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LPWAN – Low Power Wide Area Network

Широко-обхватна радио мрежа с понижена консумация на енергия

• Покрива големи разстояния

• Пригодена за устройства, работещи на батерии

• Подходящи за пренос на (сравнително) малки количества информация 

• Отворена технология специфицирана от обществото на Интернет 
Инженерите в RFC rfc8376

• Подходяща за IoT

• Работи в силно ограничен безплатен(ISM) или платен радио спектър

• Идеална за множество приложения във ВиК сектора



Съображения

• Цена

• Обхват

• Спектър – лицензиран, нелицензиран

• Скорост и размер на пренасяната информация

• Посока – едно или двупосочен пренос 

• Възможност за интеграция със съществуващата инфраструктура



Подходи при проектирането на LPWAN
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Топология на мрежата

Топология – пълна или 
частична свързаност

Топология – звезда



Бюджет на връзка

• Бюджетът се „пълни“ от мощността на предаване и 
чувствителността на приемника, намалява с времето и 
разстоянието
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Време

LORA – 168 dB (divide – 10dB)
NB-IoT – 164 dB
5G/4G/2G ≤ 140 dB
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Видове LPWAN
Wi-SUN

SIGFOX LoRa EC-GSM CAT-M1 CAT-NB1 (2)

В употреба Да Да (EU,NA) Да
Да 
(по скоро не)

Q4 2016 Q4 2016

Тип на предлагане Частна SIGFOX Частна / MO Мобилен оператор/ Софтуерен ъпгрейд

(SDO) Стандарт IEEE802, IETF (ETSI) LTN
LoRaWAN (ETSI) 
LTN

3GPP

Свободен формат 
на спецификацията

Да Да от 2017 Да Да

Сертифицираща
организация

Wi-SUN съюз SIGFOX LoRa съюз
Регионалните членове на 3GPP members
(ETSI, ATIS…)

Мощност на 
излъчване(dBm)

8-14 14 14 23/33 20/23 23

Честотна лента 200-400-600KHz 100/600Hz (EU/NA) 125-500KHz 200KHz 1.08MHz 200KHz

Модулация FSK DBPSK up GFSK down
Chirp Spread 
Spectrum

GMSK QPSK QAM QPSK

Капацитет 50 Kbps to 300 Kbps
100 bps (EU) 600 bps 
(NA)

0.3 Kbps to 50 Kbps 70Kbps 375Kbps 65Kbps

Честотна лента
Свободен, Sub-GHz ISM честоти
(433 & 868MHz in EU, 928MHz in NA)

2G LTE 2G & LTE

От всички изброени 
само Wi-SuN
поддържа mesh 
топология

В България са 
достъпни само 
LoRa/LoRaWAN и 
CAT-NB1 (NB-IoT)



Митко от „Мечта“



Описание на проекта

Вилна зона „Стражата“ е изолирана територия, до която ВиК 
и Енерго стигат до границата на вилната зона от там нататък 
съществува кооператив, който играе ролята на „ютилити
оператор“:

• в кооператива има около 50 абонати на площ от около 1 
km2

• работи 1 човек

• технология – LoRa/LoRaWAN (реализирано е с една 
антена)

• 56 точки на измерване и профилиране

• 1 главен водомер (10 мин. период на отчет, 1 час период 
на предаване)

• 5 логера в контролни шахти (30 мин. период на отчет, 2 
часа период на предаване)

• 50 крайни устройства
• 15 логера (отчет на ½ час, 8 часа период на предаване)
• 35 умни водомера (отчет на час, 12 часа период на 

предаване)



Вилна зона „Мечта“

• Профил на консумация



Теч и намирането му



Какво реално се случва във вилна зона „Мечта“

• Цялостно пресмятане на „водния баланс“

• Определяне на минималните водни количества

• „Глупав“ дистанционен отчет без да обикаля някой и без да тегли кабел

• Профил на консумация на всеки потребител

• Анализ на база на осреднени исторически данни

• Постоянни контролни измервания и бързо локализиране на течове

• Аларми и нотификации при теч или авария

• Възможност всеки един потребител да си следи консумацията на 
мобилния си телефон и да получава своевременни аларми

• Възможност за автоматизирана интеграция с инкасо система, epay и т.н



Herr “Flick” auf Osterreich



Описание на проекта

• В Австрийските Алпи има множество кооперативни и малки ютилити
оператори 

• Отчитането е трудно, наблюдението също, жица трудно се тегли в пресечен 
терен

• Контрола на водния баланс е важен тъй като засяга директно поминъка на 
местните хора и бизнеси 

• Хер Флик си е намерил ниша – предоставя услуги по дистанционно отчитане, 
наблюдение и контрол на местните кооперативи

• Технология „NB-IoT” в роуминг или от „Сателит“, реализирана с low power 
логъри за данни с няколко цифрови и аналогови входа

• По конкретно ще следим резервоарите и помпените станции, от които 
махалите черпят вода
• Ниво, налягане, дебит на вход и изход, температура, контрол на отдалечени помпени 

станции



Дашбордите на хер „Флик“



Дашбордите на хер „Флик“



Секретната схема на хер „Флик“

ThingsLog 
+

Node RED

NB-IoT NB-IoT



Pasi от далечния север



Описание 

• В града на Pasi, канализационната мрежа е на 70 години и  е с 
недостатъчен дебит, от време на време се препълва и връща 

• Ясно е, че ще трябва да се преправя

• Проблема е, че липсват данни за моментните водни количества в 
нея 

• Финския подход – да сложим логър с нивомер на ключови шахти, 
да съберем данни, пък след това ще почнем да проектираме 



Реализация
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Анализ на LoRa/LoRaWAN 
радио ефира над гр. София



Цел и Методология за анализ

• Цели 
• да се анализира в процентно съотношението между правилно предадени 

LoRaWAN пакети спрямо тези с колизия
• да се добие представа, кои мрежи и устройства заемат най-голям процент от 

ефира
• да се добие представа дали честотните канали са равномерно разпределени

• Методология
• Разположени са многоканални LoRaWAN устройства на ключови места в София
• Запис на всички получени пакети в обхват 868 MHz (с или без колизии) в 

файлове
• Обработка на файловете и запис в Elasticsearch база данни
• Анализ на данните чрез Grafana



Пакети с колизии спрямо общо получени

Около 60% от пакетите пристигат с колизии 



Разпределение на пакетите по мрежи



Пакети с колизии спрямо общо получени
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