusteita, kuten GPS-vastaanottimia. Toisissa ratkaisuissa saattaa 

näennäisesti puuttua energiansäästöratkaisu, kun anturinoodit saattavat syystä tai 

toisesta jäädä kuuntelemaan kanavalle. 

• Tarkkuus. Tarkkuus koostuu epätarkkuuden vaihtelusta anturinoodiryhmien kesken 

ja ulkoisen standardin maksimivirheiden noudattamisesta. Tarkkuuden vaatimus 

voi olla parhaimmillaan mikrosekunteja esimerkiksi äänisignaalin yhtenäisessä 

prosessoinnissa tai pahimmillaan sekunteja, kun jäljitetään esimerkiksi hitaasti 

liikkuvaa ihmistä. 

• Elinikäisyys. Anturinoodien synkronoinnin keston pituus. Kesto voi olla vain 

hetkellinen, kun verrataan yksittäistä tapahtumaa muihin havaintoihin tai 

pitkäkestoinen, kun seurataan kohteen liikettä anturikentän läpi tai ikuisuuden 

kestävä kuten UTC. 

• Laajuus ja saavutettavuus. Miten synkronoidut anturinoodit ovat sijoittuneet 

ympäristöönsä, ja mikä on niiden avulla saavutettu peitto kokonaisuuteen nähden. 

Laajuus saattaa olla pienimmillään anturinoodiparin avulla toteutettu tiedonkeruu ja 

-vaihto. Suurimmillaan se voi olla koko anturiverkon kokoinen. 

• Kustannukset ja koko. Ei ole syytä käyttää kalliita laitteita, kuten GPS-

vastaanottimia tai Rubidium oskillaattoreita kertakäyttöisiin tai edullisiin 

anturinoodeihin.  

 

Lopuksi voidaan todeta, että ei ole mitään yleistä täsmällistä ratkaisua, joka toteuttaa 

langattoman anturiverkon aikasynkronoinnin vaatimukset, koska vaatimukset riippuvat 



 26 

hyvin paljon sovelluksesta ja käyttökohteesta. Lisäksi ne voivat vaihdella ajan kuluessa 

ennalta arvaamattomalla tavalla, kunnes mitattavien ilmiöiden vaikutukset kokonaisuuteen 

voidaan todentaa. [7, sivu 150] 

 

 

4.1.1 Ajan rajapinnat 

 

Kuvassa 7 nähdään esimerkki fyysiseen aikaan liittyvästä sovelluksesta. 

 

 

Kuva 7. [16, sivu ii] Fyysisen ajan sovellus: (a) vuorovaikutus ulkopuolisen 

tarkkailijan ja anturiverkon välillä, (b) vuorovaikutus anturinoodien välillä ja (c) 

vuorovaikutus anturiverkon ja ympäristön välillä. 

 

Seuraavaksi tarkastellaan näitä kolmea aluetta ja aloitetaan ensimmäisestä tilanteesta eli 

anturiverkko ja tarkkailija. Monissa sovelluksissa tämän rajapinnan tehtävänä on tarjota 

tarkkailijalle mahdollisuus erilaisten tehtävien suorittamiseen, tuloksien tarkkailuun ja 

hallintatehtäviin. Tarkkailijana voi toimia ihminen tai automaattinen valvontajärjestelmä. 

Tehtävien suorittamista varten anturiverkoissa on määritelty jokin aikaikkuna, jolloin näitä 

tehtäviä voidaan suorittaa ja se voi tapahtua esimerkiksi yöllä. Tavallisesti anturiverkko 

raportoi havainnoinnin tulokset tarkkailijalle säännöllisesti, mutta kiinnostavaa olisi ajan 
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suhteen tarpeellisten ja kiinnostavien ilmiöiden välitön raportointi. Esimerkkinä 

tarkkailtavassa ympäristössä tapahtuvat muutokset, jotka ovat usein ratkaisevan tärkeitä 

tarkkailijalle, jotta se voi verrata uusia muutoksia aikaisempiin ympäristön muutoksiin. 

 

Anturiverkon sisällä olevien erilaisten anturinoodien koordinoinnissa aika on hyvin 

merkittävässä asemassa varsinkin kun tarkkailtavana on muuttuvia ominaisuuksia, kuten 

nopeus tai kiihtyvyys. Monet ajan sovellukset perinteisistä hajautetuista järjestelmistä ovat 

toimivia myös langattomissa verkoissa. Aikasovelluksia käytetään samanaikaisuuden 

hallintaan, turvallisuuden varmistamiseen kuten oikeuksien tarkistamiseen, tiedon 

koostumuksen valvontaan ja tietoliikenteen protokollien ohjaamiseen. Yksi erityisen tärkeä 

esimerkki samanaikaisuudesta on aikajakokanavointi langattomassa tiedonsiirrossa, jossa 

jaetun tiedonsiirtomedian käyttö kommunikointiin anturinoodin kanssa on mahdollista 

tyypillisesti määrätyllä aikavälillä. Tämä vaatii anturinoodien osallistumista yhteisen ajan 

määrittämiseen.  

 

Anturiverkossa useat anturinoodit saattavat havainnoida vain yhtä fyysistä ilmiötä. Yksi 

anturiverkon päätehtävistä on siten näiden havaintojen kokoaminen johdonmukaiseksi 

arvioksi alkuperäisestä havainnoitavasta ilmiöstä. Tätä prosessia kutsutaan tiedon 

koostamiseksi tai fuusioinniksi, ja aika näyttelee merkittävää roolia tässä prosessissa. 

Esimerkiksi, jos anturit voivat havaita vain kohteen läheisyyden, niin korkeamman tason 

informaatiota, kuten nopeus, koko tai muoto voidaan saada vertaamalla useiden muiden 

anturinoodien tietoja keskenään. Liikkuvan kohteen nopeus voidaan arvioida, kun 

tiedetään kahden anturinoodin etäisyys ja aika, joka on kulunut niiden kohteesta tekemästä 

havainnosta. Vaikka ympäristössä voi tapahtua useita ilmiöitä lyhyen ajan sisällä, 

anturiverkon tehtävänä on näiden näytteiden erottelu ryhmiin, joista kukin edustaa yhtä 

ympäristön muutosta. Yksi avaintekijöistä tässä erottelussa on ajan suhteen 

yhdenmukaisten ilmiöiden erottaminen omaksi ryhmäkseen. Kun halutaan varmistaa 

anturinoodien toiminta, ajoittainen mittausten virheettömyyden ja johdonmukaisuuden 

koordinointi voi tarpeellista. Jos anturinoodien näytteidenottoväli on liian pitkä verrattuna 

kohteen ilmiöiden vaihtelunopeuteen, on varmistettava, että anturit lukevat kohteensa 
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samanaikaisesti välttääkseen virheelliset havainnot. Laaja-alaisissa, monimutkaisia tehtäviä 

sisältävissä toteutuksissa on varauduttava käyttämään paljon yksinkertaisia anturinoodeja, 

jotka vaativat ajoittaista koordinointia. Usein aikakysymystä lähestytään paremman 

energiatehokkuuden näkökulmasta, jossa anturinoodi tai komponentti menee aika ajoin 

lepotilaan. Kun halutaan varmistaa anturiverkon saumaton toiminta, on aika ajoin 

suoritettava lepotilojen koordinointi anturinoodien välillä. Toinen tärkeä palvelu 

langattoman anturiverkon sovelluksille on ajoittainen viestien tilaus. Useat 

tiedonkeräysalgoritmit käsittelevät antureiden havainnot, kun tapahtuu jotain merkittävää. 

Merkittävästi vaihtelevat viiveet anturiverkon viestien lähettämisessä merkitsee sitä, että 

viestit hajautetusta anturiverkosta eivät aina saavuta vastaanottajaa sen 

säännönmukaisuuden mukaan, jossa ne on lähetetty. Niinpä viestien 

uudelleenlähetyspyynnöt vaativat anturinoodien välistä uudelleen koordinointia. 

 

 

4.1.2 Langattoman verkon erityispiirteitä 

 

Langattoman verkon erityispiirteitä aikasynkronoinnin toteuttamiseksi tarkastellaan 

vertaamalla sitä NTP:hen, joka on suunniteltu laajoihin verkkoihin, jotka ovat luonteeltaan 

staattisia. Laitteet on synkronoitu ulkoiseen viite-aikaan, joka on saatavissa verkkoon 

useissa eri paikoissa erityisten pääpalvelimien kautta. Kuten aikaisemmin todettiin, 

langattomien anturiverkkojen ominaisuuksiin kuuluu rajoitettu energian käyttö, jossa sekä 

laitteet että ohjelmistot näyttelevät merkittävää roolia. Lisäksi tietojenkäsittely ja -

varastointi, yksittäisen anturinoodin kommunikointikapasiteetti ja koko ovat rajoitettuja 

energian säästön takia. Nämä rajoitukset voivat edellyttää GPS:n tai jonkin muun eri 

tavalla toteutetun tekniikan käyttämistä juurinoodien synkronoimiseksi. NTP:tä ei ole 

optimoitu energiatehokkaaksi ja syynä on yksinkertaisesti sen käyttö infrastruktuuriin 

perustuvissa hajautetuissa systeemeissä, joissa energiatehokkuus ei ole merkittävimpiä 

asioita.  
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Anturiverkkojen rakenne ja anturinoodien sijoittelu fyysiseen ympäristöön merkitsee 

korkeatasoista verkkodynamiikkaa. Anturinoodit voivat olla liikkuvia, energian loputtua tai 

ympäristön vaikutuksesta toimimattomia ja uusia antureita voidaan lisätä mihin tahansa 

milloin tahansa. Tämän perusteella on hyvin ymmärrettävää, että verkon topologiassa voi 

tapahtua ennalta-arvaamattomia muutoksia. Näistä johtuen monihyppely- eli multi-hop 

reitit voivat olla hyvin epävakaita ja arvaamattomia anturiverkoissa. NTP olettaa 

epäsuorasti, että verkkonoodit, jotka synkronoidaan, ovat etuoikeutettuja yhdistymään 

verkkoon. Tämä oletus ei kuitenkaan pidä paikkaansa liikkuvia anturinoodeja sisältävässä 

anturiverkossa. 

 

Anturiverkkosovelluksia on sijoitettu hyvin erilaisille alueille ja erilaisiin ympäristöihin. 

Tämän takia ne eivät voi yleensä luottaa korkeatasoiseen laitteistoinfrastruktuuriin. 

Esimerkiksi tiheän lehvistön tai rakennuksen sisällä oleva anturinoodi ei saa yhteyttä GPS-

satelliitteihin. Langattomissa anturiverkoissa tarvitaan juurinoodin synkronoimiseksi 

ulkoinen viiteaikalähde, joka toteutetaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Suurissa 

anturiverkoissa keskimääräinen reitti anturinoodilta juurinoodille muodostuu tämän takia 

pitkäksi ja se tuottaa synkronointiongelmia tilanteissa, joissa kaksi tai useampia 

anturinoodeja tarkkailee samaa tapahtumaa. Tarkkuuden parantamiseksi ja paremman 

synkronoidun ajan saatavuuden varmistamiseksi jokaisen anturinoodin tulisi löytää 

viiteaika muutaman hypyn etäisyydeltä 

 

Alkuperäisen asettelun tai käyttöönoton jälkeen on usein mahdotonta päästä fyysisesti 

käsiksi anturinoodiin tekemään laite - tai ohjelmistoylläpitoa. Useimmissa anturinoodeissa 

tällainen manuaalinen konfigurointi onkin estetty. Anturiverkoissa muutama operaattori 

saattaa vastata sadoista anturinoodeista, kun taas perinteisissä verkoissa 

järjestelmänvalvojalla on vastuullaan helposti hallittava määrä tietokoneita tai palvelimia. 

NTP vaatii specifikaatiossaan, että jokaisella laitteella on oltava yksi tai useampia 

palvelimia ajan synkronoimiseksi. Tällainen ratkaisu sopii staattisiin verkkoihin, joissa 

konfigurointi voidaan suorittaa pitkällä aikavälillä. Anturiverkoissa verkon dynamiikka 

edellyttää usein toistuvaa konfiguroitavien parametrien sovittamista.  
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4.2 Erityyppisten synkronointiratkaisujen vertailu 

 

Yleensä synkronoinnin ajatellaan olevan ”kellojen asettamista samaan aikaan”, mutta eri 

tavoin toteutettuja synkronointiratkaisuja on useita. Seuraavassa vertaillaan erilaisia 

synkronointimahdollisuuksia. Kun valitaan synkronointia anturiverkkosovellukselle, niin 

tärkeintä on varmistaa sovelluksen vaatimuksien täyttyminen pienimmällä mahdollisella 

energiankulutuksella, laskennalla ja muistinkäytöllä. Näistä erityisen tärkeä on 

energiankulutus. 

 

 

4.2.1 Synkronointilähde 

 

Kaikkien verkon kellojen synkronointia ulkoisesta aikalähteestä kutsutaan ulkoiseksi 

(external) synkronoinniksi. Juurinoodi synkronoituu ulkoisen viiteaikalähteen kanssa, 

jonka jälkeen anturinoodit synkronoivat kellonsa juurinoodin kanssa. On huomattava, että 

tilanne on sama vaikka järjestelmän yhteinen aikalähde on verkossa oleva noodi tai 

aikalähde on verkon ulkopuolella. 

  

Sisäinen ajan synkronointi tarkoittaa kaikkien verkon kellojen synkronointia ennalta 

määräämättömään yhteiseen aikaan (master time). Tämän menetelmän ainoa päämäärä on 

yhdenmukaisen ajan saaminen verkkonoodeihin. Tähän ei käytetä ulkoista järjestelmää 

eikä sen tarjoamaa aikaa. 
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4.2.2 Synkronoinnin kesto 

 

Synkronoinnin elinikä tarkoittaa sitä ajanjaksoa, jonka aikana synkronoinnin on oltava 

toiminnassa. Jos synkronointi on jatkuvaa, verkkonoodit pyrkivät pitämään ennalta 

määrättyjen normien mukaista synkronointia yllä koko ajan. Joissakin 

anturiverkkosovelluksissa synkronointi tarvittaessa saattaa olla laadultaan yhtä hyvä kuin 

jatkuva synkronointi, mutta se on huomattavasti tehokkaampi. Tämä johtuu mahdollisista 

pitkistä ajanjaksoista, jolloin ei ole tapahtumia ja näin ollen synkronointia ei tarvita. Tästä 

johtuen kommunikointi voidaan pitää minimissä, joka taas vähentää energiankulutusta. 

 

Tarvittaessa tapahtuvan synkronoinnin toteutuksessa on kaksi eri menetelmää. Tapahtuman 

käynnistämä (event-triggered) synkronointi perustuu anturitapahtuman säännönmukaisiin 

aikaleimoihin eli anturinoodi tarvitsee synkronointia vain välittömästi, kun se on 

rekisteröinyt jonkin tapahtuman. Kun ollaan kiinnostuneita useiden anturinoodien arvojen 

lukemisesta tiettynä aikana, käytetään tarvittaessa aikaliipaisusynkronointia (time-

triggered). Anturinoodit ottavat tässä menetelmässä näytteensä juuri oikeaan aikaan ja tätä 

voidaan lähestyä välittömän synkronoinnin tai ennakoivan synkronoinnin näkökulmasta. 

Ennakoivaa synkronointia käytetään, jos ei voida olla varmoja, että käskyä ei voida 

lähettää nopeasti ja yhtäaikaisesti kaikille kohteena oleville anturinoodeille. Tämä koskee 

erityisesti tilanteita, joissa anturinoodit eivät ole juurinoodin vieressä, vaan käsky joutuisi 

suorittamaan useamman kuin yhden hypyn saavuttaakseen kohteensa.  

 

 

4.2.3 Synkronoinnin ulottuvuus 

 

Ulottuvuus tarkoittaa niitä verkon anturinoodeja, jotka on synkronoitava. Sovelluksesta 

riippuen synkronointi voi käsittää joko kaikki anturinoodit tai vain osan anturinoodeista. 
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Tapahtuman käynnistämä synkronointi voi rajoittua koskemaan tiettyä anturinoodien 

osajoukkoa, jotka tarkkailevat kyseessä olevaa tapahtumaa.  

 

 

4.2.4 Synkronoinnin toteutustapa 

 

Rate-synkronoinniksi kutsutaan tilannetta, jossa anturinoodit mittaavat samanpituisten 

ajanjaksojen aikana. Voidaan kuvitella tilanne, jossa anturinoodien mittaus alkaa kohteen 

aktivoiduttua ja päättyy kun kohde ei ole enää aktiivisena. Tätä synkronointia käytetään, 

kun halutaan vertailla miten kauan kohde on niiden anturinoodien toimialueella, jotka 

saavat siitä havainnon. Offset-synkronointia käytettäessä anturinoodit mittaavat tiettyjä 

pisteitä täsmälleen samaan aikaan, joten kaikkien saman aika-alueen anturinoodien on 

oltava tässä samassa ajassa. Offset-synkronointia tarvitaan eri anturinoodien aikaleimojen 

yhdistämiseen. 

 

Näiden kahden synkronointitavan ero on kuvattu kuvassa 8. Noodi N2 voi laskea linnun 

nopeuden jakamalla pisteiden a ja b etäisyyden paikallisella aikaerolla. Tämän 

toteutumiseksi noodien kellot täytyy olla synkronoitu reaaliaikaan rate-synkronoinnilla. 

Vaihtoehtoisesti noodit N2 ja N3 voivat yhdessä laskea linnun nopeuden käyttämällä 

tapahtuman hetkiä b ja c. Tämä vaatii noodien kellojen offset-synkronointia. 
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Kuva 8. [16, sivu xii] Rate- ja offset-synkronointi. 

 

4.2.5 Aikaskaalamuunnos 

 

Aikaskaalamuunnos voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. Synkronointi voidaan toteuttaa 

synkronoimalla kaikki kellot niin, että ne näyttävät samaa aikaa joka hetki. Tämän 

saavuttamiseksi on suoritettava sekä rate - että offset synkronointi. Toinen mahdollisuus on 

muuttaa aikaskaala toisenlaiseksi. Tämä tapahtuu muuttamalla yhden anturinoodin 

paikalliset ajat muiden anturinoodien paikallisiksi ajoiksi. Molemmat tavat ovat yhtä hyviä, 

jos käytössä on täydellinen kellon synkronointi tai täydellinen aikaskaalauksen muunnos. 

Hajautettujen anturinoodien data voi olla yhdistettynä aivan kuin sen olisi koonnut 

yksittäinen anturinoodi. Nämä lähestymistavat eroavat toisistaan niin, että 

kellosynkronointia käytettäessä koko verkon yli ulottuva kommunikointi on oltava 

mahdollista tai käytettäessä ulkoista synkronointia tarvitaan jonkin asteinen globaali 

yhteensovittaminen. Tämä tarkoittaa monihyppelynä toteutettua kommunikointia, jolla on 

taipumus laskea synkronoinnin laatua tai hyvää hajautettua infrastruktuuria, joka tarkoittaa, 

että jokainen anturinoodi on vain muutaman hypyn etäisyydellä GPS vastaanottimella 

varustetusta juurinoodista. Aikaskaala muunnoksella ei ole tällaista haittaa, mutta se 

saattaa aiheuttaa ylimääräistä laskentaa tai muistin ylitystä. Kuvan 9 avulla voidaan kuvata 

näiden synkronointitapojen eroa. Kun kaikkien kolmen noodin N1, N2 ja N3 kellot on 

synkronoitu, niin noodi N1 voi suoraan yhdistää noodien N2 ja N3 datan, sillä kellot ovat 
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samassa aikaskaalassa. Jos kelloja ei ole synkronoitu, niin tarvitaan aikaskaalan muunnos. 

Lopputulos on identtinen kellojen synkronoinnin kanssa. 

 

 

4.2.6 Aikatiedon antaminen 

 

Aikatieto voidaan antaa määrättynä aikahetkenä (esim. ”t=5”), tai aikavälinä (”t ϵ 

[4.5,5.5]”). Aikainformaatiota voidaan molemmissa tapauksissa tarkentaa lisäämällä siihen 

laatumääritys ja aikainformaatio voidaan varmistaa oikeaksi tietyllä todennäköisyydellä. 

Varmistettujen aikavälien käyttö anturiverkoissa on hyvin mielenkiintoinen menetelmä. 

Vaikka se ei olekaan herättänyt kovin paljon kiinnostusta, sillä on useita etuja ajan hetkien 

käytön ansiosta.  

 

Tarkasteltaessa erilaisia synkronointiratkaisuja voidaan todeta, että ei ole yhtä oikeaa 

synkronointiratkaisua. Kysymys onkin enemmän siitä, osataanko valita kutakin tilannetta 

varten parhaiten sopiva ratkaisu ja antaako langaton anturiverkko mahdollisuuden käyttää 

joustavasti erilaisia synkronointiratkaisuja erilaisissa tilanteissa samassa anturiverkossa. 

Esimerkiksi voidaan ottaa tilanne, jossa mitattavat kohteet ovat hyvin staattisia ja tämän 

seurauksena anturinoodien sijoittelu on myös staattista. Synkronoinnin toteuttamiseksi 

edellä mainitussa tilanteessa saattaa riittää hyvin yksi synkronointiratkaisu. Haasteena 

onkin löytää jokaiseen tilanteeseen sopivin synkronointiratkaisu tai joissakin tapauksissa 

saattaa olla tarpeen käyttää tilanteen ja verkon skaalautuvuuden mukaan useampia erilaisia 

synkronointiratkaisuja. 
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4.3 Synkronointitekniikat 

 

Tässä kappaleessa esitellään aikasynkronoinnin perusmekanismien muodostumista. Aluksi 

esitellään erilaisia tapoja, joiden avulla voidaan lukea kellon aika etäällä olevasta 

anturinoodista. Seuraavaksi käydään läpi synkronointia ylläpitäviä tekniikoita ja esitellään, 

miten moninkertainen näytteenotto voi parantaa kahden anturinoodin välistä synkronointia. 

Lopuksi esitellään useampia tapoja synkronointiprosessin toteuttamiseksi suurissa 

verkoissa. 

 

 

4.3.1 Yhden näytteen ottaminen 

 

Yhden näytteen ottaminen esitetään kuvassa 9, jossa on yksinkertainen malli kahdesta 

noodista Ni ja Nj, jotka voivat vaihtaa viestejä. Näiden noodien synkronointi tarkoittaa 

noodien kellojen hi ja hj välillä oleva vakiintunutta suhdetta.  

  

 

Kuva 9. [16, sivu xiv] Yhden näytteen ottaminen. 

 

Yksinkertaisin yksisuuntainen synkronointi esitellään kuvassa 10. Noodi Ni lähettää 

viestin, joka sisältää paikallisen aikaleiman ha 
i noodille Nj, joka vastaanottaa viestin 

paikallisena aikana hb 
j. Noodi Nj ei voi päättää viestin viivettä d. Se tietää ainoastaan 
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noodin Ni paikallisen ajan, joka on ha 
i ennen kuin sen oma paikallinen aika on hb 

j. Noodin 

Ni paikallinen aika viestin lähetyshetkellä oli ha  
j < hb  

j ja noodin Ni paikallinen aika viestin 

vastaanottohetkellä on hb 
i > ha 

i. Aikasynkronointi koostuu ajan hb 
i tai ha 

j arvioinnista. 

 

Kuva 10. [16, sivu xiv] Yksinkertaisin yksisuuntainen synkronointi. 

 

Round-Trip synkronointi on hieman monimutkaisempi ja esitellään kuvassa 11. Noodi Nj 

lähettää noodille Ni aikaleimakyselyn hb 
i. Ni vastaa noodille Nj , joka mittaa edestakaisen 

matka-ajan D = hc 
j –ha 

j, joka on aika, joka kuluu kysymyksen lähettämiseen ja 

vastaanottamiseen. Tämän jälkeen noodi Nj tietää, että viive d rajoittuu välille [0, D]. Jos 

viive rajoittuu tunnetulle välille, esimerkiksi dmin ≤ d ≤ dmax , noodi Nj tietää viiveen d 

rajoittuvan välille [a,b], missä a = max (D - dmax, dmin ) ja b = min (dmax, D - dmin ).  Arvio 

hb 
j 
≈ hc 

j
 –D/2 minimoi pahimman tapauksen synkronointivirheen. Ajanhetken hb 

j alaraja 

on hc 
j – (D - dmin) ja vastaavasti yläraja on hc 

j
 – dmin. Samalla tavalla voidaan määrittää 

ajanhetken hc 
i arviointi ja rajaus. 
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Kuva 11. [16, sivu xiv] Round-Trip synkronointi. 

 

Kun verrataan yksisuuntaista synkronointia edestakaiseen synkronointiin, niin havaitaan, 

että edestakainen synkronointi on etulyöntiasemassa tarjotessaan viiveelle ylärajan 

synkronointivirheiden varalle. Edestakaisen synkronoinnin huono puoli on viestien 

lineaarisesti kasvava määrä, kun noodin Ni kanssa kommunikoivien noodien määrä 

lisääntyy. Kun taas yksisuuntaisessa synkronoinnissa yksi noodin Ni lähettämä viesti voi 

saavuttaa satunnaisen määrän noodeja. On olemassa synkronointi, joka yhdistää näiden 

kahden menetelmän parhaat puolet. Näiden kahden synkronointimenetelmän parhaat 

puolet yhdistävää synkronointimenetelmää kutsutaan eavesdropping – tai anonymous 

synkronoinniksi [5]. 

 

Kuvassa 12 kuvataan edestakaisen synkronoinnin kaksi muunnosta. Ensinnäkin noodin Ni 

ei tarvitse välittömästi vastata tiedusteluviestiin, vaan noodi Ni voi mitata sillä aikaa ajan 

D
i kestoa eli tiedusteluviestin ja vastauksen lähettämisen välistä aikaa. Noodi Nj voi tämän 

jälkeen selvittää keston D
j omissa laskutoimituksissaan, huomioimalla viestin mukana 

saamansa keston D
i. Toiseksi viestien vaihto, joka on kuvattu kuvassa 13, on 

epäsymmetrinen ja ainoastaan Nj voi suorittaa edestakaisen synkronoinnin. Sen vuoksi 

tarvitaan vähintään yksi ylimääräinen viesti noodilta Nj noodille Ni. 
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Kuva 12. [16, sivu xiv] Edestakainen synkronointi. 

 

Kolmatta synkronontimenetelmää kutsutaan referenssin lähettämiseksi (reference 

broadcasting, RBS-synkronointi), joka on kuvattu kuvissa 13 ja 14. Noodien Ni ja Nj lisäksi 

kokonaisuuteen kuuluu niin sanottu juurinoodi Nk.  

 

Kuva 13. [16, sivu xv] RBS-synkronointi. 

 

Juurinoodi lähettää viestin muille noodeille. Viiveet d ja d’ ovat lähes yhtä suuria. Ni 

lähettää aikaleiman ha 
i noodille Nj, joka mittaa aikavälin D = hb 

 j
 – ha  

j kahden saapuvan 

viestin avulla ja voi sitten arvioida hb 
i ≈ ha 

i + D. Tämä synkronointi tunnetaan RBS-

synkronointina. Sen suurimpana etuna on lähetetyn viestin vastaanottaminen lähes 



 39 

välittömästi sen saavuttua ja lisäksi synkronointivirhe on tyypillisesti pienempi kuin 

yhdensuuntaisessa tai edestakaisessa synkronoinnissa. 

 

 

Kuva 14. [16, sivu xv] RBS-synkronointi. 

 

Kuvassa 15 esitetään RBS-synkronoinnin muunnos, jota voidaan käyttää siinä tilanteessa, 

jossa Ni ja Nj eivät voi kommunikoida suoraan keskenään. Sama tilanne on kuvassa 13 

esitetty katkoviivalla. 

 

Kuva 15. [16, sivu xv] RBS-synkronoinnin muunnos, kun noodit Ni ja Nj eivät voi 

kommunikoida suoraan keskenään. 
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4.3.2 Toistuva synkronointi 

 

Synkronointia on päivitettävä ajoittain, koska kaksi kelloa eivät pysy täsmälleen samassa 

ajassa kelloissa käytettävien kiteiden käyntieroista johtuen. Päivitysväli τround koostuu 

jaksosta, jossa ensimmäisessä osassa τsample otetaan yksi tai useampia näytteitä kappaleessa 

4.3.1 kuvatulla tavalla ja toisesta osasta, jonka aikana noodit ovat lepotilassa. Sovelluksen 

mahdollistava oletettu kokonaisvirhe on Etotal ja näytteiden oton jälkeen maksimivirhe 

Esample sekä suurin kellojen käyntiero ρmax. Tämän perusteella päivitysvälin pituudeksi 

saadaan 
maxρ

τ
sampletotal

round

EE −
≤ eli 

eroojenkäyntisuurinkell

hemaksimivirrhekokonaisvi
lipäivitysvä

−
≤ . Kaavasta 

voidaan havaita, että päivitysväli voi olla pidempi, jos Esample ja ρmax ovat pieniä. 

Esimerkkinä voidaan mainita muutamia erilaisia menetelmiä päivitysvälin määrittämiseksi. 

Algoritmit, jotka käyttävät tätä ajoittain tapahtuvan päivityksen tekniikkaa, voivat asettaa 

maksimivirheen Esample mitatusta päivitysajasta ja sitten muuttaa päivitysväliä (τround), jos 

päivitysaika on pieni. Lisäksi on olemassa algoritmeja, jotka voivat kompensoida 

paikallisen kellon aikaeron laskemalla pienemmän tehokkaan kellojen käyntieron (ρmax), 

joka sallii myös päivitysvälin (τround) kasvattamisen. Joissakin sovelluksissa Etotal on niin 

pieni, että ei voida luottaa yhteen näytteeseen. Siksi on otettava useampia näytteitä, jotta 

saataisiin tilanne Esample < Etotal voimaan. Moninkertainen näytteenottaminen kasvattaa 

näytteiden määrää (τsample) ja raja-arvo tilanteessa τsample ≈ τround synkronoinnista tulee 

jatkuva prosessi, jossa päivitysvälit toistuvat saumattomasti. 

 

 

4.3.3 Synkronointiajan arviointi 

 

Kuvassa 16 kuvataan tekniikkaa, jolla yhdistetään useita noodin saamia aika-arvioita 

synkronoinnin parantamiseksi. Jokainen piste kuvaa yksittäistä arviota noodin Nj 

paikallisesta ajasta h 
j
a tapahtumasta a, jotka ovat sattuneet noodin Ni paikallisena aikana   

h 
i
a. Käyttämällä synkronoinnin yhteydessä interpolointitekniikkaa voidaan vähentää 
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synkronoinnin virhettä. Yhtenäinen viiva kuvassa 16 on tilastollisen menetelmän tulos, 

jossa etsitään yhteyksiä kahden muuttujan välillä. Tässä tapauksessa tutkitaan noodien 

paikallisten aikojen välillä olevaa yhteyttä. Kuvassa 16 oleva katkoviiva on vaihelukitun 

silmukan tulos. 

 

Kuva 16. [16, sivu xvii] Aika-arvioiden interpolointi. 

 

Kuvassa 17 on käytetty samaa ideaa rajaamaan noodin Nj paikalliselle ajalle ala- ( ) ja 

ylärajat ( ). Myös tässä voidaan synkronoinnin virheitä vähentää huomattavasti 

interpoloinnin avulla.  

 

Kuva 17. [16, sivu xvii] Aika-arvioiden ala- ja ylärajan määrittäminen. 

Convex-hull 

raja-arvolinjat 

(          ) 
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Eniten käytetty tekniikka on lineaarinen regressio. Siinä oletetaan, että kellojen suhde on 

lineaarinen, hj = α + β *h
i
. Menetelmässä määritetään kertoimet α ja β minimoimalla 

sovitetun ajan h 
j ja näytteiden erotuksen neliö. Tässä tekniikassa on yksi suure, joka on 

kertoimen laskemisessa käytettyjen näytteiden lukumäärä. Näytteiden suuri lukumäärä voi 

parantaa regression laatua, mutta vaatii paljon muistia. Kerroin β voidaan tulkita arvioksi 

ajan h 
j suhteellisesta liukumasta verrattuna aikaan h 

i. Lineaarinen regressio siis 

epäsuorasti kompensoi kellon epätarkkuutta. Jos epätarkkuus vaihtelee, ajan h 
j ja ajan h 

i 

välinen oletettu lineaarinen suhde ei ole kovin totuudenmukainen. Tässä tilanteessa 

näytteiden lukumäärän tulisi olla pienempi. Lineaarinen regressio voidaan laskea 

reaaliajassa ja se kasvaa aina uuden näytteenoton jälkeen.  

 

 

4.3.4 Synkronointiajan aikavälit 

 

Kuvassa 17 nähdään noodin Nj paikallisen ajan hj ala- ja ylärajat y-akselilla ja vastaavasti 

noodin Ni paikallisen ajan hi arvot x-akselilla. Edellisessä kappaleessa näytteet 

muodostivat näytepilven ja interpoloinnin tuloksena oli näytepilven keskeltä läpäisevä 

suora. Tässä meillä on kaksi näytepilveä, jotka muodostuvat alarajanäytteistä ja 

ylärajanäytteistä. Näiden erilliseen interpolointiin käytetään convex-hull tekniikkaa, jossa 

yksi käyrä piirtyy kaikkien alarajanäytteiden yläpuolelle ja toinen vastaavasti kaikkien 

ylärajanäytteiden alapuolelle. Convex-hull tekniikassa ei oteta huomioon keskimääräisiä 

arvoja, vaan lasketaan näytteille minimi ja maksimi virheet. Tämän tuloksena luotettavuus 

useimmiten parantuu, koska viestin keskimääräinen viive voi olla hyvin epävakaa, mutta 

viestin minimiviive säilyy vakaana. 
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4.3.5 Anturiverkon synkronointi 

 

Anturiverkkojen topologiat ovat usein monimutkaisia ja kaikki anturinoodit eivät voi 

kommunikoida suoraan keskenään. Tämän vuoksi on käytettävä monihyppysynkronointia, 

joka lisää ylimääräistä monimutkaisuutta. Kuten aikaisemmin todettiin, 

synkronointivirheet ovat suoraan riippuvaisia viestien viiveistä, joita on hyvin vaikea 

kontrolloida loogisella yhteydellä, joka koostuu useista fyysisistä hypyistä. Tehokkaan 

synkronointisuunnitelman on selkeästi otettava huomioon monihyppysynkronoinnin 

ongelmat. Kuvassa 18 nähdään erilaisia lähestymistapoja monihyppysynkronointiin. 

 

 

 

Kuva 18. [16, sivu xvx] Erilaisia lähestymistapoja monihyppysynkronointiin. 

 

Ulkopuolisessa synkronoinnissa (kuva 18a) (Out-of-band synchronization) pyritään 

tilanteeseen, jossa useita juurinoodeja on hajallaan verkossa ja jokaisella anturinoodilla 

tulisi olla suora yhteys vähintään yhteen juurinoodiin. Juurinoodit on synkronoitu 

keskenään käyttämällä jotain ulkopuolista synkronointimenetelmää. GPS sopii hyvin tähän 

tehtävään, koska se tarjoaa aika-informaatiota alle mikrosekunnin tarkkuudella. GPS-

vastaanottimet ovat kuitenkin kalliita, kuluttavat paljon energiaa eivätkä toimi sisätiloissa. 
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Anturinoodiryhmän sisällä jokainen anturinoodi voi lähettää viestejä kaikille ryhmän 

jäsenille (kuva 18 b) ja siten RBS-synkronointia voidaan käyttää anturinoodiryhmän 

sisäisen ajan synkronoinnissa. Muutamat anturinoodit kuuluvat useamman 

anturinoodiryhmän jäsenyyteen ja osallistuvat itsenäisesti synkronointiin. Näiden 

anturinoodien tehtävänä on toimia yhdyskäytävänä ja välittää aikaleimoja 

anturinoodiryhmästä toiseen. Anturinoodiryhmän koon valinnassa suoritetaan 

kompromisseja. Pieni määrä suuria anturinoodiryhmiä vähentää välityksen tarvetta ja 

parantaa synkronoinnin onnistumista. Toisaalta energian kulutus kasvaa nopeasti 

lisääntyvän liikenteen takia, joka taas suosii pienempiä anturinoodiryhmiä. 

 

Tavallisin synkronointiratkaisu on puumainen rakenne, jossa on yksi juurinoodi. Kuvasta 

18 c voidaan nähdä tämän synkronoinnin toiminta, jossa synkronointi tapahtuu hyppy 

kerrallaan ulottuen lopulta puun jokaiselle noodille. Tällaisen puurakenteen toteuttamiseen 

on käytettävissä useita erilaisia tunnettuja algoritmeja. Puurakenteen syvyydellä on 

merkitystä virheettömyyteen eli hyppyetäisyys juuresta kaukaisimpaan noodiin tulisi olla 

mahdollisimman pieni. Toisaalta pienestä syvyydestä aiheutuu juurinoodille enemmän 

palveltavia asiakkaita, mikä lisää sen energiakulutusta merkittävästi verrattuna muihin 

anturinoodeihin. Puurakenteessa on kaksi merkittävää ongelmaa: Ensinnäkin verkon 

topologia voi olla dynaaminen, anturinoodit voivat olla liikkuvia ja ne voivat ajoittain 

poistua ja liittyä verkkoon. Toiseksi fyysisesti vierekkäisillä anturinoodeilla voi olla pitkä 

hyppyetäisyys. Synkronoinnin tarkkuus puurakenteisessa synkronoinnissa ei ole yhtä hyvä 

kuin jos anturinoodit synkronoituisivat keskenään.  

 

Strukturoimattomassa synkronoinnissa aikatietoa vaihdetaan kommunikoivien 

anturinoodiparien tai -ryhmien välillä (kuva 18 d). Synkronointi on symmetristä kahden 

tasa-arvoisen kohteen välillä. Kommunikoivat anturinoodit asettavat synkronointikellonsa 

keskimääräiseen synkronointiaikaan. Tähän synkronointimenetelmään ei ole olemassa 

mitään yleistä konfiguraatiota eikä anturinoodien liikkuvuus aiheuta mitään erityistä 

ongelmaa. 
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5 Synkronointialgoritmeja 

 

Tässä osiossa esitellään kolme synkronointialgoritmia ja tarkastellaan niiden 

perustoimintaa. Esiteltävät algoritmit ovat RBS (Reference-Broadcast Syncronization), 

TPSN (Timing-Sync Protocol Networks) ja LTS (Lightweight Time Synchronization). 

Yhtenä valintaperusteena oli löytää kolme synkronointialgoritmia, jotka ominaisuuksiensa 

puolesta eroavat merkittävästi toisistaan. Toiseksi ainakin kahden niistä tulisi olla yleisesti 

anturiverkoissa käytettyjä ja siksi niistä todennäköisesti löytyisi myös tutkimustuloksia, 

joiden perusteella niiden arviointi voidaan suorittaa. Näitä edustavat RBS ja TPSN. Lisäksi 

valitsin LTS:n ensinnäkin sen takia, että sen nimessä on lupaus keveydestä ja se täyttää 

myös erilaisten ominaisuuksiensa puolesta valintakriteerit.. 

 

 

5.1 RBS-synkronointi  

 

Lähteenä kappaleessa 5.1.1 on käytetty pääasiassa lähdettä [6], muut lähteet on mainittu 

tavanomaisesti. Ensimmäisenä tarkastellaan RBS-synkronointialgoritmia joka on 

ensimmäisiä langattomiin anturiverkoihin kehitettyjä synkronointialgoritmeja. Kun 

perinteisiin synkronointiratkaisuihin etsitään uusia menetelmiä, jotka soveltuisivat 

paremmin langattoman verkon tarpeisiin, keskeisenä pyrkimyksenä on toteuttaa 

synkronointi niin, että joukko lähettimiä (anturinoodeja) synkronoituu keskenään. 

Käytännössä tämä tapahtuu ajoittain tapahtuvilla fyysisen tason lähetyksillä anturinoodilta 

naapurianturinoodille. Vastaanottaja käyttää viestin saapumisaikaa vertausarvona kellojen 

aikaeron selvittämiseksi.  

 

RBS tarjoaa synkronointia koko verkolle. Perus-synkronointi perustuu viitearvon 

lähettämiseen joukolle asiakasnoodeja, jotka ovat yhden hypyn päässä juurinoodista ja 

tämä hallinnoi ja lähettää synkronointipulssit asiakkaille. Asiakasnoodit muuttavat tämän 
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jälkeen keskinäiset viestin vastaanotto-aikansa. Muutoksen toteuttamiseen ne käyttävät 

lineaarista regressiota laskeakseen suhteelliset etäisyydet ja nopeuserot toinen toisiinsa. 

Tällä menetelmällä jokainen asiakasnoodi voi muuttaa paikallisen aikansa minkä tahansa 

toisen asiakasnoodin paikalliseksi aikaskaalaksi. RBS-synkronoinnin perusominaisuus on 

se, että lähetettävää viestiä käytetään vain tietyn vastaanottajaryhmän eli anturinoodien 

synkronointiin keskenään. Perinteisessä synkronointimenetelmässä lähettäjä synkronoituu 

vastaanottajien kanssa. RBS-synkronoinnissa anturinoodit eivät aseta kellojaan uudelleen 

vaan ne käyttävät juurinoodin lähetyksen saapumisaikaa naapurinoodiensa paikallisen ajan 

vertailuun. Vertailun tuloksena ne muodostavat paikallisen aikaskaalan, jonka perusteella 

ne voivat suhteuttaa oman aikansa naapurinoodien paikalliseen aikaan. RBS-

synkronoinnissa tiedon lähettämisen vaatimasta kokonaisajasta jäävät pois haku- ja 

lähetysajat, jotka suurelta osin vaikuttavat ei deterministisiin viiveisiin. Kuvassa 19 a) 

nähdään perinteisen aikasynkronoinnin viestin lähettämisen vaiheet, jonka kokonaisaika 

koostuu hakuajasta, lähetysajasta, välitysajasta ja vastaanottoajasta. Kuvassa 19 b) 

kuvataan RBS:n vaiheet, jossa lähetyksen kokonaisaika alkaa paketin lähettämisestä 

kanavalle ja päättyy vastaanottoajan jälkeen. 

 

 

 

Kuva 19. [6, sivu 5] Perinteisen aikasynkronoinnin ja RBS-synkronoinnin lähetyksen 

vaiheet. 
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Juurinoodi lähettää RBS-synkronoinnissa viestin, joka sisältää viitearvon kahdelle 

vastaanottimelle ja ne synkronoivat omat paikalliset kellonsa keskenään. Molemmat 

vastaanottimet tallettavat oman paikallisen aikansa saadessaan viestin viitearvosta, jonka 

jälkeen ne vaihtavat keskenään paikalliset aikansa. Arvioidun ajan tarkkuutta voidaan 

parantaa lähettämällä useampia (esim. m kpl) viitearvoviestejä yhden sijasta seuraavasti:  

• Lähetin lähettää m vertausarvon sisältävää viestiä. 

• Jokainen vastaanottimista (n kpl) tallentaa paikalliseen aikaansa perustuvan ajan 

saadessaan vertausarvoviestin. 

• Vastaanottimet vaihtavat paikallisen aikansa. 

• Jokainen vastaanotin voi laskea vaihe-eronsa suhteessa naapureihinsa lineaarisen 

regression avulla seuraavasti: Jokainen noodi havaitsee aikaeronsa verrattuna 

naapurinoodiin jokaisesta viitearvoviestistä. Oletetaan, että noodin i aika 

viitearvoviestin k tullessa on Tik ja noodin j on Tjk. Noodien j ja i paikallisten 

aikojen ero vertausarvoviestiin k olkoon ∆ij,. Sitten noodi i voi minimoida aikaeron 

∆ij. Tähän aikaeron vaihteluväliin sopivat kaikki vertausarvoviestit k. Tämän 

jälkeen noodi voi arvioida lineaarisen regressiosuoran kulmakertoimen ja 

leikkauspisteiden avulla kellonsa virheet. [15, sivu 108] 

 

Kun edellä kuvattu menetelmä laajennetaan monihyppyverkkoihin, niin verkot on 

ryhmitelty siten, että yksi juurinoodi voi synkronoida kaikki ryhmäänsä kuuluvat 

anturinoodit. [16, sivu xxii] Monihyppyverkossa RBS-synkronointi tapahtuu kuvan 20 

osoittamalla tavalla. Molemmat juurinoodit A ja B lähettävät synkronointi pulssin, mutta 

ne eivät ”kuule” toisiaan, mutta kumpikin juurinoodi tavoittaa neljä vastaanotinta eli 

anturinoodia. Nämä juurinoodin läheisyydessä olevat anturinoodit synkronoivat kellonsa 

toisten kanssa samaan aikaan. On kuitenkin huomattava, että anturinoodi numero neljä on 

sellaisessa asemassa, että se voi vastaanottaa molempien juurinoodien synkronointipulssin. 

Niinpä anturinoodi neljä voi synkronoitua kumman tahansa ryhmän kanssa. 
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Kuva 20. [6, sivu 12] Synkronointi monihyppyverkossa. Anturinoodi neljä voi 

synkronoitua kumman tahansa ryhmän kanssa. 

 

Ajan synkronointia voidaan havainnollistaa, kuvittelemalla kuvassa 21 olevien 

anturinoodien 1 ja 7 yhtäaikaisten tapahtumien käynnistämää tapahtumaketjua. Juurinoodit 

A ja B lähettävät synkronointipulssin ajassa PA ja PB. Noodi 1 rekisteröi tapahtuman E1 

kaksi sekuntia sen jälkeen kun se on saanut juurinoodin A lähettämän synkronointipulssin 

eli E1 = PA + 2. Samaan aikaan noodi 7 rekisteröi tapahtuman E7 ajassa PB – 4. Nyt noodit 

1 ja 7 voivat käyttää noodia 4 konsulttina selvittääkseen juurinoodien A ja B lähettämien 

synkronointipulssien aikaeron. Tämän perusteella noodin A synkronointipulssi tapahtui 10 

sekuntia noodin B synkronointipulssin jälkeen: PA = PB + 10 s. Tämän perusteella saadaan 

E1 = PA + 2 = (PB+10)+2 = PB+12 = (PB-4)+16 = E7 + 16. Tässä tapauksessa oli 

mahdollista muodostaa molemmille tapahtumille yhteinen aikaskaala, koska juurinoodien 

A ja B leikkauspisteessä oli noodi 4. Edellä puhuttiin yhden synkronointipulssin 

lähettämisestä esimerkin yksinkertaistamisen takia, mutta todellisuudessa noodien asema 

toisiinsa nähden muuttuu ja sen takia tarvitaan useita synkronointipulsseja noodien 

asemien määrittämiseksi tarkasti.  

 

Kuvassa 21 a on tilanne, jossa on useampia ryhmiä ja lisäksi useita noodeja, jotka toimivat 

yhdyskäytävinä ryhmien välillä. Jokainen synkronointipulssin lähettänyt noodi muodostaa 

naapurinoodeista ryhmän, jolla on tunnettu vaihe-ero yhteisen synkronointipulssin 

ansiosta.  
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Kuva 21. a) Useampia ryhmiä ja lisäksi useita noodeja, jotka toimivat 

yhdyskäytävinä ryhmien välillä. b) Noodien kommunikoinnissa noodit 8 ja 9 jakavat 

kaksi loogista linkkiä, koska ne voivat yhdessä vastaanottaa noodin C ja noodin D 

lähetyksiä. 

 

Noodien välistä yhteyttä kuvataan graafisesti kuvassa 21 b, josta nähdään, mitkä noodit 

voivat suoraan kommunikoida keskenään. Noodit 8 ja 9 jakavat kaksi loogista linkkiä, 

koska ne voivat yhdessä vastaanottaa noodin C ja noodin D lähetyksiä. 

 

 

5.2 TPSN-synkronointi 

 

Pääasiallisena lähteenä kappaleessa 5.1.2 käytän lähdettä [8], muut lähteet on merkitty 

tavanomaisesti. TPSN tarjoaa synkronointia koko verkolle. Aluksi valitaan juurinoodi 

synkronointia varten. Tämä juurinoodi on osa viritettyä verkkopuuta, joka konstruoidaan 

verkkoa luotaamalla. Seuraavassa vaiheessa anturinoodit synkronoituvat sijaintinsa 

mukaan juuresta alkaen round-trip synkronointia käyttämällä. Juurinoodi aloittaa 

synkronoinnin lähettämällä synkronointipyynnön verkkopuussa ensimmäisellä tasolla 

oleville naapurinoodeille ja ne taas lähettävät synkronointipyynnön verkkopuussa 

seuraavalla tasolla oleville naapurinoodeille jne. Näin kaikki noodit synkronoituvat round-

trip menetelmällä juurinoodin kanssa samaan aikaan. Puun noodit ”kuuntelevat” 
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lähempänä juurinoodia olevaa noodia ja aloittavat oman synkronoinnin, kun tämä on 

synkronoitunut. Viestin lähettämisessä tapahtuvan viiveen eliminoimiseksi tahdistaminen 

round-trip synkronoinnin avulla suoritetaan MAC-kerroksella. Juurinoodin rikkoutuessa tai 

topologian muuttuessa synkronoinnin juurinoodin valinta suoritetaan uudelleen. 

Mittauksien avulla on voitu todeta, että kaksi rinnakkaista Berkeley Motes –noodia 

voidaan synkronoida 16.9 µs keskimääräisellä virheellä, joka on huonompi kuin RBS:lle 

annettu 11 µs. TPSN-algoritmia esittelevässä artikkelissa on myös toteutettu RBS-

algoritmi uudelleen ja sen mukaan RBS antaisi 29.1 µs keskimääräisen virheen 

rinnakkaisten noodien välillä. Tämän perusteella artikkelissa esitetään, että TPSN olisi 

noin kaksi kertaa täsmällisempi. [16, sivu xxiii-xxiv]  

 

TPSN-verkon synkronointialgoritmin ensimmäinen vaihe alkaa hierarkisen topologian 

muodostamisella. Jokaisella noodilla on paikka tai taso tässä hierarkisessa rakenteessa. 

Lisäksi varmistetaan, että esimerkiksi tasolla i oleva noodi voi kommunikoida vähintään 

yhden i-1 tason noodin kanssa. Nolla tasolla voi olla ainoastaan yksi noodi ja sitä 

kutsutaankin pää- tai juurinoodiksi (root node). Hierarkisen rakenteen selvittyä juurinoodi 

käynnistää seuraavan vaiheen, jossa i tason noodi synkronoituu i-1 tasolle kuuluvan noodin 

kanssa ja lopulta kaikki noodit on synkronoitu juurinoodin kanssa. Yleensä anturiverkon ja 

ulkopuolisen verkon yhdyskäytävänä toimiva noodi voi toimia juurinoodina. Se voi olla 

varustettu GPS-vastaanottimella, jolloin anturinoodit voivat synkronoitua fyysiseen 

aikamaailmaan. Ympäristöissä, joissa ei ole mahdollista käyttää ulkoista ajastusta, 

anturinoodit voivat ajoittain toimia juurinoodina käyttämällä tarkoitusta varten kehitettyä 

valinta-algoritmia. Mikään näistä synkronointimalleista ei rajoita pois sitä mahdollisuutta, 

että verkossa on kaksi juurinoodia. Tällaisessa tapauksessa koko verkon 

aikasynkronoitavat noodit tullaan järjestämään uudelleen.  

 

Kuvasta 22 voidaan nähdä miten synkronointi suoritetaan kaksisuuntaisen 

kommunikoinnin avulla. Noodit A ja B vaihtavat viestejä, T1 ja T4 edustavat A noodin 

paikallista aikaa. T2 ja T3 taas edustavat noodin B paikallista aikaa. T1 ajassa noodi A 

lähettää synkronointipulssin noodille B. Synkronointipaketti sisältää tiedon noodin A 
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tasosta ja ajan T1. B vastaanottaa paketin T2 ajassa, jossa T2 on yhtä kuin T1+∆+d. ∆ ja d 

edustavat noodien kellojen välistä aikaeroa ja toiminnallista viivettä. Ajanhetkellä T3 

lähettää noodi B kuittauksen takaisin noodille A ja paketti sisältää noodin B tasotiedon ja 

arvot T1, T2 ja T3. Paketti saapuu noodille A ajassa T4. Seuraavaksi noodi A voi laskea 

kellojen eron ja toiminnallisuuden viiveen seuraavien kaavojen avulla:  

∆ = 
2

)34()12( TTTT −−−
;  d = 

2

)34()12( TTTT −+−
 

 

 

Kuva 22. [8, sivu 141] Noodiparin synkronointi kaksisuuntaisen kommunikoinnin 

avulla. 

 

Aikaeron laskemisen jälkeen noodi A voi korjata kellonsa näyttämään samaa aikaa noodin 

B kanssa. Tämän synkronointiviestien lähettämisen aloittaa juurinoodi. Jokainen noodi 

lähettää kuittauksen synkronoitumisesta. Tällä varmistetaan, että verkossa ei ole muita 

synkronointitasoja ja poistetaan synkronointipakettien törmäyksien aiheuttamat ongelmat. 

Prosessi käy läpi koko verkon ja viimein verkon jokainen noodi on samassa ajassa 

juurinoodin kanssa.  

 

Anturiverkkojen luonteesta johtuen noodit ovat sijoittuneet satunnaiseen järjestykseen. 

Niinpä käytännössä saattaa tulla eteen tilanne, jossa anturinoodi liittyy verkkoon 

välittömästi sen jälkeen, kun edellä kuvattu verkon synkronointiprosessi on ohi ja sille ei 

ole nimetty tasoa hierarkiassa. Jokaisen noodin tulee olla tietyllä tasolla hierarkkisessa 
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topologiassa voidakseen synkronoitua juurinoodin kanssa. Kun noodi on liittynyt 

verkkoon, se odottaa jonkin aikaa tasonsa nimeämistä ja mikäli sitä ei tapahdu tietyn ajan 

sisällä, niin noodi lähettää tason määritysviestin (level request). Viereiset noodit vastaavat 

tähän viestiin lähettämällä tiedot omasta tasostaan. Uusi noodi nimeää itsensä tasolle, joka 

on yhden tason ylempänä kuin sen saama alimman tason viesti ja on näin liittynyt osaksi 

hierarkiaa. Liittymisen lisäksi anturinoodit voivat lakata satunnaisesti toimimasta. 

Tällainen tilanne voi syntyä, kun i tasolla olevalla noodilla ei ole yhtään alemmalla i-1 

tasolla olevaa naapurinoodia. Tämän seurauksena noodi ei voi saada kuittausta 

synkronointipyyntöönsä. Noodi on kuitenkin ohjelmoitu niin, että se yrittää lähettää uuden 

synkronointipulssin tietyn satunnaisen ajan kuluttua. Noodi lähettää tasonmääritysviestin ja 

vastauksen saatuaan nimeää itsensä uudelle tasolle. Tämän mahdollistamiseksi verkon 

täytyy olla toiminnassa ja vähintään yhden noodin on oltava viestinnän mahdollistavalla 

etäisyydellä. Jos juurinoodi lakkaa toimimasta, 1 tason noodit eivät saa kuittauksia ja tason 

määritys viestin sijasta ne suorittavat vaalialgoritmin, jonka tuloksena valitaan noodi, joka 

ottaa vastatakseen juurinoodin toiminnallisuudesta. Uusi juurinoodi aloittaa määrittämällä 

aluksi tasot uudelleen.  

 

 

5.3 LTS-synkronointi 

 

Tarkasteltava synkronointimenetelmä sisältää ominaisuuksia niin RBS synkronoinnista 

kuin TPSN synkronoinnista. Lisäksi mielenkiintoa herätti lupaus keveydestä, jonka voisi 

kuvitella viittaavan parempaan suorituskykyyn ainakin jollakin tavalla. Pääasiallisena 

lähteenä käytän lähdettä [10], muut käytetyt lähteet on merkitty tavanomaisesti. LTS-

synkronointi tarjoaa mieluummin tarkasti ennalta määrättyä tarkkuutta, kuin tavoittelee 

maksimaalista tarkkuutta, kuten useimmat muut synkronointitekniikat. Synkronointi 

voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla toimivalla algoritmilla. Toinen toteuttaa 

synkronoinnin pyydettäessä niille noodeille, jotka tarvitsevat synkronointia ja toinen 
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synkronoi kaikki noodit ennakoivasti. Molemmat algoritmit olettavat, että juurinoodit 

synkronoidaan viiteaikaan synkronointiin käytettävällä taajuuskaistalla.  

Tarkastellaan seuraavaksi, kuinka noodiparin synkronointi (Pair-wise synchronization) on 

toteutettu. Noodit j ja k voivat synkronoitua keskenään vaihtamalla kaksi pakettia 

seuraavan menettelytavan mukaan: 

• Noodi j lähettää oman paikallisen ajan mukaisen aikaleiman t1 sisältävän paketin. 

• Noodi k vastaanottaa paketin ja tallettaa vastaanottoajan t2. Aika t2 on sama kuin 

aika t1, johon on lisätty paketin välittämiseen kulunut aika D noodien j ja k välillä 

ja tähän aikaan lisätään vielä noodien kellojen aikaero d. Yleensä välittämiseen 

kulunut aika D on tuntematon, mutta sitä voidaan arvioida, kun tiedetään noodien 

välinen etäisyys ja tyypillinen signaalin eteneminen niiden välillä. 

• Seuraavaksi noodi k lähettää paketin noodille j. Paketti sisältää ajat t1 ja t2, lisäksi 

siinä on aikaleima t3. 

• Noodi j vastaanottaa paketin ajassa t4 = t3 + D – d.  

• j noodi voi laskea kellojen aikaeron vähentämällä ajasta t2 ajan t4.  

Siis t2 – t4 = t1 – t3 – D + D + 2d  �  d = 0.5 * (t2 – t4 – t1 + t3) 

• Noodien synkronointi on valmis kun noodi j on laskenut aikaeron d. Jos aikaero d 

pitää lähettää noodille k, niin siinä tapauksessa tarvitaan kolmas viesti (kuva 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 23. [10] Noodiparin synkronoinnin toteutus. 
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Oletuksena edellä on, että noodien j ja k paketin välitysaika pysyy samana niin j noodilta k 

noodille kuin k noodilta j noodille eli D1 = D2. Tietysti ne eivät aina ole täsmälleen 

identtisiä ja tämä tuo synkronointiin joskus virheitä.  

 

Lähteen tekijät esittelevät seuraavassa huomioon otettavia asioita tehokkaan algoritmin 

suunnittelemiseksi monihyppysynkronointia varten: 

• Globaali viitearvo. Oletetaan, että ainakin yksi verkon noodi voi käyttää globaalin 

ajan viitearvoa. Jatkossa voidaan olettaa, että sen noodin aika, jolla on globaali 

aika, on tarkempi, kuin yhden hypyn synkronoinnilla saatu aika. Kaikki globaalin 

ajan viitearvoa käyttävät noodit ovat kiinteitä. 

• Selektiivinen synkronointi. Monihyppysynkronoinnin tavoitteena on pitää kaikki 

noodit synkronoituna. Toisaalta algoritmin avulla voidaan synkronoida valikoivasti 

vain ne noodit, jotka lähettävät tai välittävät ajan suhteen sensitiivistä tietoa. 

• Uudelleensynkronoinnin toistuminen. Kellojen epätarkkuudesta johtuen, noodit 

synkronoidaan ajoittain uudelleen. Jos kellojen epätarkkuus on rajoitettu, noodit 

voivat laskea uudelleensynkronoinnin tarpeen epätarkkuuden raja-arvon avulla. 

Uudelleen synkronointi voidaan suorittaa tahdistettuna tai tahdistamattomana. 

• Virheen arviointi ja - rajoittaminen. Synkronointialgoritmin tulisi huolehtia 

virheettömästä suorituskyvystä ja noodien kellojen epätarkkuudesta johtuvista 

virheistä. Kun algoritmi olettaa, että noodien kellot ovat saavuttaneet 

epätarkkuuden raja-arvon se päättää suorittaa uudelleensynkronoinnin.  

• Luotettavuus. Järjestelmässä ei tulisi olla yhtään heikkoa kohtaa ja lisäksi 

algoritmin tulisi olla luotettava niissä tapauksissa, kun noodi vikaantuu.   

• Liikkuvuus. Synkronoinnin tulisi toimia niin paikallaan olevissa kuin liikkuvissa 

noodeissa. 

• Virheiden lisääntyminen. Monihyppysynkronoinnin avulla toteutetuissa 

algoritmeissa virhemahdollisuus kasvaa lineaarisesti referenssinoodista lähtevien 

hyppyjen määrän funktiona. Tämä tapahtuu vaikka haluaisimme rajata 

virityspuusta pahimman tapauksen ulottuvuudet. Tässä algoritmissa 
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virityspuunlehdillä (leafs), ovat suurimmat synkronointivirheet, mutta ne täyttävät 

kuitenkin vaaditut tarkkuusrajoitukset. 

 

LTS-synkronoinnista on olemassa kaksi erilaista monihyppysalgoritmia, joista aluksi 

tarkastellaan keskitettyä ratkaisua (Centralized multi-hop LTS). Keskitetty 

monihyppysynkronointi on yksinkertainen lineaarinen laajennus yhden hypyn 

synkronointiin. Algoritmin perustana on virityspuun T matala rakenne syvyyssuunnassa, 

joka muodostuu kaikista verkon noodeista. Yleensä uusi virityspuu muodostetaan joka 

kerta kun algoritmi suoritetaan. Pareittain tapahtuva synkronointi suoritetaan koko 

virityspuussa T eli kaikki puun noodit synkronoidaan. Keskitetyssä 

monihyppysynkronoinnissa juurinoodi aloittaa synkronoinnin kaikkien yhden hypyn 

etäisyydellä olevien noodien kanssa. Seuraavaksi nämä noodit synkronoivat seuraavan 

tason noodit ja niin edelleen kunnes kaikki noodit ovat synkronoitu. Kun tämä on tehty, 

algoritmi keskeytetään. Tämän algoritmin suoritusaika on verrannollinen virityspuun 

syvyyteen. Synkronointivirheiden varianssi kasvaa puun jokaisessa haarassa suoritettujen 

hyppyjen lukumäärän lineaarisena funktiona. Virheiden summa koostuu keskinäisistä 

parittain tapahtuvista synkronointivirheistä. Esimerkkinä verkko, jonka koko on 

140m*140m ja siinä on 1000 satunnaisesti sijoitettua noodia, joiden radion kuuluvuus on 

10m ja juurinoodi on alueen keskellä. Jos virityspuu muodostetaan breadth-first haulla, 

niin verkon pisimmän mahdollisen polun lävistäjä on 70*21/2, joka voidaan toteuttaa 

enintään 10 hypyllä. Breadth-first haun lisäksi on olemassa kaksi muuta virityspuun 

muodostusalgoritmia DDFD (Distributed depth first search) ja niin kutsuttu ”Echo”. Näistä 

DDFD on laskennallisesti tehokas, koska se vähentää viestiliikenteen määrää. Kaikki 

noodit informoivat lähinoodejaan, kun virityspuuta rakennetaan ensimmäistä kertaa, ennen 

kuin ne aloittavat itseääntoistavan alemman tason noodien haun. 

 

Hajautetussa ratkaisussa (Distributed Multi-Hop LTS) noodien synkronointi suoritetaan 

siis hajautetusti, eikä siinä muodosteta koko verkon käsittävää virityspuuta, joka ohjaisi 

parittain synkronointia. Käytetty algoritmi siirtää uudelleensynkronointivastuuta 

juurinoodilta noodeille. Yksittäisten noodien uudelleensynkronoinnin päätöksentekoon 
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käytetään samoja parametreja kuin juurinoodi käyttää keskitetyssä synkronoinnissa. 

Uudelleensynkronoinnin päätöksenteon tueksi noodit tarvitsevat lisäksi seuraavia tietoja. 

Toivottu tarkkuus τ, etäisyydet d hyppyjen lukumääränä juurinoodilta, kellojen aikaerot ρ 

ja aikatiedon, joka on kulunut edellisestä synkronoinnista. Noodi j tulee synkronoida 

uudelleen vähintään seuraavan kaavan mukaisin välein: (τ – 9,2*dj*σ)/ρj (σ = vastaanotto-

ajan varianssi). Synkronointi tapahtuu niin, että noodi j lähettää 

uudelleensynkronointipyynnön lähimmälle juurinoodille. Tämän pyynnön seurauksena 

kaikki juurinoodin ja noodin j välisellä reitillä olevat noodit synkronoituvat 

parisynkronointimenetelmän avulla. Käytetyn algoritmin etuna on tilanne, jossa tietyt 

noodit eivät tarvitse toistuvaa synkronointia. Jos noodin rekisteröimien tapahtumien 

toistuminen on merkittävästi alhaisempi, kuin sen tarvitsema synkronointitiheys, sitä ei 

välttämättä tarvitse synkronoida tarkkuusvaatimuksien edellyttämällä tiheydellä. Toisaalta 

voidaan ajatella, että on parempi suorittaa synkronointi vain silloin, kun noodi lähettää 

datapaketin, vaikka noodit voisivat synkronoitua useammin ikään kuin varmuuden vuoksi. 

 

Synkronoinnissa pyritään välttämään synkronoinnin kiertoa, joka voi tapahtua jos 

synkronointiketjun juurinoodi lähettää synkronointipyynnön noodille, joka on alemmalla 

tasolla samassa synkronointiketjussa. Syynä kiertävään synkronointiin on dynaaminen 

reititys ja synkronointipyynnön saaneen noodin puutteelliset tiedot täydellisestä 

reitityspolusta siinä tilanteessa, kun pyyntö tulee. Seurauksena on silmukka, jossa noodit 

vuorotellen vaativat toisiltaan synkronointia. Kiertävän synkronoinnin välttämiseksi on 

huolehdittava, että kaikki synkronointiketjun noodit tuntevat synkronoinnissa käytettävän 

polun. Näin ei voida täysin välttyä kiertävältä synkronoinnilta, mutta sitä varten käytetään 

algoritmeja, jotka tunnistavat nämä tapaukset. 
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5.4 Synkronointialgoritmien luokitukset ja ominaisuudet 

 

Alla olevaan taulukkoon 1 on koottu edellä esiteltyjen synkronointialgoritmien luokittelut 

ja ominaisuudet. Sen perusteella voidaan todeta, että RBS-algoritmi eroaa selkeästi 

kahdesta muusta. TPSN ja LTS ovat hyvin samankaltaisia ja suurin eroavaisuus niiden 

välillä on siinä, että TPSN:ssä synkronointi on kokoaikaista ja LTS:ssä synkronointi 

suoritetaan tarvittaessa. Lisäksi TPSN synkronoi kaikki noodit kerralla, mutta LTS voi 

synkronoida joko kaikki tai vain osan noodeista. Näiden lisäksi taulukosta voidaan havaita, 

että synkronoinnin toteutukset ovat ominaisuuksiensa puolesta hieman erilaisia.  

 

TPSN ja LTS käyttävät synkronointiin ulkoista aikaa, kun taas RBS käyttää sisäistä kelloa, 

jonka aikaan järjestelmä synkronoituu. RBS-synkronoinnille on ominaista, että lähetettävää 

synkronointiviestiä käytetään vain tietyn noodiryhmän synkronointiin. Lisäksi noodit eli 

asiakkaat muuntavat (transform) keskinäiset paikalliset aikansa lineaarisen regression 

avulla laskemansa aikaskaalan avulla. RBS ja TPSN lähettävät synkronointitiedot koko 

verkolle, ja niiden synkronointilähetykset tapahtuvat keskitetysti juurinoodin kautta, kun 

LTS-synkronointi pitää sisällään version, jossa synkronointi tapahtuu noodin pyynnöstä. 

TPSN ja LTS puolestaan käyttävät synkronointiin kahden suuntaista viestintää ja RBS-

synkronointi tapahtuu yhdensuuntaisella viestinnällä. Lisäksi LTS-synkronointi määrittelee 

raja-arvot kellojen aikaeroille. Aikaleimaus tapahtuu TPSN-synkronoinnissa MAC-

kerroksella.  
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 RBS TPSN LTS 

Synkronointiluokat    

Sisäinen vs. Ulkoinen S U U 

Jatkuva vs. Pyynnöstä P J P 

Kaikki noodi vs. Osajoukko noodeja O K K/O 

AjanJakso vs. AjanHetki JH H H 

Aikaskaalamuunnos vs. Kellosynkronointi A K K 

Välitön vs. Aikaväli V V V 

Ominaisuudet    

Lähetys kaikille X X  

Kaksisuuntainen kommunikointi  X X 

Rajattu kellojen aikaero   X 

MAC osoitteet  X  

 

Taulukko 1 [16, sivu xxi] Synkronoinnin luokitukset ja ominaisuudet. 

 

RBS:n ominaisuuksia 

• RBS:n etuna voidaan pitää sen kykyä eliminoida ei-deterministiset vaikutukset pois 

viestin lähetyksen viiveiden osalta.  

• RBS ei käytä monihyppyjärjestelmää synkronoidakseen kaikki noodit yhteiseen 

aikaan.  

• Monihyppyjärjestelmässä noodi, joka on kahden juurinoodin kuuluvuusalueella voi 

synkronoitua kumman tahansa juurinoodin vaikutusalueeseen.  

• Aikamuunnoksen avulla voidaan RBS-verkossa tapahtuneiden kahden eri 

tapahtuman välinen aika selvittää, vaikka ne tapahtuisivat verkon eri osissa. [15, 

sivu 109] 
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TPSN:n ominaisuuksia 

• TPSN on lähettäjään perustuva aikasynkronointiprotokolla, jossa lähettäjä 

synkronoi vastaanottimien kellot.  

• MAC-kerroksella tapahtuvan aikaleimauksen ansiosta TPSN on 

suorituskykyisempi kuin RBS.  

• TPSN käyttää kahdensuuntaista viestintää, kun taas RBS:n viestii vain yhteen 

suuntaan. 

• TPSN ei pidä kirjaa kellojen vaihe-eroista. 

• TPSN ei käsittele tehokkaasti dynaamisia topologiamuutoksia, koska sen on 

suoritettava virityspuun muodostaminen aina muutoksen tapahtuessa. [15, sivu 109] 

 

LTS:n ominaisuuksia 

• TPSN:n kaltainen lähettäjään perustuva aikasynkronointiprotokolla. 

• Yhden hypyn noodiparin synkronoinnissa tarvitaan vain kolmen viestin vaihto. 

• Yhden hypyn synkronointi on laajennettu keskitetyksi 

monihyppysynkronoinniksi, joka koostuu koko virityspuun kattavasta 

parisynkronoinnista.  

• Siitä on kehitetty myös hajautettu monihyppysynkronointi, jossa 

synkronointivastuu on siirretty juurinoodilta noodeille. Tämä ei kuitenkaan 

tulosten perusteella ole niin tehokas kuin keskitetty synkronointi. [Kappale 4.4.3]  

 

 

5.5 Synkronointialgoritmien arviointimenetelmistä 

 

Langattomien verkkojen synkronointiin tarkoitettuja menetelmiä eli 

synkronointialgoritmeja on useita. Niiden tarkkuuden arviointi ei ole helppoa [16, xxvi], 

mutta edellä esiteltyjen synkronointialgoritmien luokituksien ja ominaisuuksien perusteella 

tarkastellaan asioita, joita voidaan käyttää arvioinnin tukena. 
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Arvioinnin vaikeudesta voidaan ottaa esimerkkitilanne, jossa RBS-algoritmin tekijät 

ilmoittavat synkronointiajaksi 11 µs Berkeley Motes testausalustalla, kun taas TPSN 

algoritmin kehittäjät ilmoittavat RBS-algoritmille synkronointiajaksi 29 µs samalla 

alustalla. Samassa yhteydessä TPSN-algoritmin kehittäjät ilmoittavat TPSN:n 

synkronointiajaksi 17 µs ja olettavat sen näin ollen paremmaksi. Kumpi on siis parempi vai 

kertovatko nämä tulokset sitä ensinkään? 

 

Tarkan aikasynkronoinnin esteet ovat tavallisesti ei-deterministisiä. Viiveen arviointi voi 

häiriintyä satunnaisista tapahtumista, jotka johtavat epäsymmetrisiin round-trip viestien 

välitysviiveisiin. Se vaikuttaa suoraan synkronointivirheeseen. Tämän kaltaisten 

virhelähteiden ymmärtämiseksi on hyödyllistä yrittää eritellä mistä tekijöistä kokonaisviive 

muodostuu. Kopetz ja Scwabl [14] mukaan seuraavat neljä osa-aluetta voidaan selvästi 

erottaa kokonaisuudesta.  

• Send Time Lähetysaika on aika, joka kuluu lähettäjältä viestin 

valmisteluun. Tähän sisältyy suorittimen ytimen prosessit ja käyttöjärjestelmän 

erilaiset viiveet. Lisäksi siihen lasketaan aika, joka kuluu viestin valmistamiseen 

lähetysvalmiiksi. 

• Access Time Hakuaika on aika, joka aiheutuu lähetyskanavan saamiseksi 

lähetysvalmiiksi. Langattomissa järjestelmissä, esimerkiksi 802.11 verkoissa 

vaaditaan muutoksia lähetettävien pakettien kontrollointia varten ennen 

lähettämistä ja lähettäjän on odotettava TDMA kanavan aikaväliä ennen 

lähettämistä. 

• Propagation Time Siirto-aika on aika, joka kuluu viestin siirtymiseen 

lähettäjältä vastaanottajalle. Kun lähettäjä ja vastaanottaja jakavat saman fyysisen 

median, niin tämä aika, joka viestiltä kuluu etenemiseen lähettäjältä 

vastaanottajalle, on hyvin pieni. Etenemisviive on merkittävä laajoissa verkoissa, 

jossa siihen sisältyy reitittimien jonotus- ja välitysviiveet kun viesti kulkee 

verkossa.  

• Receive Time Vastaanotto-aika on aika, joka vaaditaan viestin prosessointiin, 

kun se on saapunut verkkolaitteelle ja on vastaanottavan laitteen käytettävissä. 
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Tyypillisesti tämä on aika, joka kuluu verkkolaitteelta signaalin lähettämiseen 

saapuneesta viestistä. Jos verkkolaite on kirjannut saapumisajan, vastaanottajalta 

viestin käsittelyyn kulunut aika ei silloin sisälly vastaanotto-aikaan. 

 

Olemassa olevat synkronointialgoritmit eroavat toisistaan pääsääntöisesti niiden tavasta 

arvioida ja korjata näitä edellä mainittuja virhelähteitä. [6, sivut 3-4] Kuvassa 24 on 

graafinen esitys, jossa näkyy lähettäjän ja vastaanottajan viiveet teoksen [8] mukaan. 

 

 

 

Kuva 24. [8, sivu 142] Lähettäjän ja vastaanottajan viiveet. 

 

Algoritmien suorituskykyä arvioitaessa erilaisten, toisistaan poikkeavien tulosten syynä voi 

olla erilaiset ratkaisut tai toteutukset. Synkronointialgoritmin todellinen suorituskyky 

riippuu merkittävästi kohteen ominaisuuksista. Todellisten, kokonaisuuteen vaikuttavien 

tekijöiden havaitseminen ja mallintaminen on selvästi vaikeaa. Yksinkertaisten 

kohdealustojen simulointien sijasta realistisia tuloksia voidaan saavuttaa tekemällä 

mittauksia todellisissa käyttöolosuhteissa. Kun on vertailtava useita vaihtoehtoisia 

algoritmeja keskenään, joskus on tärkeämpää ottaa huomioon todelliset ja toistuvat 

laskelmat kuin realistinen suorituskyvyn tarkastelu. Suorituskykyä voidaan havainnoida 

mittaamalla, simuloimalla ja suorituskykymittauksilla (benchmark). [16, xxvii-xxxi] 
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6 Yhteenveto 

 

Suorituskyvyn ohella ainakin yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi, on synkronointialgoritmien 

energiatehokkuus. Kuten muistamme kappaleesta 3.3, energian kulutus on samaa 

suuruusluokkaa niin lähetettäessä kuin vastaanotettaessa. Jos lähetin-vastaanotin kuuntelee 

kanavaa, sen energian kulutus putoaa puoleen tai voi olla vain murto-osa siitä 

energiankulutuksesta mikä kuluu lähettämiseen tai vastaanottamiseen. Energiatehokkuuden 

parantamiseksi lähetin-vastaanotin ja anturinoodin muitakin toimintoja tulisi voida kytkeä 

kokonaan pois päältä. Samalla on kuitenkin muistettava, että lepotilassa anturinoodin 

kaikki toiminnot ovat poissa päältä ja sen tehtävät siirtyvät muille noodeille. Tämän vuoksi 

noodien on koordinoitava lepotilojen aikataulut naapurinoodiensa kanssa. Lisäksi on 

kontrolloitava tarkasti toimintatilan ja lepotilan vaihtelua, koska sekin kuluttaa energiaa. 

Anturinoodin suurin energiankuluttaja on kuitenkin lähetin-vastaanotin ja synkronointia 

ajatellen edullisinta olisi suoriutua siitä mahdollisimman vähillä lähetys-vastaanotto 

kerroilla. Synkronointialgoritmien energiatehokkuus on siis riippuvainen synkronoinnin 

aiheuttaman viestiliikenteen määrästä. 

 

Kappaleessa 4.1.2 todettiin, että perinteiset aikasynkronointimenetelmät eivät ole sopivia 

langattomien anturiverkkojen käyttöön. Esimerkiksi voidaan ottaa NTP, joka käyttää liikaa 

energiaa vaadittavien viestien lähettämiseksi ja lisäksi se tarvitsee GPS -laitetta, joka on 

liian kallis anturinoodeille. Kehitettyjen synkronointialgoritmien tavoitteena on ollut 

tarkkuuden parantaminen ja energiankulutuksen vähentäminen. Tunnetuimpana 

synkronointialgoritmina voidaan mainita RBS, joka käyttää vastaanottimien synkronointiin 

lineaarista regressiota. Käytännössä se tarkoittaa menetelmää, jossa RBS antaa noodeille 

mahdollisuuden laskea synkronointietäisyydellä olevien noodien paikallisen ajan ja sitten 

ne voivat verrata sitä omaan paikalliseen aikaansa. RBS protokolla ei ole skaalautuva ja 

noodien lukumäärän kasvaessa sen tehokkuus vähenee merkittävästi. Vaikka RBS on 

esitellyt ratkaisun tarkkuuden parantamiseksi, sen ongelmana on tietoliikennepakettien 

törmäily verkossa. TPSN ja LTS ovat synkronointialgoritmeja, jotka käyttävät 
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puurakennetta. Tällaisissa synkronointialgoritmeissa on yleensä ongelmana puun syvyyden 

kasvamisen mukanaan tuoma virhemäärän lisääntyminen. Virityspuun luominen ja ylläpito 

tuovat mukanaan lisää toimintoja, jotka kuluttavat käytettävissä olevia resursseja. Lisäksi 

virityspuun tarkkailuun käytettävä algoritmi tarvitsee yleiskuvan verkosta, joka ei 

välttämättä ole johdonmukaisesti alkuperäinen. Sen sijaan hajautetuista langattomista 

anturiverkoista ei voi saada tällaista yleiskuvaa. [9, sivu 537] 

 

Aikasynkronointitapahtuma, sen toiminta ja erilaiset vaihtoehdot synkronoinnin 

toteuttamiseksi langattomissa anturiverkoissa ovat periaatteessa hyvin tiedossa ja 

hallittavissa. Tehokkaan synkronoinnin toteuttamiseen vaikuttavat muuttujat ja asiat 

tunnetaan. Kaikesta huolimatta langattomat anturiverkot ovat niin vaativa 

synkronointikohde, että synkronoinnin osalta niiden arviointi on hyvin vaikeaa tai ainakin 

haastavaa. Syynä tähän on langattomien anturiverkkojen ominaisuudet, kuten 

energiatehokkuus, skaalautuvuus, dynaamisuus ja hallittavuus. Edellä mainituista 

ominaisuuksista johtuen ollaan tilanteessa, jossa todellista suorituskykyä voidaan arvioida 

vasta todellisessa käyttötilanteessa, todellisessa ympäristössä. 

 

Erilaisten synkronointialgoritmien tutkiminen koejärjestelyiden avulla tai simuloimalla ei 

välttämättä anna todellista kuvaa niiden tehokkuudesta. Langattomissa anturiverkoissa 

synkronoinnin toteuttamisessa on otettava huomioon niiden erityisominaisuudet ja 

kokonaisuus. Lopputulos on sitten kompromissi esimerkiksi suorituskyvyn ja 

energiatehokkuuden suhteen ja voitaisiinkin puhua kokonaistehokkuudesta tietyssä 

kohteessa tai alustassa. Kokemuksen kautta käytännön olosuhteissa voidaan saavuttaa 

tosiasiallista tietoa synkronointialgoritmien toiminnasta ja tehokkuudesta erilaisissa 

ympäristöissä.  
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