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Internet věcí

• Propojená zařízení umožní sběr velkého množství dat, která lze dále zpracovávat a 
využívat v nejrůznějších oblastech jako logistika, záchranné složky, energetika, doprava, 
meteorologie atd.

• V roce 2020 se odhaduje počet senzorů v IoT na 20 až 100 miliard.

• Pro IoT je typické - nízké nároky na přenos dat a méně časté přenosy.

• Řada technologí pro WSN jako Zigbee, Bluetooth, WiFi, atd.

• Fenoménem je IoT LPWAN (Low Power WAN).
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Low Power WAN

Bezlicenční pásmo, dnes nejspolehlivěji fungující, 140 zpráv/den, každá max.12B.

Bezlicenční pásmo, nepřekonatelné v mesh topologiích.

3GPP, budoucnost, provozováno operátory (v nejbližších letech – dobrá volba).

Bezlicenční pásmo, komunitní záležitost, max. payload 222 B,
radiová modulace založená na principu rozprostřeného spektra, vysoká odolnost 
proti šumu, citlivost až -137 dBm, patent vlastní Semtech Corporation.
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LoRaWAN

• Standard definující architekturu a protokoly.

• Standardizace - LoRa Aliance (aktuálně Release 1.1).

• Obousměrná komunikace.

• Architektura má obvykle topologii hvězdy 

• IoT koncová zařízení

• IoT gateways (bridge, přeposílá pomocí MQTT protokolu na Network Server)

• Network server (backend, centrální prvek komunikující s IoT GW)

• Rychlost 0,3-50 kbps a schopnost ADR (Adaptive Data Rate).
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• Podpořen projektem FR CESNET 600/2017 a 622/2018,

• cílem je vybudovat akademickou experimentální síť Internetu věcí s využitím 
otevřených platforem bran (gateway) a koncových zařízení sítě,

• vývoj vlastní brány,

• používáme standard LoRaWAN™ v bezlicenčním pásmu 868MHz,

• extrémně nízké energetické nároky (technologie typu LPWAN),

• oproti dostupným konkurenčním sítím je naše služba otevřena, kdokoliv se může 
zdarma připojit a provozovat své čidla,

• všechny gateway připojeny do komunitní
sítě The Things Network (TTN)

• vlastní webový portál lora.vsb.cz 
(registrace čidla, návody, postupy,
zkušenosti, ...)
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• Aktuálně signálem LoRaWAN pokryty lokality
• Ostrava (VŠB-TUO)

• Opava, Karviná (SLU)

• Ústí nad Labem (UJEP)

• K propojení jednotlivých lokalit se využívá infrastruktura CESNET.

• Návrh pokrytí a optimalizace pomocí sw nástroje Radiomobile.
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Naše topologie sítě



Testování dostupnosti

• využíváme TTNMapper.org + aplikaci (Android, iOS) + autonomní node
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Závěrem...

• Vyvíjíme vlastní anténu pro pásmo 868 MHz.

• Zabýváme se i dimenzováním a analýzou kapacity LoRaWAN.

• Aktuálně řešíme navazující projekt FR CESNET 622/2018 s cílem zdokonalit vyvinutou 
přístupovou bránu s ohledem na spolehlivost v provozním režimu 24/7.

• S cílem rozšíření IoT sítě nabízíme spolupráci dalším institucím zapojeny do e-infrastruktury 
CESNET.
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Děkuji za pozornost
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