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Abstract: In our project, we are interested air quality in region of Brno. We measure it with gas 

sensors placed on the drone. We record the results on a heat map. On this project, I work together 

with my friend Jana Lázničková. I am in charge of communications and she is concerned with data 

acquisition and processing. 
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1 ÚVOD 

Tato práce se zabývá problematikou znečisťování ovzduší a jeho mapování. Cílem projektu bylo 

sestrojit zařízení schopné komunikovat na dlouhé vzdálenosti a přenášet informace z měřících sen-

zorů do databáze, kde by tyto hodnoty byly nadále zpracovávány a poté vynášeny do mapy.  

2 LORAWAN 

LoRaWan je jednou z LPWA technologií pracující v nelicencovaném pásmu. Pro Evropu je toto 

pásmo 868MHz. Díky tomu že pracuje v nelicencovaném pásmu jsme omezeni dobou vysílání, a to 

konkrétně na 1 % z celkového času (36 sekund z 1 hodiny), dále jsme omezeni vysílacím výkonem, 

konkrétně pro Evropu je maximální vysílací výkon 14 dBm. To je velká nevýhoda oproti licenco-

vaným technologiím jako je třeba NBIOT. .  

2.1 PROTOKOL LORAWAN 

LoRaWan je otevřený standart definující MAC vrstvu nad LoRa modulací. Tento protokol vyvinu-

la asociace LoRa Alliance (WAN znamená v názvu Wide-Area Network, neboli sítě pokrývající 

rozsáhlé území). Je to postavené na schopnosti obsloužit velké množství zařízení, dlouhý dosah zá-

kladových stanic, nízká spotřeba. Toto všechno jsou požadavky LPWA. Protokol je plně otevřený, 

což umožnuje vytváření vlastních sítí s využitím této technologie. 
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2.2 ARCHITEKTURA LORAWAN 

 

Obrázek 1: Architektura [1] 

2.3 TŘÍDY ZAŘÍZENÍ LORAWAN 

Protokol LoRaWan definuje tři základní třídy A (a11), B (beacon) a C (continuos). Všechny tyto 

třídy umožnují obousměrný přenos. Jediné, v čem se liší je doba kdy je možný příjem dat ve směru 

downlink (od gatewaye k zařízení). Kde třída A je vhodná pro napájení z baterie a třída C ze zdro-

je. V našem projektu je použita konkrétně třída A. 

2.3.1. TŘÍDA A 

 

Obrázek 2: Class A [2] 

 

2.4 AKTIVACE LORAWAN ZAŘÍZENÍ 

Před zahájením samotné komunikace je nutné samotné zařízení aktivovat. K této aktivaci používá-

me dva módy ABP a OTTA. Konkrétně v tomto projektu je použit OTTA, z důvodu většího zabez-

pečení při odcizení zařízení, nebo jeho případného ztracení. Díky těmto metodám, které využívají 

jednotlivé klíče je pak možné šifrování přenosu zaručující vysokou úroveň zabezpečení přenese-

ných dat. 

3 LORIOT 

Aby nebylo nutné sledovat data pouze z lokální sítě nabízí se několik množností, jak data přijatá 

gatewayy ukládat na cloud. K tomuto účelu byla vybrána společnost Loriot, díky které je možné 

sledovat přijatá data odkudkoliv na internetu. Také díky Loriotu jsme schopni sledovat sílu signálu 

a také pushovat data do vlastní databáze. Popřípadě je i možné použitý mqtt protokolu. 
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4 KODOVÁNÍ ZPRÁVY 

Pro snížení velikosti zprávy jsme připravili algoritmus, který nám převádí jednotlivé int na jednot-

livé bajty.  

 

Obrázek 3: encodeValues 

5 WEBOBÉ STRÁNKY 

Do databáze jsou vkládány jednotlivé body pomocí GPS souřadnic a k nim jednotlivé hodnoty. 

Jednotlivé body se liší barvou, kde brva znázorňuje, jak hodně je vzduch znečištěný v tom daném 

místě měření.  

 

Obrázek 4: Mapa s měřenými body 

6 ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo sestrojit zařízení schopné komunikovat na dlouhé vzdálenosti a přenášet on-

line informace z měřících senzorů do databáze, kde by tyto hodnoty byly nadále zpracovávány a 

poté vynášeny do mapy.  

Bylo provedeno měření, které mělo za účel zjistit přibližní dosah této technologie a schopnost ode-

sílání dat, byla naměřená vzdálenost 500 m v zabydlené oblasti. Bohužel tato vzdálenost je omeze-

na, jelikož samotná brána se nachází i s anténou uvnitř budovy a také že jsme neměřili na plný vy-

sílací výkon. 
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