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Épít sünk együtt nyílt LoRaWAN há ló za tot!
Már kus Bé la, HA5DI, okl. vil la mos mér nök in for ma ti kus

Dr. Holman Ta más, HA5PT, okl. vil la mos mér nök

A cikk ben is mer tet jük a LoRaWAN há ló za ti al kal ma zá sok
össze te võ it, és be mu tat juk egy GPS kö ve tõ al kal ma zás fej lesz -
tés lé pé se it. Fel hív juk a té ma iránt ér dek lõ dõ ol va só kat, hogy 
épít sünk ki kö zö sen olyan nyílt LoRaWAN há ló za to kat, ame -
lyek ta pasz ta la tán bár ki könnye dén ké pes lesz ma gán cé lú
LoRa há ló za tot üze mel tet ni, akár ma gá nak vagy ügy fe le i nek.

LoRaWAN há ló za ti al kal ma zá sok össze te või

A Rá dió tech ni ka 2016 jú ni u si szá má ban be mu tat tuk az IoT
al kal ma zá sok szá má ra ki dol go zott kis ener gia igé nyû, de
nagy tá vol sá gok át vi te lé re ké pes LoRa rá dió mo du lá ci ót és
az er re épü lõ LoRaWAN há ló za ti szab ványt. A ChipCAD
Kft. 2015 de cem be ré ben lét re ho zott Bu da pes ten egy
LoRaWAN há ló za tot, majd egye te mi hely szí nek re te le pí tett
bá zis ál lo má sok kal ki egé szít ve 2016. feb ru ár 3-án meg nyi tot -
ta a ha zai IoT al kal ma zá so kat fej lesz tõk szá má ra. Ek kor a há -
ló zat a fõ vá ros nagy ré szé rõl volt el ér he tõ. Már ci us ban a
Deb re ce ni Egye tem mel együtt mû köd ve egy 10 eme le tes kol -
lé gi u mi épü let te te jé re te le pí tett bá zis ál lo más sal Deb re cen és
kör nye zõ te le pü lé sei is be ke rül tek a LoRa há ló zat ba. A te rü -
le tek a nagy tá vol ság el le né re össze tar toz nak, az az a há ló za ti
vég be ren de zé sek sza ba don ba ran gol hat nak a két nagy vá ros
kör ze té ben. Az el múlt fél éves idõ szak ban so kan él tek a le he -
tõ ség gel és ki pró bál ták az új IoT tech no ló gi át, va la mint szá -
mos ter mé ket fej lesz tet tek ki a se gít sé gük kel.

könnyed sé gé vel. A Micromite mik ro szá mí tó gé pek elõ nyös -
nek bi zo nyul tak a LoRa há ló za ti vég be ren de zés ve zér lõi szá -
má ra is. Gyor san és ha té ko nyan le het ve lük fej lesz te ni, amit
ha ma ro san be mu ta tunk.

Elõt te azon ban néz zük meg, hogy egy LoRaWAN IoT há -
ló zat mi lyen ele me ket tar tal maz, és ezek hasz ná la tát a gyár -
tók mi lyen mó don tá mo gat ják.

A Rá dió tech ni ka 2015 ok tó be ri szá má ban mu tat tuk be
Geoff Graham auszt rál szer zõ PIC32 mik ro kont rol le rek re ki -
fej lesz tett MMBasic Interpreter szoft ve rét hasz ná ló
Micromite mik ro szá mí tó gé pe ket, majd rész le te sen a Rá dió -
tech ni ka 2016-os év könyv ében is mer tet tük a kü lön bö zõ vál -
to za ta it és fel hasz ná lá si le he tõ sé ge it. A sze mé lyi szá mí tó gé -
pek meg szü le té se kor a BA SIC Interpreter meg ha tá ro zó prog -
ra mo zá si tech ni ká ja és nyel ve volt az ak ko ri szá mí tó gé pek -
nek, de a szá mí tás tech ni ka ro ha mos fej lõ dé se mi att fo ko za to -
san hát tér be szo rult. A mai PIC32 mik ro kont rol le rek a ko rai
sze mé lyi szá mí tó gé pek erõ for rá sa i nak sok szo ro sá val ren del -
kez nek így a Micromite förmver egye sí ti a PIC32 gaz dag pe -
ri fé ria kész le té nek elõ nye it a BA SIC nyelv prog ra mo zói

A LoRaWAN há ló zat ban a vég be ren de zé sek át já rók se -
gít sé gé vel kom mu ni kál nak az interneten el ér he tõ há ló za ti ki -
szol gá ló val. A vég be ren de zé sek LoRa mo du lá ci ót hasz ná ló
rá di ó val egye di tit ko sí tást hasz nál nak, és két irá nyú kom mu -
ni ká ci ó ra ké pe sek a há ló za ti szer ver rel. Az üze ne tek rö vi dek, 
né hány bájt vagy ma xi mum pár szor tíz bájt mé re tû ek, az
adat át vi te li se bes ség és az adó tel je sít mény a bá zis ál lo má sok -
tól va ló tá vol ság függ vé nyé ben op ti ma li zál ha tó. A kom mu ni -
ká ci ó hoz szük sé ges idõ pár ti zed má sod perc vagy ma xi mum
pár má sod perc. A vég be ren de zé sek szimp lex rá di ói
egyidõben egyet len frek ven ci án ké pe sek ad ni vagy ven ni,
mi köz ben az át já rók ban lé võ adat kon cent rá to rok nagy ka pa -
ci tá sú rá di ó kat al kal maz nak, ame lyek több csa tor nán ké pe -
sek több fé le LoRa mo du lá ci ót hasz ná ló vég be ren de zé sek kel
két irá nyú kap cso la tot fenn tar ta ni, kö zel 50 vég be ren de zés sel 
is egy szer re.

A vég be ren de zé sek és bá zis ál lo má sok rá dió adás ára Eu -
ró pá ban az ETSI, Ma gyar or szá gon az NMHH ISM sá vok
hasz ná la tá ra vo nat ko zó ren del ke zé sei ér vé nye sek. A 868
MHz-es ISM sá von üze mel tet he tõ LoRa rá di ók egye di en ge -
dély hez nem kö tött adó be ren de zé sek, de be kell tar ta ni a mû -
kö dé sük so rán a ha tó sá gi elõ írá so kat. A har mo ni zált ren de let
a vég be ren de zé sek ben és az át já rók ban al kal ma zott rá di ók ra
egy aránt 25 mW ma xi má lis adó tel je sít ményt en ged meg. A
sáv egyes ré sze in az adá si ki töl té si té nye zõ 0,1% más hol 1%
le het. Ez a kor lá to zás azt je len ti, hogy egy adott frek ven ci án
le adott egy má sod per ces üze net után 999, il let ve 99 má sod -
perc szü ne tet kell tar ta ni. Az egy ti zed má sod per ces üze net -
cso mag ese tén 99,9, il let ve 9,9 má sod perc adás szü net be tar -
tá sa kö te le zõ! Ez a ha tó sá gi elõ írás fon tos, ez biz to sít ja, hogy
az ál lan dó hely re te le pí tett be ren de zé sek egyi ke se ural has sa
a sá vot.
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A ren del ke zés re ál ló csa tor ná kat az át já rók ban lé võ adat -
kon cent rá tor rá di ó ja ha tá roz za meg, a vég be ren de zé sek ter -
ve zé se kor eh hez kell iga zod ni. Egy ti pi kus át já ró ese té ben ez
Eu ró pá ban je len leg nyolc, az újabb ge ne rá ci ó jú át já rók ese té -
ben 16. A vég be ren de zé sek a há ló za ti kom mu ni ká ció so rán
bár me lyik csa tor nán ad hat nak, a bá zis ál lo má sok még is ké pe -
sek azok vé te lé re és to váb bí tá sá ra a há ló za ti ki szol gá ló fe lé.
Ezt a LoRaWAN tu laj don sá got a vég be ren de zé sek úgy hasz -
nál ják ki, hogy az egy más utá ni üze ne tek csa tor ná it vé let len -
sze rû en vál to gat ják. Hogy ha egy mást za var nák is egy adott
pil la nat ban, a meg is mé telt üze net ese té ben el ha nya gol ha tó
va ló szí nû sé ge lesz az újabb cso mag üt kö zés nek. A
LoRaWAN há ló za ti pro to koll azt nem ga ran tál ja, hogy min -
den üze net el jus son a há ló za ti ki szol gá ló hoz, de azt igen,
hogy a ki tün te tett fon tos sá gú üze net tí pu sok fel tét le nül meg -
ér kez ze nek. Emi att az al kal ma zá so kat úgy cél sze rû meg ter -
vez ni, hogy egy-egy át já rón a négy zet ki lo mé te ren ként ja va -
solt 5000 vég be ren de zé si sû rû sé gi szá mot ne lép jük túl, és az
üze ne tek tar tal ma olyan le gyen, hogy egy-egy cso mag vesz -
tés el le né re is a há ló za ti kom mu ni ká ció meg bíz ha tó ma rad -
jon a re dun dáns üze net tar tal mak meg is mét lé sén ke resz tül.
Az el sõ hal lás ra je len tõs nek tû nõ kor lá tok el le né re az IoT al -
kal ma zá sok na gyon szé les kö ré re tö ké le tes meg ol dást nyújt a 
LoRaWAN. Ter mé sze te sen szó sincs moz gó kép-, vagy hang -
tar tal mak online át vi te lé rõl, de szó le het okos fo gyasz tás mé -
rõ, okos vá ro sok, ott ho nok, épü let au to ma ti zá lás vagy akár
nagy te rü le ti ki ter je dé sû me zõ gaz da sá gi és ipa ri cé lú há ló za ti 
al kal ma zá sok ról.

A Microchip tag ja a LoRa Alliance szö vet ség nek, út tö rõ
mun kát vé gez a tech no ló gia nép sze rû sí té sé ben és el ter jesz té -
sé ben. Az RN2483 tí pu sú LoRa rá dió mo dul volt az el sõ a vi -
lá gon, ame lyik 2015 de cem be ré ben az FCC és ETSI mi nõ sí -
té sei mel lett meg kap ta a LoRa Alliance iga zo lá sát is a há ló za -
ti sztenderdeknek meg fe le lõ mû kö dés rõl.

A LoRaWAN meg is me ré sét fej lesz tõ rend sze rek kel tá mo -
gat ja, ame lyek el sõ tag jai a LoRa vég be ren de zé se ket cé loz -
ták. 2016 jú ni u sá ban je lent meg el sõ ként egy komp lett há ló -
zat fej lesz tõ rend szer rel, a LoRa(R) Technology Evaluation
Kit – 800 ké szü lék kel. Ez a fej lesz tõ rend szer a LoRaWAN el -
sõ há rom ele mét tar tal maz za, me lyek ke ze lé sét egy kö zös
gra fi kus szoft ver kör nye zet bõl, a LoRa Development Utility
Ja va al kal ma zás ból tet ték el ér he tõ vé. A LoRa há ló za ti kom -
mu ni ká ció meg is me ré sét se gí tõ rend szer ele mei akár egyet -
len PC szá mí tó gép hez is köt he tõk és vizs gál ha tók. A PC-hez
USB-UART in ter fé szen kap cso ló dó RN2483 mo du lo kat fel -
is me ri az al kal ma zás az át já ró pa nel lel együtt. A gra fi kus kör -
nye zet ben paraméterezhetõk és na gyon ké nyel me sen, pár
egér kat tin tás sal üze ne tek szer keszt he tõk és el küld he tõk a
Lora Mote ké szü lé kek rõl az át já ró pa nel adat kon cent rá tor rá -
di ó ja szá má ra. A kon zol ab lak ban meg fi gyel he tõ, hogy az
RN2483 mo du lok kal mi lyen tar tal mú szö ve ges üze ne tek kel
kom mu ni ká lunk, ame lye ket majd a prog ra mo zott mû kö dés
meg ter ve zé se kor hasz no sít ha tunk. Az át já ró két pa nel bõl áll.
Egy PIC24 mik ro kont rol ler kár tya LCD-jén köz vet le nül
meg je le ní ti a to váb bí tott üze ne tek tar tal mát, és az IP tér ben
el he lye zett há ló za ti szer ver szá má ra egy Ethernet in ter fé szen
to váb bít ja. A pa nel hez kap cso ló dik egy adat kon cent rá tor rá -
dió pa nel, amely hat LoRaWAN csa tor na el éré sét biz to sít ja.
A Microchip há ló za ti szer ver szoft vert is ad mind eh hez, ami
egy LINUX gép re vagy a Win dows szá mí tó gé pünk vir tu á lis
szá mí tó gé pé re te le pít he tõ Docker kör nye zet ben. A LoRa
Development Utility prog ram ból el ér jük ezt a há ló za ti szer -
vert is, és mû kö dé sét a töb bi kom po nens sel együtt kon fi gu -
rál hat juk és tesz tel het jük. A LoRa rá di ón ér ke zõ ada tok be ke -
rül nek a há ló za ti szer ver mel let ti SQL adat bá zis ba. 

Az át já ró pa nel LAN in ter fé szén a kom mu ni ká ció nem
tit ko sí tott, amit a hasz ná lat so rán fi gye lem be kell ven ni. A
vég be ren de zé sek ál tal tit ko sí tott tar tal mak vissza fej té sét
emi att csak a kisér le te zés idejére cél sze rû a há ló za ti szer ver -
rel el vé gez tet ni, vég le ges al kal ma zás ban az al kal ma zás szer -
ver re kell bíz ni.

A Microchip át já ró pa nel adat kon cent rá tor SX1301 rá -
dió pa nel je a Semtech cég re fe ren cia terv aján lá sai alap ján ké -

A nyílt LoRaWAN sztenderd a LoRa Alliance szö vet ség
ko or di ná lá sá val jött lét re, amely nek sok fél ve ze tõ gyár tó mel -
lett szoft ver gyár tó és M2M (Machine-to-Machine) ké szü lék -
gyár tó tag jai van nak. A szö vet ség meg ha tá ro zó alapítótagja
az ame ri kai Semtech fél ve ze tõ gyár tó cég, amely a LoRa
rádiócsipeken fölül min ta al kal ma zá sok kal és re fe ren cia
szoft ve rek kel se gí ti a tech no ló gia fej lõ dé sét. Egy LoRaWAN 
al kal ma zás öt rész bõl áll:

1. IoT vég be ren de zé sek,
2. át já rók a LoRa és IP tér kö zött (bá zis ál lo má sok),
3. há ló za ti szer ver,
4. al kal ma zás szer ver,
5. al kal ma zá sok.



RT ÉK '17 193



194 RT ÉK '17

szült, és a sa ját tesz te lé se ink alap ján al kal mas nak bi zo nyult
ar ra, hogy egy Raspberry Pi szá mí tó gép se gít sé gé vel Loriot
há ló za ti szer ver hez kap csol juk. Eb ben az eset ben a fen ti kor -
lá to zá sok nem csak át hi dal ha tók, de al kal mas sá te het jük a fej -
lesz tõ rend szert Loriot há ló za ti ki szol gá ló val va ló együtt mû -
kö dés re, tit ko sí tott adat kom mu ni ká ci ó val a két irá nyú adat át -
vi tel lel együtt!

A ChipCAD há ló zat ban a Loriot cég há ló za ti szer ver szol -
gál ta tá sát hasz nál juk, és ezt ajánl juk a Microchip fej lesz tõ -
rend szer rá dió kon cent rá tor pa nel jét vagy akár más cég ál tal -
gyár tott LoRa kon cent rá tor pa nelt hasz ná lók szá má ra is. A
rá dió kon cent rá tor pa ne le ket egy Raspberry Pi szá mí tó gép -
pel csat la koz tat hat juk a www.loriot.io há ló zat ba. Kí sér le te -
zés re és ki sebb há ló za tok épí té sé re még az in gye ne sen hasz -
nál ha tó pró ba há ló zat is sok eset ben meg fe le lõ le het. Az in -
gye nes Loriot há ló zat egy át já ró mel lett 10 vég be ren de zés
szol gál hat ki. A Loriot há ló za tok át já rói a kö zös ség szá má ra
nyil vá no sak vagy az adott há ló zat mû kö dé sé re le kor lá to zot -
tak le het nek. A pró ba há ló za tok ki zá ró lag nyíl tak, a fi ze tõs
ke res ke del mi há ló za tok át já rói le zár ha tók vagy a kö zös ség
szá má ra el ér he tõk ma rad hat nak a há ló za tot üze mel te tõ szán -
dé ka sze rint. A kö zös ség szá má ra nyi tott át já rók a LoRa rá di -
ós tér bõl ér ke zõ cso ma go kat min den eset ben to váb bít ják a
Loriot ki szol gá ló szá má ra, amely a sa ját há ló zat ba tar to zó
vég be ren de zé sek cso mag ja it to váb bít ja a sa ját há ló zat ba. Az
ide gen há ló zat ba tar to zó esz köz cso mag ját pe dig el jut tat ja az
ide gen há ló zat ba, hogy ha az is Loriot há ló zat és az át já ró it
meg osz tot ta a kö zös ség gel. Ezt a há ló za ti ké pes sé get ba ran -
go lás nak, roamingnak ne vez zük a mo bil há ló zat ban meg szo -
kott mó don. Az zal a kü lönb ség gel, hogy a Loriot há ló za tok
kö zöt ti adatroaming tel je sen in gye nes. Ha ma ro san er re ha zai
és nem zet kö zi pél dá kat is be mu ta tunk.

A Loriot egy 2015-ben ala pí tott sváj ci cég. LoRa há ló za ti
és al kal ma zá si szoft ve re ket ké szít, és a li cen ce it ér té ke sí ti.
Sa ját fel hõ ala pú ki szol gá ló szol gál ta tást is mû köd tet, amit
bár ki igény be ve het a vi lág min den ré szén. Mi a ChipCAD
szol gál ta tá sát igény be ve võk kel együtt az el múlt 10 hó nap -
ban fo lya ma to san hasz nál tuk és na gyon meg bíz ha tó nak tart -
juk. A LoRa há ló za ti tech no ló gia na gyon új és há ló za ti szer -
ver szoft ve re di na mi ku san fej lõ dik. Ter mé sze te sen a nyílt
LoRaWAN sztenderd mi att ar ra is le he tõ ség van, hogy bár ki
sa ját ma ga szá má ra fej lesszen ki és mû köd tes sen há ló za ti ki -
szol gá lót. 

Ad dig is, aki er re az út ra akar lép ni, ér de mes ki pró bál nia a 
Loriot há ló za ti ki szol gá lót és an nak elõ nyös jel lem zõ it a sa ját 
rend sze ré be be épí te nie. Aki a LoRa al kal ma zás fej lesz tés re
he lye zi in kább a hang súlyt és szí ve sen hasz nál ja a Loriot
szol gál ta tá sa it, a sa ját Loriot há ló za tát na gyon kény ele me sen

kon fi gu rál hat ja és ki vá laszt hat ja a ma ga szá má ra elõ nyös ad -
ta kap cso la tot a sa ját al kal ma zás szer ve ré vel.

A ChipCAD Loriot há ló zat ban ki pró bál tunk szá mos adat -
in ter fészt és a Websocket adat kap cso lat mel lett dön töt tünk.
Ter mé sze te sen bár ki a sa ját Loriot há ló za tá ban sza ba don vá -
laszt hat a fen ti adat kap cso la ti le he tõ sé gek kö zött. Eh hez leg -
alább egy át já rót kell be sze rez nie és már is lét re hoz hat ja. A
há ló za ti le fe dett sé gé be aján dék ként meg kap ja a ChipCAD
je len le gi át já rói mel lett mind azok át já ró i nak a hasz nál ha tó sá -
gát, akik pró ba Loriot há ló za tot tar ta nak fenn vagy a ke res ke -
del mi Loriot há ló za tuk át já ró it nyit va hagy ták a kö zös ség
szá má ra.

Az ipar ban szá mos pro fesszi o ná lis igényt ki elé gí tõ át já ró
lé te zik, a ChipCAD ezek kö zük a Kerlink cég át já ró it ajánl ja
a ha zai fel hasz ná lók szá má ra. A Kerlink leg újabb iBTS át já -
rói már a Semtech feb ru ár ban be je len tett LoRaWAN geo-lo -
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ká ci ós ké pes sé gé vel ren del kez nek, a se gít sé gük kel a rá dió je -
lek futásidõkülönbségébõl há rom szö ge lés sel szá mít ha tó
hely meg ha tá ro zás pon tos sá ga 100 m kö rül vár ha tó. 2016
szep tem be ré ben a Kerlink meg kezd te az iBTS bá zis ál lo má -
sok so ro zat gyár tá sát, és az új bá zis ál lo más a ha zai ipar szá -
má ra 2016 ok tó be ré tõl el ér he tõ vé vált. Az iBTS át já rók nak
az el ter je dé se meg nyit ja az utat a je len tõs ener gia igé nyû
GPS/GNSS hely meg ha tá ro zás kisfogyasztású ki vál tá sá ra.

Micromite GPS Mote

A Rá dió tech ni ka 2016 jú ni u si szá má ban be mu tat tuk, hogy
mi lyen gyor san le he tett GPS kö ve tõt ki fej lesz te ni
LoRaWAN há ló za ti kom mu ni ká ci ó ra Micromite Kí sér le ti
Pa nel se gít sé gé vel. A vi lág ban nép sze rû ek a LoRa vég be ren -
de zé sek ki fej lesz té sé re az Arduino ala pú meg ol dá sok. 

hely meg ha tá ro zás ra, de a pa nel re egy UFL csat la ko zón kül sõ 
GPS an ten na is kap csol ha tó. A kis mé re tû do boz ban va ló el -
he lyez he tõ ség mi att egy 750 mAó ka pa ci tá sú ak ku mu lá tort
tar tal maz, de a pa ne len egy 2000 mAó ka pa ci tá sú ak ku mu lá -
tor csat la koz ta tá sá ra is le he tõ sé get ad tunk ar ra az eset re, ha
fej lesz té si kö rül mé nyek kö zött nem a kis mé ret, ha nem a
hosszabb te lep élet tar tam biz to sí tá sa a fon tos. Az ak ku mu lá -
tor egy mikroUSB csat la ko zón ke resz tül tölt he tõ és ugyan
ezen a csat la ko zón kap csol ha tó a ké szü lék a PC MMEdit
prog ram fej lesz tõ kör nye ze té hez. A pa ne len hõ mér sék let,
moz gás szen zor, te lep fe szült sé get és áram fel vé telt mé rõ szen -
zo rok kap tak he lyet, de a pe ri fé ria csat la ko zó ján ke resz tül
kül sõ szen zo ro kat vagy aktuátorokat köt he tünk hoz zá. Két
UART és egy I2C busz mel lett két kap csol ha tó táp fe szült sé -
get biz to sít kül sõ szen zor csat la koz ta tá sá hoz. Há rom
Micromite pe ri fé ria láb di gi tá lis vagy ana lóg pe ri fé ri a ként,
vagy akár há rom PWM csa tor na ként, RGB LED meg haj tás
cél já ra ve he tõ igény be. A pe ri fé ria csat la ko zón el ér he tõ vé
tet tük a Micromite ICSP prog ra mo zó lá ba it is azért, hogy egy
PICKit 3 prog ra mo zó csat la koz ta tá sá val fris sít he tõ le gyen a
förmver a ké szü lék ház meg bon tá sa nél kül is. A kül sõ pe ri fé -
ria hasz ná la tá nak be mu ta tá sá hoz a skó ci ai Gas Sensing
Solution cég szén di oxid, pá ra tar ta lom és hõ mé rõ szen zor -
áram kör ét il lesz tet tük a ké szü lék hez.

A Micromite ren del ke zik az Arduino pro cesszor pa ne lek nek
az zal az elõ nyös tu laj don sá gá val, hogy egyet len USB/UART
fe lü le ten ke resz tül prog ra moz ha tók, és ké pe sek az al kal ma -
zás sal fu tás köz ben kom mu ni kál ni. Emel lett szá mos to váb bi
elõnyt nyújt az Interpreter kon zo lon ke resz tül el ér he tõ pa -
rancs mód ja. A BASIC prog ram fu tá sát fel füg geszt ve azon nal 
vég re hajt ha tó pa ran csot ad ha tunk ki, ami vel pe ri fé ri á kat
köz vet le nül mû köd tet he tünk, függ vé nye ket és szub ru ti no kat
tesz tel he tünk ön ma guk ban, ez zel meg gyor sít va a prog ram -
fej lesz tést. Mi vel a Micromite egy BASIC Interpreter
förmverrel prog ra mo zott PIC32 mik ro kont rol lert je lent, a
hard ver ter ve zõ szá má ra tel jes sza bad sá got je lent a fel hasz ná -
lá sa, nem kell al kal maz kod ni meg lé võ pro cesszor kár tyák fel -
épí té sé hez, mint az Arduino pro cesszor kár tyák ese tén. A
Microchip LoRa Mote fej lesz tõ pa nelt hasz nál tuk a tech no ló -
gia meg is me ré sé nek a kez de ti idõ sza ká ban, de ha mar el ér tük
a hard ver- és szoft ver fej lesz té si le he tõ sé ge i nek a ha tá rát. A
28 lá bú Micromite gaz dag pe ri fé ria kész le tét ele gen dõ nek ta -
lál tuk egy sa ját fej lesz té sû GPS Mote és szen zor elekt ro ni ka
ter ve zé sé hez. Olyan há ló za ti al kal ma zá sok szá má ra hasz nál -
ha tó fej lesz tõ rend szert ter ve zé sét tûz tük ma gunk elé, ame -
lyik, össze tett szen zor funk ci ók kis ener gia igé nyû meg va ló -
sí tá sát te szi le he tõ vé kü lön prog ra mo zó és hi ba va dász ké szü -
lék hasz ná la ta nél kül. A kis mé re tû elekt ro ni ka egy mû anyag
do boz ban ka pott he lyet, de ab ból könnyen ki ve he tõ és a fej -
lesz té si cé lok ra ru gal ma san ala kít ha tó. A be épí tett
GPS/GLONASS ve võ a sa ját an ten ná já val azon nal ké pes
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Nagy so ro za tú LoRaWAN al kal ma zá sok ese tén az MCC kód
konfigurátorba épí tett LoRaWAN há ló za ti könyv tár se gít sé -
gé vel a há ló za ti funk ció ru tin jai köz vet le nül be in teg rál ha tók
az al kal ma zást ve zér lõ PIC mik ro kont rol ler be. A leg újabb
PIC32MM csa lád kisfogyasztású tag jai kü lö nö sen al kal ma -
sak lesz nek ezek re IoT fel ada tok ra. Az össze vont funk ci ót el -
lá tó PIC32MM mik ro kont rol ler mel lé egy ol csó HopeRF
gyárt má nyú RFM95W-868-S2 mo dult te he tünk az RN2483
he lyett, vagy még na gyobb so ro zat ban gyár tott al kal ma zá -
sok nál ma gát az SX1276 LoRa rá dió csi pet!

he lyez ke dé sé vel együtt. Az oszt rák tér ké pen ugyan en nek a
Micromite GPS Mote ké szü lék nek egy má sik szep tem be ri út -
vo nal sza ka sza lát ha tó, egy oszt rák (Linz-i) át já rón ke resz tül
a ChipCAD há ló zat ba be kül dött cso ma gok online meg je le ní -
té se köz ben.

Re mé nye ink sze rint egy re töb ben csat la koz nak hoz zánk,
együtt bõ vít jük a kö zös ség szá má ra nyi tott Loriot há ló za ta in -
kat, hogy egy or szá gos mé re tû há ló zat ban sok hasz nos al kal -
ma zást hoz has sunk lét re. A LoRaWAN há ló za ti tech no ló gia
el sa já tí tá sá ra tan fo lya mo kat in dí tunk, me lyek re vár juk az ér -
dek lõ dõk je lent ke zé sét a ChipCAD tan fo lya mi ol da lán ke -
resz tül.

Iro da lom:

www.loriot.io
www.microchip.hu/lora
www.kerlink.fr
www.chipcad.hu/lora
www.chipcad.hu/micromite
www.chipcad.hu/GSS
www.chipcad.hu/letoltes/tan fo lyam.htm

A ChipCAD há ló zat el in du lá sá nak a más nap ján, még ta -
valy de cem ber ele jén rá jöt tünk, hogy nél kü löz he tet len a há -
ló za ti adat kap cso lat ra épü lõ al kal ma zás szer ver lét re ho zá sa.
A www.mylora.hu hon la pot sa ját ma gunk és a há ló za tunk
szol gál ta tá sa it igény be ve võk szá má ra hoz tuk lét re. A Loriot
há ló za ti szer ver Websocket adat ki me ne té re egy SQL adat bá -
zist kap csol tunk, és rög zít jük a tel jes for gal mat, az át já rók ál -
tal ki egé szí tett idõ bé lye gek kel és rá di ós pa ra mé te rek kel
együtt. A há ló za tun kat hasz ná lók hoz zá fé rést kap nak eh hez
az adat bá zis hoz, hogy vizs gál has sák a sa ját esz kö ze ik for gal -
mát. E cikk írá sá nak az ide jén, 2016 szep tem ber kö ze pén már 
333 ezer ada tot tar tal maz a ChipCAD LoRa há ló za ti adat bá -
zis.

A www.mylora.hu hon lap szá mos sta tisz ti kai ada tot nyújt 
a fel hasz ná lás ról, a vég be ren de zé sek rõl és az át já rók ról. Az
adat for ga lom szû rõ kön ke resz tül CSV fájl ba ex por tál ha tó
rész le tes ana lí zi sek elv égé sé hez. A mylora.hu al kal ma zás -
szer ver ezen felül ké pes al kal ma zá sok ki szol gá lá sá ra is. Egy
le het sé ges al kal ma zás be mu ta tá sa ként a Micromite GPS
Mote ada ta it a finn or szá gi www.aprs.fi rá dió ama tõr hely -
meg ha tá ro zó és kö ve tõ rend szer hez il lesz tet tük. A Google
tér ké pes meg je le nés a moz gó GPS szen zor mel lett a bá zis ál -
lo má sok he lyét is meg mu tat ja. A „cso ma gok” lis tá ban vizs -
gál ha tó a LoRaWAN há ló za ti kom mu ni ká ció min den ada ta.
A nyom kö ve tés idõ sza ka 1 óra és 1 hét kö zött vál toz tat ha tó.
A Bu da pest tér kép szep tem ber kö ze pi au tós be já rás út vo na lát 
mu tat ja a há ló za ti le fe dett ség mel lett a bu da pes ti át já rók el -


