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 Internet of Things (IoT)

 infrastructure of interconnected entities, people, 
systems and information resources together with 
services which process and react to information 
from the physical world and from the virtual world

ISO & IEC (förslag)

Vad är IoT?



 IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär 
att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, 
kläder med mera förses med små inbyggda 
sensorer och processorer. Detta medför att dessa 
enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera 
med den och på så sätt anpassa sig till 
situationer och medverka till att skapa smarta, 
attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och 

tjänster. IoT Sweden

Vad är IoT?



 den massiva användningen av internet

 integrationen av tekniska processer och 
affärsprocesser

 den digitala avbildningen och virtualiseringen av 
den verkliga världen

 möjligheten till "intelligenta" produkter och 
produktionsmedel.

 Arbeiten 4.0 bedeutet nichts weniger als 
die vollständige Umgestaltung unseres 
beruflichen Daseins 

Och vad är då smart industri?



 Hämtar information (data)

 Behandlar informationen (data) på ett visst sätt

 Sparar data (rå eller behandlad)

 Lämnar ut information.

Vad gör en dator?



Inget är nytt, allt är förändrat



Datakraft varsomhelst



Spridning  Kommunikation



 Inom en anläggning
– någorlunda kontrollerad elmiljö
– t ex en industri

 Inom ett öppet område 
– ganska okänd elmiljö
– t ex en stad

 Men också …

Lokala nät



Innovativa konfigurationer



 Möjlighet att realisera gamla önskningar 
och behov

 Nya önskningar och behov

 Allt för alla!

 5G!

Kommunikation!



5G jämfört med 4G (LTE)
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 Drar nytta av de korta svarstiderna

 Respons och upplevelse i realtid

 Rörliga objekt

 Som om man var där

 Men kanske inte så stora datamängder.

Taktila nät



 … eller kanske aldrig

 För enklare övervakning och larm

 Mängder med sensorer.

… eller mycket sällan



 För t ex video eller omfattande mätningar i realtid

 T ex övervakning med identifiering. 

… eller stora datamängder



 Alltså databehandling en bit på vägen

 Vad kan bearbetas på vägen?

 Vad ska släppas vidare?

Edge computing







Varför finns ingen standard för IoT?



 Nya typer av sensorer

 Mycket mera indata

 Nya sätt att behandla data

 Enorma lagringsmöjligheter

 Avsedd användning – eller?

Vad ska man ha all data till?



Användning



 Anpassa de nya verktygen till gällande rutiner och 
metoder – förenkla arbetet

eller

 Anpassa rutiner och metoder till de möjligheter 
som de nya verktygen ger – vilka de nu 
kan vara.

Att utnyttja nya möjligheter



 Produktleverantören för att förbättra produktens 
prestanda eller övervaka dess uppförande

 eller för att samla in uppgifter om dig eller din 
användning av produkten

 Systemägaren för att förbättra systemets 
prestanda eller övervaka dess uppförande

Var kommer data från?



 Data från andras grejer

 Uppgraderingar

 Driftdata för underhållsplanering

 Styrning av egenskaper

 … och?

Produktleverantören



 Data från egna grejer

 AI

 Beslutsstöd

 Driftövervakning, rapportering

 Produktionsstyrning på nya sätt.

Systemägaren



 Tal är ett specialfall

 Dataelement av något slag, ställer krav på 
interoperabilitet

Vad är det för data då?



 Inte samma sak för industri som för förvaltning –
måste beaktas i delade eller öppna nät

 Dataintegritet

 Sabotage, datautbyte

 Samband med funktion och säkerhet

 Tillgänglighet och funktionssannolikhet.

Datasäkerhet



 Svåra miljöer

 EMC

 Energiförsörjning

 Kroppsburen elektronik - biokompatibilitet

 Olika regelverk, t ex medicinteknik.

Spridd elektronik
också andra krav



 Kungliga dekret – Rydaholmsalnen

 Produkt från standardiseringsorganisation

 Produkt från standardiserande organisation

 Konsortiestandarder

 Företagsstandarder

 Regler av olika ursprung och typ – som 
ibland byter skepnad och betydelse.

Standard?



 Planering: ISO CMCC, IEC SEG 7  SyC SM

 System: ISO/IEC JTC 1 SC 41, ETSI

 5G: ETSI myndigheter

 Tillämpningar: IEC TC 65, ISO TC 184

 Lokala nät: IEC, IEEE, ETSIm fl

Flera inblandade, framförallt



Tack!

www.elstandard.se  

www.iec.ch

www.cenelec.eu

Det går inte att v isa bilden.


