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LoRa – energooszczędna, długodystansowa sieć 
komunikacji IoT (internet rzeczy). 
 

LoRa to technologia bezprzewodowa, która przekazuje niewielkie ilości danych na 

duże odległości w sposób tani i z niewielką ilością potrzebnej energii - jest idealna dla 

IoT (Internet of Things). 

 

Firma KELLER AG für Druckmesstechnik uznała potencjał technologii LoRa i zdecydo- 

Wała się wyposażyć  swoje produkty w możliwość komunikacji poprzez sieci LoRa. 

LoRaWAN (w skrócie LoRa) – rozległa wąskopasmowa sieć dalekiego zasięgu wykorzystująca 

nielicencjonowane pasma (ISM 433 MHz, 868 MHz oraz 915 MHz)), która została 

zoptymalizowana pod kątem minimalnego poboru energii i jest w stanie zapewnić szybkość 

transmisji danych w dwóch kierunkach na poziomie od 0,3 kbps do 50 kbps. Technologia ta 

oferuje zasięg 2-5 km na terenie zabudowanym oraz do 15 km w niezabudowanym.  

 
Architektura sieci LoRa bazuje na topologii gwiazdy, w której bramki są pomostami 

zapewniającymi transmisję pomiędzy urządzeniami końcowymi a serwerem centralnym. Bramki 

są połączone z serwerem poprzez standardowe połączenia IP, natomiast urządzenia końcowe 

wykorzystują do komunikowania się z jedną lub wieloma bramkami technikę rozproszonego 

widma z różną prędkością transmisji.  
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Komunikacja z punktami końcowymi może być dwukierunkowa, co umożliwia nie tylko odbieranie 

komunikatów, ale również kontrolowanie przesyłających je urządzeń lub aktualizowanie ich 

oprogramowania. Co ciekawe, prędkość transmisji zmienia się zależnie od długości komunikatu 

(technika ADR, Adaptive Data Rate). 

LoRa pozwala także na tworzenie sieci prywatnych. Sieć LoRa jest zabezpieczona przed 

nieautoryzowanym dostępem przez unikatowy klucz dostępu (EUI64), unikatowy klucz aplikacji 

(EUI64) i specyficzny kod urządzenia (EUI128) identyfikujący jego rodzaj. Sieć zapewnia również 

długoletnie działanie urządzeń na pojedynczych bateriach.  

Dodatkową zaletą LoRa jest możliwość budowania własnych, prywatnych sieci np.: 

zakładowych (własna antena, własny serwer), wówczas mamy pełną kontrolę nad danymi, 

które mogą dotyczyć również wrażliwych obszarów np.: strategicznych z punktu widzenia 

bezpieczeństwa państwa lub przedsiębiorstwa. 

Zalety sieci LoRa: 

• łatwa w instalacji 

• ekonomiczna (niskie koszty sprzętu i eksploatacji) 

• adaptowalne (obejmuje prawie każdy rodzaj aplikacji) 

• dwukierunkowa transmisja danych 

• bezpieczne i zaszyfrowane dane 
 

Komponenty systemu: 

1. Urządzenie końcowe (Node) - w naszym przypadku to  
    sensor  z nadajnikiem i zasilaniem bateryjnym. 
 
2. Bramka (Gateway) - odbiera dane z sensora i przekazuje    
    dalej poprzez serwer sieciowy (zwykle wbudowany w     
    bramkę). 
 

3. Cloud / Webportal – dane przesłane na Chmurę przez   
    serwer sieciowy składowane są w bazie danych, dostęp 
    do nich jest możliwy poprzez konto chronione hasłem.  
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