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Sammanfattning
Ett syfte med AMPRnet är att göra praktiska experiment med nya 
kombinationer av radio- och Internetteknik möjliga. I Malmöregionen, 
AMPRnet-M, har man i denna anda byggt ut  AMPRnet över ett 
meshnät.  Presentationen förklarar vad ett meshnät är och varför det är 
intressant för radioamatörer.

Meshnät
Ett meshnät, ibland också kallat ad hoc-nät, är ett självkonfigurerande nät med dynamisk topologi. 
Exempel på användningsområden är att underhålla nät mellan mobila noder eller att öka 
robustheten i ett nät med variationer i länkarnas kvalitet genom att sätta ut redundanta noder.  Även 
om man oftast pratar om trådlösa meshnät kan alla slags länkar användas för att transportera IP-
paket mellan noderna, precis  som i Internet i allmänhet. Noderna använder ett routingprotokoll, 
OLSR [1] som  är  mer proaktivt än “vanliga” routingprotokoll.   OLSR gör det möjlig för noderna 
att annonsera sin närvaro, upptäcka andra noder, konfigurera sig dynamiskt för att  underhålla en 
routingtabell som ändras beroende på vilka noder som ser varandra för tillfället.

BBHN/HSMM-mesh - Broadband Hamnet/High Speed Multimedia Mesh 
Broadband-Hamnet (tidigare kallat HSMM-Mesh) [2] är ett meshnät som använder högre  
amatörradiofrekvenser (900MHz, 2.4GHz och 5.7GHz.) för höghastighetskommunikation.

Projektet startade i Austin, Texas. Utvecklingen sköts av Glenn KD5MFW, David AD5OO, Bob 
WB5AOH and Rick NG5V.  Behov och krav som styr utvecklingen hämtas från området 
nöd/beredskapskommunikation Användare finns över hela världen.

Grundstenarna är OLSR på protokollsidan och  OpenWRT som används för firmware-utveckling.

Den maskinvara som stöds är i första hand vissa linksys-routrar med WiFi-interface och sedan en 
tid också vissa Ubiquiti-routrar [2]. Det finns numera också en Linux-baserad klon, BBHN-Pi,  för 
Raspberry Pi och BeagleBoneBlack [3] med en annan utvecklargrupp.

AMPRnet M
I Malmö-regionen [4] har man för närvarande en 100Mbps tunnel till KTH som länk till AMPRnet 
men arbetar på att få till en fiber till Sunet. Anslutna via BBHN är idag SK7OA - Sydkustens 
Radioamatörer, SL7ZAY - FRO Ystad, SK7ES - Husie-Hohögs Scoutkår, SA7AKU, SA2AWO, 
SM7MMJ, SM7I och SK7BS - Burlövs Scoutkår. Flera är på väg i olika faser. Dokumentation om 
hur att koppla upp sig finns [5].

Frågor att diskutera
Exempel på frågeställningar som skulle kunna vara intressanta att utreda i större skala inom 
AMPRnet är: Hur robust är egentligen ett meshnät jämfört med traditionell Internetteknik? Är det 
vettigt att bygga ett nationellt Meshnät med redundans också i ryggraden, utöver den som SUNET 
erbjuder, eller är det I första hand på AMPRnet-sidan av våra SUNET/AMPRnet gateways som 
meshtekniken ska användas, och ska den det?
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