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Abstract: This article deals with testing of LoRaWAN technology. It was tested signal strength 

(RSSI), signal to noise ratio (SNR) and data loss between two villages. There are shown values of 

measurement at different altitudes and in various terrains as a free space, in the field or in the wo-

ods and in the lowlands. Also the limits and precision of network is highlighted based on LoRa-

WAN technology. 
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1. ÚVOD 

LoRa je proprietární modulace společnosti Semtech [1], využívána pro komunikaci na dlouhé 

vzdálenosti (long-range) a je založena na modulaci rozprostřeného spektra (Chirp Spread 

Spectrum), které umožňuje dosah na velké vzdálenosti a vysokou odolnost proti rušení. LoRaWAN 

je síťový komunikační protokol postavený na modulaci LoRa, využívajíc topologii hvězda. Cha-

rakteristickými znaky LoRaWAN je malá přenosová rychlost přenášející malý objem dat a nízká 

spotřeba (spadá do kategorie LPWAN technologií).  Rychlost datového přenosu se pohybuje podle 

šířky pásma v rozmezí od 0,3 kb/s až po 50 kb/s. LoRaWAN využívá na fyzické vrstvě 6 činitelů 

rozprostření (Spreading Factor) od hodnoty SF=7, kde jsou data přenášena s nejvyšší rychlostí, ale 

malou odolností proti rušení, až po SF=12, kde jsou data přenášena s nejvyšší spolehlivostí, ale 

s nízkou rychlostí komunikace. Pro maximalizaci životnosti baterie a zvýšení kapacity sítě využívá 

LoRaWAN řízení přenosu pomocí schématu Adaptive Data Rate (ADR) [2]. Technologie LoRa-

WAN je využívána především v oblasti čidel, u kterých je potřeba přenos na velké vzdálenosti 

s malým objemem dat a především s co nejmenší spotřebou energie. Tato technologie zvládá velké 

pokrytí s minimálním množství infrastruktury. 

Tento článek se zabývá měřením síly signálu (RSSI), odstupu signálu od šumu (SNR) a limity 

technologie LoRaWAN při komunikaci čidla s bránou mezi dvěma vesnicemi. 

2. MĚŘENÍ TECHNOLOGIE LORAWAN 

Měření bylo provedeno mezi vesnicí Podivice, kde se na střeše domu nacházel přijímač gateway 

Lorank 8 od firmy Ideetron [3], a vesnicí Kobylničky, u které se nacházel nejvyšší a nejvzdálenější 

bod. K měření bylo použito outdoorové koncové zařízení LoRaWAN čítač impulsů od společnosti 

Solidus Tech [4], na kterém byla nastavena doba odesílání dat po 10 minutách a SF=12. Pro zpra-

cování dat a hodnot byl využit síťový server Loriot [5]. Měření probíhalo na nelicencované frek-

venci 868 MHz na třech kanálech a to 868,100 MHz, 868,300 MHz a 868,500 MHz. 

Měřena byla síla signálu (RSSI), která má pro tuto technologii prahovou hodnotu -120 dB a odstup 

signálu od šumu (SNR), jehož prahová hodnota je -10 dB. 

Na obrázku 1 lze vidět mapu, kde je umístěna gateway na stejném místě jako poslední měření 

(bod 20), v tomto bodě byla brána umístěna ve výšce 358 m nad mořem. Poslední bod byl měřen ve 

vzdálenosti 4406 m a ve výšce 406 m nad mořem. Měření bylo rozděleno do tří oblastí. 
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 V první oblasti (žlutozelené), která se nachází nejblíže, lze vidět poměrně nízkou ztrátovost 

(byly ztraceny 3 rámce z 9), tato ztrátovost mohla být zapříčiněna měřením v nížině, která 

se nachází v této oblasti, proto signál neměl dosah k přijímači, nebo byl signál rušen i ob-

jektem, který se nacházel v cestě signálu, dále měření probíhalo před updatem síťového 

serveru a v té době někdy nastal problém s vypnutím odesílání vlastních paketů samotné 

brány lorank-8 i toto mohlo způsobit ztrátu některých rámců v oblasti se silným signálem. 

 

 

Obrázek 1: Ztrátovost rámců. Obrázek 2: Převýšení. 

 

 Ve druhé oblasti byly všechny odeslané rámce ztraceny a to z důvodu, který je zřetelný na 

obrázku 2, měření bylo uskutečněno v nížině uprostřed lesa a signál nemohl být při-

jat přijímačem. 

 Třetí oblast začínající ve vzdálenosti 2470 m od přijímače byla beze ztrát rámců i přesto, že 

měření neproběhlo na přímou viditelnost. 

# 
RSSI 
(dBm) 

SNR 
(dB) Vzdálenost (m) 

1 -72 6,2 23 

2     62 

3 -85 6 340 

4 -97 4,8 536 

5     810 

6 -100 4,5 1096 

7     1850 

8     2000 

9 -113 -14,8 2470 

10 -108 -10 3000 
 

# 
RSSI 
(dBm) 

SNR 
(dB) Vzdálenost (m) 

11 -109 -3,8 3615 

12 -111 -0,8 4175 

13 -109 -6 4406 

14 -103 0,8 4172 

15 -113 -9 3596 

16 -106 -7 2784 

17     2043 

18 -105 -4,8 1263 

19     480 

20 -60 5,5 10 
 

 

Tabulka 1: Vzdálenosti, měřené hodnoty SNR, RSSI a jejich přiřazení do oblastí. 

 

V tabulce 1 lze vidět všechny naměřené hodnoty a lze z ní vyčíst, v kterých oblastech byly tyto hodno-

ty naměřeny v závislosti na obrázku 1 a 2. 
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Obrázek 3: Graf závislosti SNR a RSSI na vzdálenosti. 

 

Na obrázku 3 je v grafu vidět, jak se zvětšující se vzdáleností slábne síla signálu (RSSI). Dále je 

vidět, jak se mění odstup signálu od šumu (SNR) podle oblasti měření, nejnižší hodnoty byly na-

měřeny v oblasti kolem 2500–3500 m, kde měření probíhalo v lese při stoupání z nejnižšího bodu. 

3. ZÁVĚR 

Článek se zabýval funkčností technologie LoRaWAN. Vyzkoušen byl dosah a limity sítě v rámci 

vzdálenosti 4500m. Měření probíhalo mezi dvěma vesnicemi, kde byl přenos otestován jak 

v nížinách, tak za lesnatým horizontem. Testovala se ztrátovost paketů, síla signálu a odstup signá-

lu od šumu. Z článku lze vidět, že přenos byl bezproblémový na místech s vyšší nadmořskou výš-

kou a ve větších vzdálenostech, než byl umístěn přijímač. Naopak v nížině mezi dvěma kopci upro-

střed lesa nebyl přenesen jediný rámec. V oblasti větší blízkosti brány docházelo k občasným ztrá-

tám, které mohly být způsobeny překážkou v cestě, nebo také měřením pod dosahem signálu. 

V tomto měření nebylo možné z důvodů časového omezení u čidla (1 zpráva 10 minut) provést ví-

ce měření v jednotlivých oblastech. Dále byla v grafu ukázána závislost SNR a RSSI na vzdálenosti 

a lze z něj vyčíst, že kritické hodnoty nebyly téměř překročeny. 

Dále bude provedeno důkladnější prozkoumání limitů této technologie, již za pomocí vhodnějšího 

koncového zařízení. Jeden z možných scénářů je měření penetrace skrz patra budovy FEKTu, kde 

by byl přijímač umístěn nejdříve do nejspodnější oblasti a byla by proměřena jednotlivá patra 

s alespoň deseti hodnotami na každé patro. Po té by se mohl přijímač umístit na střechu budovy a 

měřit opačně. Druhým možným scénářem by bylo obdobné měření, ale na volném prostoru 

v rozsahu alespoň několika kilometrů. 
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