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RESUMO
Os sistemas de IoT LoRa vem sendo amplamente utilizados para comunicação e transmissão
de dados em uma variedade de aplicações, sendo a mais comum a de monitoramento com
sensores. Com o uso dessa tecnologia é possível monitorar locais de difícil acesso com seu
longo alcance sem a necessidade de trocar as baterias dos dispositivos frequentemente pelo
seu baixo consumo de energia, além de seu baixo custo, o que torna maior a viabilidade
de implantação. Como a implementação do sistema muitas vezes é em locais de difícil
acesso, o objetivo deste trabalho é comparar um sistema real LoRa em funcionamento com
um sistema simulado utilizando o framework FLoRa junto com a ferramenta Omnet++,
utilizando métricas como consumo de bateria, alcance, taxa de transferência de dados e
tempo de transmissão, assim verificando se é possível simular algo próximo do real para
futuras implementações.
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1 INTRODUÇÃO

A implementação de projetos utilizando Low Power Wide Area Network(LP-WAN)
é muito comum hoje com a disseminação da Internet das coisas(IoT), como já existem
inúmeras pesquisas sobre o assunto, fica fácil a escolha de uma tecnologia para utilizar
em soluções de baixo custo. As tecnologias são variadas, todas tem seus prós e contras,
algumas demandam mais custo de bateria, outras menos, assim como taxa de transferência
entre outras.

Entre as tecnologias de IoT, existe o LoRa(Long Range), que é utilizado em muitos
projetos que visam a baixa frequência de manutenção e a maior durabilidade de bateria,
para conseguir manter uma comunicação em locais de difícil acesso. Existem alguns
desafios para projetar uma rede LoRa atualmente, dentre eles : um número grande e
altamente variável de nós; diversos cenários sem fio caracterizados por fatores ambientais
exigentes (por exemplo, ambientes urbanos densos com muitos edifícios); interferência
devido a outras redes co-localizadas operando nas mesmas bandas de frequência às vezes
não-licenciadas.

Como existem variadas tecnologias e muitos projetos, hoje precisa-se de uma
ferramenta onde se possa simular de maneira precisa as implementações, já que suas
configurações não são nada fáceis de acertar para se ter uma comunicação aceitável. Os
acadêmicos da universidade de Aalto na Finlândia criaram um framework de simulação
chamado FloRa. O FLoRa implementa as camadas física e de controle de acesso médio do
LoRa, suporta comunicações bidirecionais e permite simulações de ponta a ponta, incluindo
a rede de backhaul segundo (SLABICKI GOPIKA PREMSANKAR, 2018), utiliza como
base o Omnet++, que é uma library da linguagem C++ muito robusta para simulações
de projetos de rede e possui muita precisão.

A rede real escolhida foi uma que já está sendo implementada em outro trabalho
acadêmico no IFSC-SJ, assim facilitará as análises e a escolha das métricas. Utilizando as
tecnologias de simulação, pretende-se construir um comparativo entre uma rede real e uma
rede simulada para uma análise de métricas e verificar se a rede simulada se aproxima da
real. Alem disso também será feito uma simulação mais robusta, alterando as configurações
iniciais da rede real, para verificar se há possibilidade de construir-se uma rede maior e
mais robusta.

www.ifsc.edu.br
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1.1 Objetivo Geral
Desenvolver uma simulação utilizando FloRa e Omnet++ baseando-se em um

sistema real para fazer um comparativo, utilizando métricas como taxa de transmissão,
consumo de bateria,sensibilidade do transmissor, tempo de transmissão(time-on-air) e
distância máxima. Ajustando as métricas de acordo com o sistema real, e fazendo testes
de outras probabilidades como uma rede com muito mais dispositivos.

1.2 Objetivos específicos

• Entender o funcionamento das tecnologias LoRa; dos frameworks : FloRa e Omnet++;
e INET e do protocolo LoRaWAN.

• Estudar uma rede real LoRa fornecida pelo IFSC-SJ, analisando as melhores métricas
a serem levantadas.

• Construir uma simulação de acordo com a rede real para comparativo.

• Adicionar mais nodos e mais conexões à rede para testes mais robustos.

• Analisar os dados da simulação mais robusta, verificar se é viável e tirar conclusões.



2 METODOLOGIA

Para contemplar os testes com a rede real e a simulação é necessario um estudo dos
frameworks e das tecnologias envolvidas no comparativo. Utilizando a documentação bem
detalhada do FloRa, documentação do Omnet++ e um estudo detalhado das tecnologias
LoRa e do protocolo LoraWAN, possibilitará a produção de um comparativo da rede real
com a rede simulada.

2.1 Fundamentação teórica
Um estudo sobre as tecnologias listadas para o entendimento do funcionamento

da rede da simulação e do projeto real, identificação das metricas a serem utilizadas e
compreensão dos frameworks utilizados.

2.1.1 Estudo dos frameworks de simulação

A ideia do comparativo entre uma rede real e simulada utilizando LoRa necessita
do estudo de algumas ferramentas(frameworks) de simulação ja prontamente desenvolvidas
para esse tipo de aplicação(Redes e Redes IoT ). O Omnet++, um framework bastante
conhecido de simulação que utiliza a linguagem de programação C++, dentro do Omnet++
existe o INET framework, que é uma biblioteca mais aperfeiçoada para simulação de redes
que implementa muitos protocolos consolidados da internet como por exemplo o TCP e
o UDP. Além disso, ainda mais especificamente para rede LoRa, temos o FloRa, que é
outro framework que utiliza o Omnet++, e permite criar redes LoRa com mais facilidade
e mostra resultados mais específicos para tipos de redes IoT LoRa.

2.1.2 Levantamento de requisitos

Após o estudo das ferramentas, precisa-se avaliar qual as métricas mais importantes
e qual o ambiente de simulação a ser utilizado. Necessitará também de uma rede real
montada, no IFSC-SJ existe uma onde poderá-se coletar informações para colocá-las na
simulação e verificar as métricas envolvidas. Para a simulação será utilizado um notebook
ou um computador desktop com os frameworks devidamente instalados e configurados.

2.1.3 Testes com a rede real

Com a permissão do IFSC-SJ e dos coordenadores do projeto da rede real, será
feito testes para verificação das métricas utilizando as ferramentas já instaladas no projeto.

https://flora.aalto.fi/
https://omnetpp.org/documentation/
www.ifsc.edu.br
www.ifsc.edu.br
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Assim facilitaria a coleta dos dados para uma análise futura utilizando a simulação no
FloRa, contemplando a rede real. O projeto real já está desenvolvido e somente uma
análise será feita, unicamente para levantar dados para comparar com as simulações.

2.1.4 Simulação da rede real utilizando os frameworks

Para simular a configuração da rede real após feito todos os testes, serão utili-
zados todos os frameworks estudados, colocando os nodos exatamente com a mesma
configuração e será feito inúmeros testes com diferentes configurações de redes lora, o
FLoRa permite configurar na camada física do LoRa: fator de espalhamento, frequência
central, largura de banda, código de correção de erros(coding rate) e potência de transmissão
segundo(SLABICKI GOPIKA PREMSANKAR, 2018). Modificando essas configurações,
e mantendo-as, poderá-se fazer um comparativo com excelência entre a simulação e a rede
real.

2.1.5 Análise dos resultados

Os valores medidos da rede real e da simulada serão comparados e avaliados para
que possamos fazer uma análise de desempenho da rede LoRa em questão, haverá tabelas
e gráficos onde será demonstrando as diferenças das métricas escolhidas. Verificando assim
a fidelidade da simulação e a possibilidade de modificar os valores de configuração da rede.

2.2 Considerações Parciais/Finais
O comparativo poderá ajudar projetistas a desenvolver suas respectivas redes LoRa,

tendo em vista que a simulação e a análise do desempenho da rede vai estar de forma clara
e objetiva, com as métricas mais importantes expostas. Os resultados da simulação mais
abrangente com maior número de nodos e os outros testes com métricas mais avançadas
facilitarão o desenvolvimento de redes mais robustas futuramente. Com isso será possível
saber se construir redes maiores terá viabilidade no mundo real.
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