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LORA ???

LoRa é uma das tecnologias utilizada no mundo IoT – Internet of Things



O QUE É LORA?
LoRa é uma tecnologia que implementa a camada física

(PHY) para dispositivos IoT usando como meio a RF.

Permite a conexão de dispositivos IoT ponto-a-ponto ou à 

uma rede tipo LoRaWAN.

Oferece longo alcance (1-20 km) usando baixa potência

( < 23 dBm   |    < 200 mW )

Ocupa uma banda passante típica de 125kHz.

Oferece uma taxa de transmissão variavel desde 0.3 

kbps à 50 kbps.

Utiliza bandas de frequência de acesso livre (sem

necessidade de licença para operação) em 430MHz , 

868MHz e 915MHz conforme a área geografica / país.

Utiliza um método de modulação por varredura (Chirp 

Modulation)



O QUE É LORAWAN?

LoRaWAN

- Especifica um protocolo aberto para redes tipo Wide Area 

Network utilizando como meio físico um link de RF de baixa

potência em bandas de livre acesso.

- O protocolo visa interconectar via RF dispositivos IoT (Internet 

of Things) alimentados por baterias.

- A topologia tipo estrela-de-estrelas permite a interligação

destas redes LoRaWAN à internet regional e global.

- O protocolo atende aos requisitos para IoT:

- Bi-direcionalidade

- Segurança end-to-end

- Mobilidade

Abaixo o link para a especificação completa:

https://lora-alliance.org/sites/default/files/2018-04/what-is-lorawan.pdf



LORAWAN - TOPOLOGIA

A topologia de uma

rede LoRaWAN é 

baseada em 3 tipos

de nós:

- Sensor

- Gateway

- Servidor



QUEM ESTÁ POR TRAZ…

A tecnologia LoRa e o protocolo LoRaWAN têm o apoio da LoRa Alliance, Associação aberta sem

fins lucrativos cuja missão é:

- Apoiar e promover a adoção mundial do padrão LoRaWAN.

- Garantir interoperabilidade dos produtos LoRaWAN



QUEM PRODUZ O CHIP…
A camada física que implementa a tecnologia LoRa é proprietária

e pertence à empresa SEMTECH, que autorizou a outros

fabricantes (p/ ex: HOPE RF) a fabricarem o chip que é utilizado

por todos os módulos que usam a tecnologia.

Como a camada física é proprietária, não é possível modificá-la, 

mas podemos utilizar os chips sem problemas em projetos

baseados em LoRa.

Um dos chips mais baratos e mais utilizados é o SX1276 e suas

variantes



APLICAÇÕES PARA RADIOAMADORES

Oportunidades para radioamadores:

- Aprender uma tecnologia nova

- Utilizar a tecnologia nova em bandas de Radioamador

- 430 MHz

- 902 MHz

- Implementar sensoriamento remoto (telemetria)

- Implementar trackers para geo-localização usando LoRa

- Implementar gateways de LoRa para APRS

- Etc. etc. etc…



OPÇÕES DE HARDWARE

Para iniciarmos experiências com módulos LoRa temos três plataformas básicas:

- Arduino

- Raspberry Pi

- Projeto próprio

O modulo mais comum para experimentação é baseado no chip SX1276 e é 

oferecido por diversos fabricantes: Adafruit, Dragino, Seeed, SparkFun, etc

RFM95W LoRa Feather M0 Dragino LoRa GPS HAT



ALGUNS PROJETOS NA BANCADA…

TRANSMISSOR / BEACON - LoRa 430 MHz

- LoRa RFM96W

- Arduino UNO

- Conversores de tensão 5V <-> 3.3V



ALGUNS PROJETOS NA BANCADA…

RECEPTOR / LOGGER - LoRa 430 MHz



ALGUNS PROJETOS NA BANCADA…

TRANSMISSOR / BEACON - LoRa 915 MHz

- LoRa RFM95 embutido

- Arduino M0 – Adafruit Feather

- Antena 915 MHz



ALGUNS PROJETOS NA BANCADA…

RECEPTOR / GATEWAY LoRa para Internet / APRS

- Dragino LoRa GPS HAT

- Raspberry Pi 3B

- Antena externa de GPS

- Antena 915 MHz tipo “toquinho”



AGUARDEM A PALESTRA SOBRE O ASPECTO
TÉCNICO DA TECNOLOGIA LORA



ESPAÇO PARA PERGUNTAS E DISCUSSÃO

Dah dah dit dit dit

Dit dit dit dah dah!
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