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Sammanfattning
Sakernas Internet förespås en explosiv utveckling, till och med mer 
omfattande och genomgripande i våra liv än Internet som vi hittills känner det.
Vad är Sakernas Internet och på vilka sätt kan det intressera radioamatörer?

Sakernas Internet
I sakernas Internet kan alla slags objekt kopplas upp, inte bara kylskåp och brödrostar, utan 
praktiskt taget vad som helst.  Saker och ting får namn och nummer. Uppkopplingen sker genom 
någon slags kommunikationskanal, givare och ställdon. 

Principerna för tilldelning av namn och nummer är desamma som i det befintliga Internet.  

Många kommunikationsprotokoll är desamma men nya tillkommer för att tillgodose nya krav. På 
nätnivå  ökar mängden saker behovet av att gå över från IPv4 till IPv6 för att få större adressrymd. 
På länknivå har hittils i första hand IEEE802.15.4-standarden använts. Arbetsgruppen IETF 6 
lowpan [1] har standardiserat användning av IPv6 över sådana länkar. En ny arbetsgrupp, 6lo [2] 
arbetar nu också med andra länknivåprotokoll,  

En av de största utmaningarna, kraftförsörjning av kommunikationskanalen och objekt som befinner
sig i områden utan kraftförsörjning. Det kräver mer av protokolloptimering för att minimera 
energibehovet. QRP är en nyckelfråga. Eftersom informationsvolymen i kommunikationen ofta är 
liten, är de datatakter som krävs i kommunikationen också små. Där finns en koppling till WSPR 
[3], och traditionell AX25-baserad paketradio [4].

Tillämpningsexempel 
Tillämpningarna spänner över alla områden. Det exempel som valts här är miljöövervakning av luft,
mark, vatten för att följa nuläge och göra både kortsiktiga prognoser, tex väder, och långsiktiga 
prognoser, tex klimatförändringar.

De “saker” som då kopplas upp är givare som kan avläsas. Det rör sig i första hand om observation 
av fysikaliska variabler som temperaturer och fuktighet i luft, mark och vatten, lufttryck, vindar, 
nederbörd av olika slag, solinstrålning, utstrålning från jordytan, seismiska vibrationer, radioaktiv 
strålning, etc. Det kan också röra sig om kemiska analyser för att övervaka halter av olika gaser, 
vätskor och substanser.

Man brukar prata om sensornätverk med noder på observationsplatser ute i naturen. Varje nod har 
några sensorer kopplade till sig som samplas med önskat intervall. Mätdata skickas, direkt eller via 
andra lokala noder, till en sänknod ansluten till en gateway med upplänkar till Internet så att 
mätdata kan sändas till en central databas och göras tillgängliga för analys och prognosverksamhet.

Andra välutvecklade tillämpningar är övervakning av klimatet i containers vid transport av mat, 
djurfoder och mediciner.

Inbyggda system
Sensornätverk byggs som “inbyggda system”  med en Mikrokontrollenhet (MCU), minne för 
program och data, radiotransceiver, anslutningar för både analoga och digitala sensorer och  
kraftförsörjning.

Ett exempel på MCU är Atmel ATMega128rf [5]som integrerar MCU, 128k minne, en IEEE-
802.15.4 radiotranceiver och en 8-kanalig AD-omvandlar med 10 bitars noggrannhet i en integrerad
krets. Ett exempel på en sensornod baserad på denna är Radio-Sensors RS2 [6] som drar cirka 16µA
i vilotillstånd och 20 mA under transmission.



Programmeringen är maskinnära (firmware). Några Open Source “operativsystem” som 
tillhandahåller centrala funktioner och förkortar byggtiden för inbyggda system växer fram, till 
exempel Contiki-OS [7]. 

För registrering av data från en analog givare behövs en AD-omvandlare med lämplig upplösning. 
Ett växande antal sensorer är digitala och levererar mätdata över någon bus, exempelvis I2c, ow 
eller SPI.

Kraftförsörjningen sker ofta med solcell som energikälla och ett energilager i form av en långlivat 
batteri och/eller en ultrakondensator med lämpliga spänningsregulatorer inblandade [8].

Miljöövervakningsstationer i AMPRnet
Ett av utvecklingsprojekten i AMPRnet Sveriges verksamhetsplan går ut på att stimulera 
uppsättning av observationsstationer  med olika typer av givare i AMPRnet på olika håll i landet i 
kompetensuppbyggande syfte och för att skapa en beredskap för utsättning av sådana stationer i 
krissituationer, exempelvis vid skogsbränder, kärnkraftsolyckor, etc. 

Inflöde av ideer, kunskap och praktisk erfarenhet kommer bland annat från ett NORAD-finansierat 
projekt med syftet att bygga upp kompetens inom området praktisk meteorologi in Östafrika [9].
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