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Sensoriverkot (WSN) - Kokkolan 
yliopistokeskuksessa 

• Langaton tutkimus Kokkolan yliopistokeskus 
Chydeniuksessa kohdentuu langattomiin 
sensoriverkkoihin,  

• Erityisesti  ohjelmistoarkkitehtuuriin, 
verkonhallintaan, synkronointiin, noodien 
arkkitehtuuriin ja virranhallintamenetelmiin,  

• Soveltava tutkimus erittäin tärkeää. 
• Käytetään mm. ympäristön  tilan, päästöjen, 

prosessilaitteiden tilan ja käyttöajan, maatalouden 
kasvuolosuhteiden jne… mittaamiseen 

• Myös ohjaukseen  

 
 



Tyypillisen sensoriverkkojärjestelmän 
rakenne 

SINK 
(GSM) 

IEEE802.15.4 

•Koostuu hajaantuneista, itseorganisoituvista radio+sensori -laitteista  eli noodeista 
•Sink-noodista 

•Gateway sensoriverkosta Internettiin 
•Taustajärjestelmästä 

•Tietokanta 
•Käyttöliittymä 
•Liitynnät muihin järjestelmiin 



Eläinsuojan ilman lämpötila ja 
ilmavirtaukset 

• Useita lämpötilasensoreita sarjassa yhdessä 
sensorinoodissa (I2C väylä) 

• Mittauskohteena ilman lämpötila eri 
kerroksissa navetan katosta alas 
utarekorkeudelle 

• Tavoitteena havainnoida ilman kiertoa ja 
lämpötilaa 

• Utaretulehduksien välttäminen 

 



Melumittaus 

• Samanaikainen melumittaus useista 
lokaatioista sensoriverkon avulla 

• Mitattiin 
– Ympäristömelua Kokkolan kaupungin 

keskustassa 
– Kokkolarock-tapahtuman aikaista 

melua lähiympäristössä 
– Toimiston melumittaus useista eri 

pisteistä yhtäaikaisesti 

• Sensorina mikrofoni 
• Toiminta-aika päivistä viikkoihin 

riippuen näytteenottotaajuudesta 
 



Pohjaveden korkeuden mittaus 

• Veden korkeuden vaihtelu ajan funktiona 
• Pinnankorkeusanturi, mittausnoodi, 

GSM-laite, akku ja aurinkopaneeli  
• Pinnankorkeus mitataan kerran tunnissa 

ja lähetetään tietokantaan kahdesti 
vuorokaudessa 

• Liuennut happi, sähkönjohtavuus myös 
mitattavia suureita 

• Aurinkopaneelin teho riittävä akun 
lataukseen 

• Tietoa käytetään hyväksi arvioitaessa 
pumppauksen ja sateiden vaikutusta 
pohjaveden saantoon 



Lämpökaappien lämpötilan  
tarkkailu 

• Mikrobien kasvatuskaappien 
käsin tehtävien 
lämpötilakirjausten 
automatisointi 

• Järjestelmä lukee ja tallentaa 
tietokantaan lämpötilatiedon 
17 kaapista automaattisesti 

• Jokaisessa kaapissa oma 
sensoriverkon noodi ja 
lämpötila-anturi 



Kannuksen turkistalouden 
tutkimusasema 

• Kettujen kasvatushallin lämpö-

tilan, kosteuden ja valoisuuden 

mittaus 15 eri pisteestä (2006) 

• Mitattu tieto tietokantaan 

analyysiä varten 

• Valoisuudella on merkitystä 

kettujen kiimaan, tietty 

valoisuustaso tarvitaan jatkuvasti. 

 



Kasvihuoneen aiheuttama 
 valosaaste kettutarhalle 

• Rannikon kasvihuonealueilla epäiltiin 

poikastuotannon häiriintyvän koska 

kasvihuoneet valaisevat liian tehokkaasti 

kettutarhojen läheisyydessä 

• Valoisuutta mitattiin kolmella eri kettutarhalla 

Etelä-Pohjanmaalla (yhteensä yli 30 

valosensoria) 

 



Komposiittien venymien mittaus 

• Isojen komposiittimuovikappaleiden 
muodonmuutoksen havaitseminen 

• Sensoriverkkonoodiin kytketyin venymäliuskoin 

• Mahdollistaa muodonmuutosten havaitseminen 
yhtäaikaisesti useasta pisteestä 

• Esim. Tuulimyllyjen lapojen muodonmuutokset, 
veneiden rasituspisteet, kattopalkkien 
muodonmuutosten havaitseminen 



Tiesuolan kuivaus 
 lämpötilan mittaus 

• Tiesuolan kuivatusilman lämpötilan mittaus  

• Pyörivässä kuivausrummussa  

• Mittaus kolmesta kohteesta 

• Lämpötila 100-250oC 

 



Sääasema 

• Vaisalan sääasema on kytketty 
samaan sensoriverkkoon 
esimerkiksi melumittauksen 
osana 

• Kosteus, ilmanpaine, tuulen-
nopeus ja -suunta, sademäärä, 
raekuuro ja lämpötila  



Virtaavan jäteveden  
pinnankorkeuden nousun hälytin 

• Putken täyttyessä virtaus lähitalojen kellareihin mahdollinen 

• Haasteina sopivan anturin löytäminen, kytkentä Internettiin ja 
hälytys matkapuhelimeen 
– Resistiivinen mittaus tarkistuskaivosta – jos jätevesi saavuttaa ennalta 

määrätyn tason -> hälytys 

– Sensoriverkko kytketty suoraan Internettiin LAN moduulilla  

– Hälytys matkapuhelimeen tietokantasovelluksen kautta 

• Hälytys yliopistokeskuksen serverin kautta kännykkään 

• Laajennus useaan pisteeseen, jolloin todellinen 
sensoriverkkosovellus 

 



Tuotantolaitteiden todellisen 
käyttöajan mittaus (valmisteilla) 

• Kunnossapidon kannalta tarpeen mitata 
todellinen käyttöaika kalenteriajan sijaan 

• Vältetään ylihuolto 

• Voidaan myös mitata toimintaparametrejä 

• Tässä tapauksessa virtamittaus 



Kasvihuoneen monitorointi 
(toteutetaan 2011-2012) 

• Monitoroidaan CO2, 
kasvualustan sähkön-
johtavuutta, kosteutta ja 
lämpötilaa langattomasti 

• Helppo ja edullinen rakentaa 
– ei kaapelointia 

• Mahdollistaa useampia 
mittauspisteitä 

• Kustannustehokas 

 


