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Internet of Things – IoT
”Minden aminek előnye származik az összekap-

csolásból az össze lesz kötve” – Ericsson 2010
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Robbanás szerűen növekvő számú 

összekapcsolt eszköz
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Telepes készülékek 10+ éves 

üzemidővel

Nagy terület lefedése kevés 

bázisállomással

Néhány száz bit/s-tól néhány 

kbit/s-ig; rövid üzenetek

Kommunikációs modulok 5 € 

vagy alacsonyabb áron

Bázisállomásonként több ezer 

végberendezés

Laza elvárások a válaszadási 

elvárásokban

A HAT L avagy az LPWAN jellemzői
10 km hatótávolságú 10 év telepes üzemidejű

eszközök 10 €-ért
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LoRa a gyakorlatban
A fizikai réteg #1

LoRa - SEMTECH szabadalmaztatott eljárás – www.semtech.com

▪ 148 dB teljesítmény mérleg (link budget)

▪ -19 dB vételi jel-zaj viszony

▪ rugalmasan paraméterezhető

▪ hibajavító kódolás

▪ nagyfokú zavarvédettség

▪ több jel egyidejű vétele, dekódolása

Chirp moduláció
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http://www.semtch.com/


LoRa a gyakorlatban
A fizikai réteg #2
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LoRa modulációra épülő nyílt hálózati szabvány- www.lora-alliance.org

• 2015 január – v 1.0

• 2015 október – v1.0.1

• 2016 október – v1.0.2

• 2017 június  - v1.0.2Rb új Regional Parameters

• 2017 október - v1.1 (Backend 1.0)

A LoRaWAN szabvány

▪ gyártó független

▪ széleskörűen elfogadott

▪ nagyon sok támogatója van

▪ sok berendezés gyártó a világ minden részéről

LoRaWAN – a hiányzó láncszem 
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http://www.lora-alliance.org/


LoRa modulációra épülő nyílt hálózati szabvány- www.lora-alliance.org

• nem engedélyköteles frekvencia (ISM) – 868/433 MHz (EU)

• 25mW teljesítmény (EU)

• 125-250 kHz sávszélesség (EU)

• 10-15+ km adatátviteli távolság

• 292-10,937 bit/s adatátviteli sebesség

• aszimmetrikus forgalom (eszköz –> hálózat)

• 128-bites AES titkosítás (külön hálózat és felhasználói adat)

• ADR (Adaptive Data Rate)

• nem szükséges kétirányú kapcsolat, ellenáll a zavarásnak

• nem kell a hálózathoz szinkronizálni, hosszú telepes üzem

• a jelet több bázisállomás is veszi, robosztus üzem

LoRaWAN főbb jellemzői 
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http://www.lora-alliance.org/


LoRa moduláció sajátosságai 

9



LoRa modulációs beállítások #1
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LoRa modulációs beállítások #2
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A legérzékenyebb LoRa moduláció
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A leggyorsabb LoRa moduláció
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A leggyorsabb moduláció
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LoRaWAN csatorna kiosztás #1
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LoRaWAN csatorna kiosztás #2
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LoRaWAN topológia
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LoRaWAN eszközök
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LoRaWAN átjárók
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LoRaWAN hálózati szerver
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LoRaWAN alkalmazás szerverek
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LoRaWAN végberendezés osztályok
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LoRaWAN adatbiztonság #1
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LoRaWAN adatbiztonság #2
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LoRaWAN eszközök aktiválása #1
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A-osztályú eszközök
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LORIOT – a LoRaWAN middleware
A hálózati szerver specialista

Svájci székhelyű cég – 2015-ben alakult

Jelen van:

▪ Svájc - HQ

▪ Spanyolország

▪ Budapest 

▪ Izrael
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LORIOT – felhő alapú szolgáltatások

Freemium account

▪ ingyenes korlátlan ideig

▪ nem kell hitelkártya

▪ 1x bázisállomás (gateway)

▪ 10x eszköz (végberendezés)

▪ 1x alkalmazás

▪ rf adatok

▪ barangolás (roaming) !!!

Commercial account

▪ bővíthető kapacitás

▪ részletes gateway adatok + downlink

▪ havi kapacitás alapú elszámolás

▪ nincs hosszútávú elkötelezettség
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LORIOT – nyilvános cloud szerverek
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LORIOT – támogatott gateway-ek

A piacon elérhető legszélesebb körű támogatás
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LORIOT – támogatott adatkimenetek

Választható alkalmazás szerver interfészek
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LoRaWAN – a MA, nem a jövő !

LoRaWAN alapon megoldható ami eddig nem volt lehetséges

▪ most induló technológia, megfelelő időzítés

▪ bekapcsolódási lehetőség a nemzetközi piacra

▪ alacsony belépési küszöb

▪ rugalmas skálázhatóság

▪ nagyfokú függetlenség

▪ tervezhető fejlesztési idő, ráfordítás

▪ rövid piacra kerülési idő
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Javasolt linkek

https://www.semtech.com/

https://www.lora-alliance.org/

https://loriot.io/

https://www.kerlink.com/

https://www.link-labs.com/

https://www.multitech.com/

https://tektelic.com/

https://pycom.io/

https://shop.chipcad.hu/lora

http://ahrt.hu/hu/iot
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Köszönöm a 

figyelmet !
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