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 RESUMO 

 

Dentre os diversos protocolos e tecnologias de comunicação, LoRa possui destaque 

devido ao seu alcance, baixo consumo de energia e relativo baixo preço frente as demais 

tecnologias sem fio, ao custo de uma baixa taxa de transmissão. Algumas aplicações de 

robótica também possuem características em comum com esse tipo de comunicação, onde 

o ponto questionável é se a baixa taxa de transmissão prejudicaria a tarefa a ser realizada. 

Portanto, neste trabalho foi proposto um estudo da viabilidade da comunicação LoRa em 

aplicações robóticas. LoRa apresenta alguns parâmetros alteráveis, que impactam na 

qualidade da comunicação, deste modo, alguns parâmetros de qualidade, como delay, 

SNR, RSSI, e mensagens corretamente recebidas foram avaliadas a partir de algumas 

variações de parâmetros, como bandwidth (BW), spreading factor (SF) e coding rate 

(CR), com o objetivo de escolher uma configuração com resposta prática satisfatória. Para 

este trabalho foram encontrados os seguintes valores: 𝑆𝐹 = 7, 𝐵𝑊 = 62.5 e 𝐶𝑅 = 8. Por 

fim, utilizando os valores ótimos, avaliou-se o desempenho de LoRa no controle de um 

robô móvel, onde a comunicação se mostrou viável para o controle de robôs em espaços 

abertos.  

 

Palavras-chave: Robótica; Redes de Comunicação; Wireless; LoRaWAN; LoRa, Long 

Range. 

  



ABSTRACT 

 

Among the various communication protocols and technologies, LoRa stands out due to 

its range, low energy consumption and low relative price compared to other wireless 

technologies, at the cost of a low transmission rate. Some robotics applications also have 

characteristics in common with this type of communication, where the questionable point 

is whether the transmission rate would harm the task to be performed. Therefore, in this 

work a feasibility study of LoRa communication in robotic applications was proposed. 

LoRa presents some changeable parameters, which have impact on the quality of 

communication, thus, some quality parameters as delay, SNR, RSSI and correct received 

messages were evaluated with some parameter variations as bandwidth (BW), spreading 

factor (SF) and coding rate (CR), with the objective to choose a configuration with 

satisfactory practical response. For this work was found the following values: SF = 7, BW 

= 62.5 and CR = 8. Finally, using these optimal values, it was evaluated the performance 

of LoRa on the control of a mobile robot, where communication was showed to be viable 

for the control of robots in open spaces. 

 

Keywords: Robotics; Communication Networks; Wireless; LoRaWAN; LoRa, Long 

Range.  
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1 INTRODUÇÃO 

A robótica, termo popularizado devido ao escritor de ficção cientifica Isaac 

Asimov, é um ramo multidisciplinar em ascensão, envolvendo várias disciplinas como 

engenharia, mecânica, automação e computadores. Devido a esse crescimento pode-se 

observar o uso da robótica na agricultura, na indústria, no entretenimento, na educação e 

em outras diversas áreas de atuação [1]. 

 Uma das tendências mundiais é a automatização de processos e tarefas utilizando-

se de robôs autônomos. Robôs autônomos são robôs que realizam objetivos em ambientes 

desestruturados com pouca ou nenhuma necessidade de interferência humana. Todo robô 

possui um certo nível de autonomia [2]. 

Os robôs móveis autônomos podem possuir um sistema de comunicação para 

troca de informação entre robôs (sistemas cooperativos) e/ou para transmitir informações 

para uma estação base, onde podem ser reunidas as informações de diversos robôs e serem 

transmitidas novas diretrizes para os mesmos. Levando em consideração este escopo, é 

necessário que o robô possua um sistema de comunicação adequado e que não interfira 

de forma significativa em sua tarefa, ou seja, é necessário estudar o protocolo e a rede de 

comunicação sem fio utilizada pelo robô.  

Em outra conjuntura, a comunicação sem fio (wireless) está em constante 

desenvolvimento e o surgimento de novas tecnologias e protocolos de comunicação são 

cada vez mais frequentes. Dentre as tecnologias mais utilizadas, podemos destacar [3]: o 

Wi-Fi (IEEE 802.11 g/n), o LoRaWAN, o ZigBee (IEEE 802.15.4) e o Bluetooth (IEEE 

802.15). 

Devido, principalmente, a necessidade de acesso a informações de maneira rápida 

e fácil, cada vez mais podemos observar aplicações com a junção das duas tecnologias, 

wireless e a robótica. Em geral, o uso de uma ferramenta com certa autonomia (o robô) 

permite que poucos dados necessitem ser transmitidos para que o robô seja capaz de 

executar uma tarefa supervisionada à distância.  

Dentre as tecnologias sem fio, o LoRa (abreviação de Long Range), é uma 

tecnologia de comunicação de dados digital LPWAN, de longo alcance com baixo 

consumo de energia, alta sensibilidade, fácil instalação e de baixo custo financeiro.  
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Essa tecnologia, vem sendo aplicada em cidades ambiente inteligentes [3], saúde, 

indústria, casas e edifícios inteligentes e, principalmente, no meio rural [4], por ser um 

local onde geralmente requer maiores distâncias. 

Dado o alto desenvolvimento da tecnologia LoRa, foi criada uma associação 

aberta sem fins lucrativos, chamada LoRa Alliance, que tem como objetivo desenvolver 

e promover o protocolo LoRaWAN. Este protocolo procura criar normas e procedimentos 

a serem seguidos, ou seja, um padrão, para trabalhar com a tecnologia LoRa, garantindo, 

assim, a interoperabilidade entre todas as tecnologias LoraWAN. A LoRa Alliance inclui, 

como membros, líderes de tecnologia como: IBM, Cisco, HP, Semtech e Sagemcom, bem 

como as principais empresas de produtos como Schneider, Bosch, Diehl, e Mueller e 

muitas Startup [5].  

Figura 1: Principais tecnologias de comunicação sem fio e suas características. 

 

Fonte: Adaptado de [6]. 

Na Figura 1 é indica as principais tecnologias de comunicação sem fio, destacando 

a relação entre largura de banda e o alcance máximo obtido com a sua utilização. Nota-

se que as tecnologias LPWAN possuem um ótimo desempenho no quesito distância, 

obtido ao sacrificar a largura de banda [6]. 

Desta forma, ao considerar uma aplicação da robótica na agricultura, é levantada 

a hipótese de que é possível utilizar a tecnologia LoRa para realizar a supervisão de um 
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robô, desde que o mesmo tenha certo grau de autonomia e não necessite transmitir uma 

grande quantidade de dados.  

Para determinar se esta hipótese tem validade, é proposto um estudo do impacto 

da comunicação LoRa em supervisão e controle de robôs, como ilustrado na Figura 2. 

Figura 2: Proposta do projeto. 

 

Fonte: Autor. 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o impacto da rede de comunicação LoRa 

em um robô móvel. 

Objetivos específicos: avaliar a baixa largura de banda e os possíveis atrasos devido às 

longas distâncias da comunicação LoRa; elaborar um material de revisão sobre os 

principais conceitos relacionados ao módulo Esp32/LoRa da Heltec, utilizado neste 

trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O estudo foi iniciado por uma pesquisa bibliográfica, onde buscou-se conhecer 

mais sobre a tecnologia LoRa, o protocolo LoRaWAN e o uso destes para aplicações em 

robótica e similares. Seguiu-se, efetuando a comunicação entre os módulos escolhidos 

para esse trabalho.  

Para compreensão do projeto é necessário aprofundar o conhecimento em alguns 

conceitos teóricos importantes, dentre eles, destaca-se: definições básicas usadas em 

telecomunicações, módulo OLED LoRa/Esp32, LoRa, LoRaWAN e Arduino. Tendo em 

vista estas etapas, nas próximas sessões são apresentados o referencial teórico. No 

próximo capítulo é apresentado os testes e resultados da comunicação implementada.   

 

2.1 DEFINIÇÕES BÁSICAS USADAS EM TELECOMUNICAÇÕES 

 

Começou-se o projeto a partir de uma revisão básica em telecomunicações. 

Procurou-se compreender definições importantes dentro área, como pode ser visto a 

seguir: 

▪ Frequência: em comunicações wireless as informações são transmitidas em uma 

dada frequência, muitas vezes essa frequência é denominada como frequência 

central. 

▪ RSSI: é a medida relativa de potência presente em um sinal recebido. O RSSI 

pode ser medido em 𝑑𝐵𝑚. O dBm é uma média da potência medida em relação a 

um mW (miliwatt).  

𝑅𝑆𝑆𝐼 (𝑑𝐵𝑚) = 10 ∗ log10

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑆𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟

1 𝑚𝑊
 

Quanto menor o valor de RSSI maior é potência do sinal, logo, melhor é. 

▪ Potência de transmissão: é a potência de saída do sinal na antena do transmissor. 

Em geral, quanto maior a potência melhor é a recepção do sinal, no entanto, o 

aumento descontrolado pode resultar em outros problemas, como por exemplo, há 

leis que regulam o máximo de potência que um sinal pode ser transmitido e o 
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custo financeiro pode ficar relativamente alto, tornando o empreendimento 

inviável. 

▪ SNR: é definido como a razão, em dB, entre a potência de um sinal e a potência 

do ruído sobreposto ao sinal em um dado momento. Quanto mais alta for a relação 

sinal ruído, menor é a energia do ruído, logo, menor é o efeito do ruído sobre a 

detecção ou medição do sinal. Em sistemas wireless quanto maior a quantidade 

de ‘barreiras’ enfrentadas na transmissão de um sinal maior a perda de potência, 

consequentemente, menor é o SNR. Matematicamente define-se: 

𝑆𝑁𝑅 (𝑑𝐵) = 10 ∗ log10

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑢í𝑑𝑜
 

Existe algumas maneiras de diminuir o SNR, pode-se: 

- Aumentar a potência de transmissão, diminuir a distância entre transmissor e receptor 

ou diminuir ‘barreiras’ (por exemplo, transmissões em campo aberto tendem a ter menos 

obstáculos do que em cidades), ocasionando em um aumento de 𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙; 

- Eliminar ou diminuir as fontes de interferência, como equipamentos que trabalham na 

mesma faixa de frequência do sinal, provocando uma diminuição de 𝑃𝑟𝑢í𝑑𝑜; 

▪ Distância de transmissão: é, como o próprio nome já diz, a distância entre o 

transmissor e o receptor percorrida pelo sinal. A distância entre o transmissor e o 

receptor interfere diretamente na qualidade do sinal. Quanto maior a distância 

percorrida pelo sinal maior a perda de energia. Logo, maior a dificuldade de 

recuperação do sinal. 

▪ Delay: o atraso é o tempo que um pacote leva para atravessar uma rede. desde o 

transmissor até o destino. Geralmente o atraso em cada nó da rede tem quatro 

componentes principais: o atraso de processamento, o atraso de fila, o atraso de 

transmissão e o atraso de propagação. 

▪ Perdas: consiste na perda de um(ns) pacote(s) de mensagem. A perda de pacotes 

é bastante prejudicial para aplicações que dependem de transferências de dados 

em tempo real. 

▪ PER: é o número de pacotes recebidos com erros, após a FEC, dividido pelo 

número total de pacotes recebidos. 
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𝑃𝐸𝑅 =  
𝑛º 𝑝𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑟𝑟𝑜

𝑛º 𝑝𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
 

▪ Consumo de energia: sabe-se que aparelhos necessitam de energia elétrica para 

funcionar. O consumo de energia está ligado ao quanto de energia foi consumida 

em um determinado intervalo de tempo, quanto maior o consumo maior será a 

potência do aparelho, logo, maior o custo, menor o tempo de vida de uma bateria 

etc. 

▪ Largura de banda ou Bandwidth: por definição é a faixa de frequência para a 

qual a Transformada de Fourier do sinal é diferente de zero, medida em hertz. 

Porém, na prática, considera-se um certo limiar de amplitude, tipicamente de 3 dB 

em relação ao pico. A bandwidth representa a quantidade máxima de informação 

que pode ser transmitida em um determinado meio de comunicação.  

▪ Taxa de Transmissão: é a quantidade de informação transmitida por unidade de 

tempo. Basicamente representa o número de bits transmitidos, convertidos ou 

processados por unidade de tempo.  

▪ Propagação de ondas eletromagnéticas: os sinais de rádio frequência são ondas 

eletromagnéticas, geralmente emitidas pela antena de um transmissor e recebidas 

pela antena de um receptor. Por serem ondas, os sinais sofrem de efeitos como 

reflexão, refração, difração, absorção e dispersão, Figura 3.  

Figura 3: Reflexão, difração e refração de uma onda eletromagnética. 

 

Fonte: [49]. 

▪ Zona Fresnel: é um efeito relacionado a difração da onda. A difração ocorre 

quando a onda transmitida passa pela borda de um objeto. De acordo com o 
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princípio de Huygen, todos os pontos de uma frente de onda podem ser 

considerados fontes pontuais que produzem ondas secundárias. Essas ondas 

secundárias, podem chegar ao receptor através de um caminho não direto. Como 

trata-se de caminho mais longo, é introduzindo uma mudança de fase entre o feixe 

direto e o indireto. Logo, quando chegam ao receptor, causam interferências 

destrutivas e/ou construtivas ao sinal total. A Zona de Fresnel é caracterizada por 

elipsoides de revolução, sobre a linha direta de um transmissor e receptor, onde 

há perdas por difração. As elipsoides representam regiões sucessivas com raio 

máximo do enésimo círculo dado por: 

𝑟𝑛 = √
𝑛𝜆𝐷

2
 

Sendo 𝐷 a menor distância entre transmissor e receptor. Em geral, se uma obstrução não 

bloqueia a primeira zona de Fresnel, então, a perda por difração será pequena, e os efeitos 

de difração podem ser desprezados [47]. A Figura 4 exibe uma zona de Fresnel, com dois 

focos, 𝐹1𝑒 𝐹2.Onde 𝑟 é o primeiro Fresnel de raio máxima. A linha sólida e a linha 

tracejada indicam os raios diretos e refletidos, respectivamente, e ℎ𝑡𝑒 ℎ𝑟 indicam as 

alturas das antenas do transmissor e receptor. 

Figura 4: Zona de Fresnel. 

 

Fonte: [48]. 

A primeira zona deve ser mantida em grande parte livre de obstruções para evitar 

interferências na recepção do rádio.  
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2.2 MÓDULO OLED LORA/ESP32 

 

O hardware para a comunicação LoRa escolhido para realização desta pesquisa é 

o OLED LoRa/Esp32, Figura 5. Ele foi escolhido devido sua versatilidade e praticidade, 

já que possibilita a visualização de resultados em seu display, possui comunicação LoRa, 

WiFi e Bluetooth, possibilita o uso de bateria externa (o que ajuda em trabalhos de 

campo), além de ser relativamente pequeno. 

Figura 5: Frente OLED LoRa/Esp32. 

 

(a) Frente. 

 

(b) Trás. 

 A Heltec, fabricante do módulo, atualmente disponibiliza 2 versões, 𝑉1e 𝑉2, 

sendo 𝑉2 a versão mais atual. A título de curiosidade a pinagem de ambos os dispositivos 

está disposta na Figura 6.  
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Figura 6: Pinagem  

 

(a) Esp32 V2. 

 

 

(a) Esp32 V1. 
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2.2.1 Chip LoRa 

 

O módulo escolhido possui um chip LoRa SX1276 embaixo do display, Figura 7.  

Figura 7: Chip LoRa SX1276 da Semtech. 

 

Fonte: Autor. 

A pinagem do chip pode ser observada na Figura 8. 

Figura 8: Pinagem do chip SX1276/77/79. 

 

Fonte: [7]. 

Salienta-se algumas características do chip SX1276: 

• Pacotes com até 256 bytes com CRC; 

• Modulação FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa TM e OOK; 
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• Sensor de temperatura integrado e indicador de bateria fraca; 

• PER igual a 1%; 

• Potência de saída de transmissão de 13𝑑𝐵𝑚; 

• Impedâncias casadas. 

Um esquemático mostrando as principais partes do chip pode ser observado na 

Figura 9. 

Figura 9: Diagrama de blocos simplificado. 

 

Fonte: [7]. 

No diagrama, há um bloco denominado LoRa/FSK FIFO. O FIFO não garante um 

tempo de resposta rápido, pois é extremamente sensível a ordem de chegada, ou seja, não 

é seletivo. Em síntese, ele funciona da seguinte forma: o primeiro pacote a entrar é o 

primeiro a ser analisado.  

 Alguns parâmetros e seus respectivos intervalos de operação do chip são: 

 - Alcance de frequência: 137 –  1020 𝑀𝐻𝑧; 

- SF: 6 –  12; 

- Bandwidth: 7.8 –  500 𝑘𝐻𝑧; 

- Taxa de bits efetiva: 0.018 –  37.5 𝑘𝑏𝑝𝑠; 

- Sensibilidade: −111 𝑎 − 148 𝑑𝐵𝑚. 
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Os modos de operação do modem LoRa são mostrados na Tabela 1. A partir da 

alternância entre estes modos é possível, por exemplo, diminuir o consumo de energia.  

Tabela 1: Modos de operações possíveis do SX1276.  

Modo Descrição 

SLEEP (DORMIR) 
Modo de baixa potência. É o único modo permitido 

para alternar entre o modo FSK/OOK e LoRa. 

STANDBY (MODO DE ESPERA) 

O oscilador de cristal e os blocos de banda base de 

LoRa estão ativados e a parte RF e os PLLs estão 

desativados 

FSTX 
O PLL selecionado para transmissão está ativo na 

frequência de transmissão. 

FSRX 
O PLL selecionado para recepção está ativo na 

frequência de recebimento 

TX 

Se ativado alimenta todos os blocos restantes 

necessários para transmissão. Transmite o pacote e 

retorna ao modo de espera. 

RXCONTINUOUS 

Quando ativado, alimenta todos os blocos restantes 

necessários para a recepção, até que uma nova 

solicitação do usuário seja feita para alterar o modo 

operacional. 

RXSINGLE 

Quando ativado, alimenta todos os blocos restantes 

necessários para a recepção, permanece nesse estado 

até que um pacote válido seja recebido e, em seguida, 

retorna ao modo de espera. 

CAD 

Quando no modo CAD, o dispositivo verifica um 

determinado canal para detectar o sinal de preâmbulo 

LoRa 

Fonte: [7]. 

 

2.3 LORA 

 

Como dito anteriormente, LoRa se destaca principalmente devido ao seu longo 

alcance [8], baixo consumo de energia [9], alta sensibilidade, fácil instalação e baixo 
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custo financeiro, ao sacrifício de uma baixa taxa de transmissão. A atual empresa 

detentora dos direitos é a Semtech e, por isso, a maior parte do conteúdo aqui discutido 

vem de [7].  

Destaca-se que durante a pesquisa ocorreram algumas divergências de informação, 

onde, por exemplo, referências diferentes descreviam um mesmo processo de forma 

diferente.  

Em termos de topologia, Figura 10, trata-se de uma implementação da camada 

PHY baseada na modulação CSS, desenvolvida originalmente para aplicações militares.  

Figura 10: Topologia LoRa. 

 

 A Figura 11 mostra o diagrama de blocos de um transceptor LoRa. No lado do 

transmissor, os bits de entrada são codificados usando um código Hamming. Em 

seguida, as técnicas de Whitening, Interleavinge e Gray Indexing são aplicadas antes da 

modulação LoRa. 

Figura 11 - Diagrama de blocos PHY LoRa. 

 

Fonte: [9].  
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Em resumo, as técnicas anteriormente mencionadas são definidas como: 

• Whitening: é uma técnica usada para induzir aleatoriedade nos símbolos com o 

objetivo de reduzir o número de mesmos bits consecutivos. É usada uma sequência 

pseudoaleatória conhecida no transmissor e, posteriormente, essa mesma sequência é 

usada no lado do receptor [10]. Não se sabe ao certo qual é a sequência utilizada, em [7] 

é apontado um polinomial como mostrado na Figura 12, mas em [11] é dito que isto não 

é verdade. 

Figura 12– Polinomial Whitening 

 

Fonte: [7]. 

 

• Interleaving: é uma técnica que embaralha bits de dados em todo o pacote. É 

combinado com o FEC para tornar os dados mais robustos à interferência [12].  

• Gray Indexing: LoRa usa um reverse Gray code para o mapeamento de bits para 

símbolos. Assim, um erro de símbolo que confunde um símbolo com um de seus símbolos 

adjacentes causa apenas um erro de bit único, que, posteriormente, pode ser corrigido 

pelo FEC [13]. 

Enfatiza-se que em outras referências, [13], [14] e [15], a ordem apresentada no 

diagrama da Figura 11 está diferente, logo, não se tem certeza quanto a ordem indicada. 

A modulação LoRa utiliza Chirps. Chirp significa "Pulso de radar de alta 

intensidade comprimido", trata-se de uma técnica muito comum em sonar e radar [14]. 

Um chirp é, basicamente, um sinal senoidal que possui amplitude constante e varre toda 

a largura de banda, variando a frequência de maneira linear, aumentando ou diminuindo, 

em um determinado espaço de tempo. Se a frequência muda da menor para a maior trata-

se de um chirp up e se a frequência muda do maior para o menor de um chirp down, como 

pode ser observado na Figura 13 e Figura 14 [16] 
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Figura 13: Chirp Up e Chirp Down sinal no tempo. 

 

Figura 14: Representação Chirp Up e Chirp Down. 

 

Fonte: Adaptado de [17]. 

Chirps de transporte de dados são Chirps que são deslocados, Figura 15, e este 

deslocamento transporta a informação [16].  

Figura 15: Chirps de transporte de dados destacados.  

 

Fonte: Adaptado de [18]. 
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Estes chirps deslocados representam símbolos de modulação. Um símbolo 

representa um ou mais bits. Em suma, o valor de um símbolo está relacionado, 

principalmente, a frequência inicial no começo de cada período de símbolo. Portanto, 

símbolos com valores diferentes têm frequência de partida diferente [19]. A Figura 16 

acentua algumas informações importantes de um símbolo.  

Figura 16: Símbolo baseado em um Down Chirp. 

 

Fonte: Modificado de [20]. 

Um exemplo do Payload de um pacote é mostrado na Figura 17, neste exemplo os 

símbolos seriam: 3, 0, 2 e 2.  

Figura 17: Payload hipotético. 

 

Fonte: Modificado de [20].  

2.3.1 Parâmetros LoRa 

A modulação LoRa possui parâmetros configuráveis que afetam o seu desempenho 

(consumo de energia, distância, delay, taxa de dados e SNR), esses parâmetros são 

tratados na sequência: 
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• Potência de transmissão: energia utilizada para a transmissão, depende do modelo 

do rádio.  

• Bandwidth (BW): é a largura de frequências da banda de transmissão.  Está 

relacionada com a taxa de dados. As bandas suportadas são: 

7.8 𝑘𝐻𝑧, 10.4 𝑘𝐻𝑧, 15.6 𝑘𝐻𝑧, 20.8 𝑘𝐻𝑧, 31.2 𝑘𝐻𝑧, 41.7 𝑘𝐻𝑧, 62.5 𝑘𝐻𝑧, 125 𝑘𝐻𝑧, 250 𝑘𝐻 

e 500 𝑘𝐻𝑧. 

• Spreading Factor (SF): conhecido também como ângulo de chirp. Refere-se à 

duração de um chirp, sendo que quanto maior seu valor mais longo é o chirp, como 

mostrado na Figura 18. O valor de SF determina quantos bits são codificados por 

símbolo. Por exemplo, SF7 significa que cada símbolo representa sete bits.  

Figura 18: Comportamento de um chirp dado um SF. 

 

Os símbolos são essencialmente quantizados em intervalos de tempo de 2𝑆𝐹   

divididos sobre toda a largura de banda, chamados "chips". Ou seja, a quantidade de 

símbolos que é possível representar é dada por 2𝑆𝐹  [8].  

A faixa de valores acessíveis de SF é mostrada na Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2: Valores e relações de SF.  

Faixa de valores de SF chips / símbolos SNR (dB) 

6 64 -5 

7 128 -7.5 

8 256 -10 

9 512 -12.5 

10 1024 -15 

11 2048 -17.5 

12 4096 -20 

Fonte: [7]. 

Diferentes fatores são ortogonais entre si, logo, SF deve ser conhecido 

antecipadamente no transmissor e no receptor, para que a mensagem seja decodificada 

corretamente, caso contrário não haverá como decodificar o sinal.  

O aumento de SF resulta no aumento na sensibilidade [21] e do tempo no ar, isso 

ficará perceptível matematicamente quando for definido o período de símbolo, 

posteriormente. Além disso, a variação do fator afeta, também, a taxa de bits, como pode 

ser visto na Figura 19. 

Figura 19: Consequências da variação de SF. 

 

Fonte: [10]. 
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 Para transmitir uma mensagem a modulação LoRa converte uma sequência binária 

em símbolo(s) baseado(s) em chirp(s). Por exemplo, se SF é igual a 7, poderia se afirmar 

que cada símbolo LoRa representa 7 bits e que há 128 possíveis símbolos. Isso é 

relativamente lógico, dado que 7 bits possibilitam 128 possíveis valores. A título de 

exemplo, as sequências binarias 0000000, 1000000, 0100000 e 1011111, após passarem 

pela modulação LoRa, com SF igual a 7, seriam chirps como os mostrado na Figura 20. 

Figura 20: Exemplo de símbolos LoRa. 

 

Fonte: [22]. 

• CR: determina a capacidade de correção de erros, está diretamente relacionado com 

o FEC. Segundo [15] LoRa usa Hamming como código de correção de erros. Em 

contrapartida, em [13] é descrito que o processo de correção de erros para 𝐶𝑅 =  1 

usa um código de verificação de paridade uniforme, não Hamming. A taxa de 

codificação cíclica, 𝑇𝑐𝑐, é dada por: 

𝑇𝑐𝑐  =
4

4 + 𝐶𝑅
  

Onde CR é um valor inteiro que pode assumir valores entre 1 e 4. De modo geral, 

o resultado da taxa de codificação cíclica será  
4

𝑥
.  

Ao usar Hamming , pode-se afirmar que o numerador, 4, expressa a quantidade 

de bits de informação e (𝑥 –  4) representa a quantidade de bits de paridade [8], resultado 

em um Hamming (x, 4). As taxas de codificação (5,4) e (6,4) oferecem detecção de erro 

de 1 bit. A correção de erros é introduzida na taxa de codificação (7,4), que pode corrigir 

até 1 bit e (8,4), que pode corrigir 1 bit e detectar erros de 2 bits [10]. 

Quanto maior o CR maior a quantidade de redundância, logo, maior possibilidade 

de correção, em contra partida, o acréscimo de CR incrementa o tempo no ar, como pode 

ser verificado na Tabela 3.  
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Tabela 3: CR.  

Valor CR 
Taxa de codificação 

cíclica 
Tempo no ar (s) 

1 4/5 1.25 

2 4/6 1.5 

3 4/7 1.75 

4 4/8 2 

Fonte: [7]. 

 A partir dos parâmetros LoRa, pode se fazer algumas definições matemáticas: 

• Período de símbolo: duração de um símbolo.  

𝑇𝑠 =
2𝑆𝐹

𝐵𝑊
 𝑠𝑒𝑐 

• Taxa de símbolos: representa a quantidades de símbolos por período de tempo. 

𝑅𝑠 =
1

𝑇𝑠
=

𝐵𝑊

2𝑆𝐹
 𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠/𝑠𝑒𝑐 

• Taxa de Chips: representa a quantidade de ciclos de ondas por segundo. Se há  2𝑆𝐹  

chips por símbolo, logo, a taxa de chips é dada por: 

𝑇𝑐 =
2𝑆𝐹

𝑇𝑠
= 𝐵𝑊 𝑐ℎ𝑖𝑝𝑠/𝑠𝑒𝑐 

• Tempo no ar: para uma dada combinação de fator de espalhamento (SF), taxa de 

codificação (CR) e largura de banda do sinal (BW), o tempo total de transmissão no 

ar de um pacote LoRa pode ser calculado como a soma da duração do preâmbulo e da 

carga útil. 

𝑇𝑝𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒 =  𝑇𝑝𝑟𝑒â𝑚𝑏𝑢𝑙𝑜 + 𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 

É possível calcular o tempo no ar em [23]. 

• Taxa de transmissão: pode-se, a partir das definições especificadas anteriormente, 

definir a taxa de transmissão teórica, 𝑅𝑏, em função de 𝑇𝑐𝑐, 𝐵𝑊 e 𝑆𝐹. 

𝑅𝑏 = 𝑆𝐹 ∗
𝐵𝑊

2𝑆𝐹
∗ 𝑇𝑐𝑐 𝑏𝑝𝑠 
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O desempenho da taxa de transmissão e da sensibilidade a partir da variação de 

parâmetros LoRa é mostrado na Tabela 4. 

Tabela 4: Performance da comunicação LoRa.  

Bandwidth 

(kHz) 

SF CR 

𝑹𝒃 

(bps) 

Sensibilidade 

(dBm) 

10.4 

6 4/5 782 -131 

12 4/5 24 -147 

20.8 

6 4/5 1562 -128 

12 4/5 49 -144 

62.5 

6 4/5 4688 -121 

12 4/5 146 -139 

125 

6 4/5 9380 -118 

12 4/5 293 -136 

Fonte: [7]. 

Ainda, na Tabela 5, é mostrado um simples resumo, conforme toda teoria até 

aqui discutida, do comportamento de um típico rádio LoRa. Destaca-se que o tempo no 

ar está diretamente ligado ao delay. 

Tabela 5: Influência dos parâmetros LoRa na performance.  

 𝑹𝒃 tempo no ar Sensibilidade 

    SF                    Alto       Alto   

   CR                  Baixo    - 

   BW                Alto -               

Fonte: Autor. 
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2.3.2 Formato da Mensagem 

O modem LoRa emprega dois tipos de formato de pacote: explícito e implícito. 

Um modelo padrão pode ser visto na Figura 21. 

Figura 21: Formato de mensagem LoRa. 

 

Fonte: [7]. 

Os tamanhos, em símbolos ou em bytes de cada campo podem ser observados na 

Figura 22. 

Figura 22: Formato de mensagem LoRa com tamanhos especificados. 

 

Fonte: [8]. 

O pacote LoRa da Figura 21 compreende três elementos: 

• Preamble (preâmbulo, em português):  é usado para sincronizar o receptor. Os 

símbolos do preâmbulo, geralmente up chirps ou down chirps, são responsáveis, 

principalmente, por “mostrar” ao receptor qual é o período de um símbolo. Por 

padrão, o pacote é configurado com uma sequência longa de 12 símbolos. Esta é uma 

variável programável, portanto o comprimento do preâmbulo pode ser estendido ou 

diminuído. 

• Header (cabeçalho, em português): é um cabeçalho opcional, depende do modo de 

operação escolhido, dois tipos de cabeçalho estão disponíveis, explicito e implícito. 

• Payload (carga útil, em português): é a mensagem que se deseja transmitir. 

O modo de cabeçalho explícito é o modo padrão, ele inclui um cabeçalho curto 

que contém informações sobre tamanho da carga útil (em bytes), a taxa do código de 

correção de erro de encaminhamento e se existe um CRC de 16 bits para a carga útil. O 
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CRC é um método de detecção de erros que permite que o receptor descarte cabeçalhos 

inválidos. O cabeçalho é transmitido com a codificação máxima de correção de erros, 4/8.  

Já no modo de cabeçalho implícito o cabeçalho é removido do pacote. Esse modo 

é utilizado quando o comprimento da carga útil, a taxa de codificação de erros e a presença 

do CRC da carga útil são fixos ou conhecidos nos dois lados do link. A remoção do 

cabeçalho pode ser vantajosa, visto que reduzir o tempo de transmissão, devido a menor 

quantidade de dados a ser enviados. No módulo utilizado para este trabalho ao usar um 

SF = 6 o modo de cabeçalho implícito se torna o único modo de operação possível e nele, 

por padrão, o CRC não é usado. 

2.3.3 Lógica de Transmissão e Recepção 

Um fluxograma de uma transmissão típica de LoRa é representada na Figura 23. A 

transmissão é iniciada enviando solicitação de modo Tx. Após a transmissão, a 

interrupção do TxDone é emitida e o rádio retorna ao modo de espera. Então, o rádio pode 

ser colocado manualmente em outro modo ou novos dados podem ser alocados no buffer 

de dados LoRa FIFO para uma nova transmissão. 

Figura 23: Diagrama de blocos para transmissão LoRa. 

 

Fonte: Adaptado de [7]. 

Já na recepção, Figura 24, o modem pode funcionar em dois modos: 
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➢ Modo de recepção único: 

Nesse modo, o modem procura um preâmbulo durante um determinado período de 

tempo. Se um preâmbulo não foi encontrado no final da janela de tempo, o chip gera a 

interrupção, RxTimeout, e volta ao modo de espera. Caso detecte algum preâmbulo, a 

interrupção RxDone é gerada juntamente com a interrupção PayloadCrcError e, se o CRC 

for válido, os dados de recepção são lidos. No modo 𝑅𝑥 único, há baixo consumo de 

energia, dado que os blocos PLL e RF são desativados assim que um pacote é recebido. 

No entanto, esse modo só deve ser usado quando a janela de tempo de chegada do pacote 

for conhecida, caso contrário, o modem não “ouvirá” a mensagem.  

➢ Modo de recepção contínua: 

No modo de recepção contínua, o modem procura continuamente no canal um 

preâmbulo. Cada vez que um preâmbulo é detectado o sinalizador PayloadCrcError 

realiza a verificação quanto à integridade do pacote e, caso o CRC testado seja válido, o 

pacote LoRa é lido. Caso contrário, o modem continua aguardando um preâmbulo.  

Figura 24: Diagrama de blocos para recepção LoRa. 

 

Fonte: Adaptado de [7]. 
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2.3.4 Sync word 

A palavra de sincronização (do inglês sync word) é um valor usado para diferenciar 

redes LoRa que usam as mesmas bandas de frequência, como se fosse um ID da rede. Um 

dispositivo configurado com uma determinada palavra de sincronização deixará de 

“ouvir” uma transmissão se a palavra de sincronização decodificada não corresponder à 

sua configuração. E quando a palavra de sincronização programada é detectada, assume-

se que esse pacote recebido é para o nó e pode ser processado de acordo.  

Dois exemplos de pacote LoRa podem ser vistos, um na Figura 25 e outro na Figura 

26. 

Figura 25: Mensagem LoRa, chirps. 

 

Fonte: Adaptado de [24]. 

Figura 26: Símbolos LoRa (4 preâmbulos, 2 sync word e 4 payload).  

 

Fonte: Adaptado de [17]. 
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2.4 LORAWAN 

 

LoRaWAN trata-se de um protocolo MAC, construído para usar a camada física 

LoRa. Espera se que os dispositivos finais LoRaWAN possam ser implantados em várias 

redes e migrar de uma rede para outra, independentemente da infraestrutura de rede ou 

do operador.  

Uma arquitetura teórica de uma rede LoRaWAN é mostrada na Figura 27.  

Figura 27: Topologia geral de uma rede LoRaWAN. 

 

Fonte: Adaptado de [25]. 

E uma arquitetura prática usando transceivers LoRa da empresa Dragino [26] é 

mostrada na Figura 28. 

Figura 28: Topologia de uma rede LoRaWAN usando produtos Dragino. 

 

Fonte: [27]. 
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 A rede é composta por quatro componentes básicos: 

1- End-devices (end-points ou módulos): são os elementos mais básicos da rede. Esses 

dispositivos são transceivers LoRa, que realizam a tarefa de transmitir os valores lidos 

pelos sensores. 

2- Gateways: elementos de conexão entre os módulos e os servidores de rede. 

Dependendo das condições de topologia do local um só gateway pode receber os dados 

de milhares de dispositivos e encaminha-los para o servidor de rede.  

3- Network Server (Servidores de rede): os servidores de rede são os responsáveis pelo 

gerenciamento das informações enviadas pelo(s) gateway(s). 

4- Application Server (Servidores de aplicações): os servidores de aplicações são 

programas específicos que recebem os pacotes dos servidores de rede e de acordo com a 

informação executam uma ou mais ações específicas. 

 

2.4.1 Uplink e Downlink 

 

Em redes LoRaWAN os end-devices enviam dados para o gateway que, por sua 

vez, envia para o servidor, esse processo é conhecido como uplink, Figura 29. 

Figura 29: Mensagem de uplink. 

 

Fonte: [28]. 

Além disso, o servidor de rede pode enviar mensagens, para gerenciamento de rede 

ou em nome do servidor de aplicações, através do(s) gateway(s) para os dispositivos 

finais, esse processo é conhecido como downlink, Figura 30. 
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Figura 30: Mensagem de downlink. 

 

Fonte: [28]. 

 

2.4.2 LoRaWAN Brasil 

 

Cada país possui restrições específicas no que tange ao uso de banda, devido a isso, 

o protocolo possui especificações diferentes para diferentes regiões. Em [29] é sugerido 

para o Brasil o uso das bandas:  

1) AU915-928: trabalha na faixa 915 - 928 MHz.  

A Tabela 6 exibe a taxa de dados para uma combinação de SF e BW. 

Tabela 6: Data Rate.  

DataRate (𝑫𝑹) Configuração 
Taxa de bits física 

indicativa [bit/s] 

0 SF12/125 kHz 250 

1 SF11/125 kHz 440 

2 SF10/125 kHz 980 

3 SF9/125 kHz 1760 

4 SF8/125 kHz 3125 

5 SF7/125 kHz 5470 

6 SF8/500 kHz 12500 

7 RFU - 
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8 SF12/500 kHz 980 

9 SF11/500 kHz 1760 

10 SF10/500 kHz 3900 

11 SF9/500 kHz 7000 

12 SF8/500 kHz 12500 

13 SF7/500 kHz 21900 

14 RFU - 

15 Definido no LoRaWAN - 

Fonte: [29]. 

A banda AU915-928, segundo a LoRaWAN, deve seguir as configurações como 

mostrado na Figura 31: 

- Uplink - 64 canais, numerados de 0 a 63, utilizando 𝐵𝑊 = 125  kHz variando de DR0 

a DR5, usando a taxa de codificação 4/5, iniciando em 915,2 𝑀𝐻𝑧 e incrementando 

linearmente 200 𝑘𝐻𝑧 a 927,8 𝑀𝐻𝑧 

- Uplink - 8 canais, numerados de 64 a 71, utilizando 𝐵𝑊 = 500  kHz em DR6 

começando em 915,9 MHz e incrementando linearmente 1,6 MHz até 927,1 MHz 

- Downlink - 8 canais, numerados de 0 a 7, utilizando 𝐵𝑊 = 500 kHz  variando  de DR8 

a DR13, começando em 923,3 𝑀𝐻𝑧 e incrementando linearmente 600 𝑘𝐻𝑧 até 

927,5 𝑀𝐻𝑧. 

Figura 31: Canais de frequência AU915-928. 

 

Fonte: [29]. 
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2) US902-928. Essa banda é dividida nos seguintes planos de canais: 

- Uplink: 64 canais com 𝐵𝑊 = 125  kHz, iniciando em 902,3 MHz e incrementando 

linearmente 200 kHz até 914,9 MHz, como mostra a Tabela 7. 

Tabela 7: Sub-banda e canais de uplink  

Uplink - US902-928 - Utilizando 𝑩𝑾 = 𝟏𝟐𝟓  kHz  

Sub-banda Canais (MHz) 

0 

902.3 

902.5 

902.7 

902.9 

903.1 

903.3 

903.5 

903.7 

1 

903.9 

904.1 

904.3 

904.5 

904.7 

904.9 

905.1 

905.3 

2 

905.5 

905.7 

905.9 

906.1 

906.3 

906.5 

906.7 

906.9 

3 

907.1 

907.3 

907.5 

907.7 

907.9 

908.1 

908.3 

908.5 

4 

908.7 

908.9 

909.1 

909.3 

909.5 

909.7 

909.9 
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910.1 

5 

910.3 

910.5 

910.7 

910.9 

911.1 

911.3 

911.5 

911.7 

6 

911.9 

912.1 

912.3 

912.5 

912.7 

912.9 

913.1 

913.3 

7 

913.5 

913.7 

913.9 

914.1 

914.3 

914.5 

914.7 

914.9 
 

- Uplink: 8 canais com 𝐵𝑊 = 125  kHz a partir de 903,0 MHz e incrementando 

linearmente 1,6 𝑀𝐻𝑧 até 914,2 𝑀𝐻𝑧. 

- Downlink: 8 canais 𝐵𝑊 = 500  kHz, iniciando em 923,3 MHz e incrementando 

linearmente em 600 𝑘𝐻𝑧 até 927,5 𝑀𝐻𝑧. 

Em [40] afirma-se, a partir de uma resolução da ANATEL, que a banda de 907,5 a 

915 MHz é reservada a aplicações multimídia. Porém, em [30] é dito: 

 “Art. 3º Manter a destinação ao SMP, em caráter primário, e sem 

exclusividade, das seguintes subfaixas de radiofrequências: 

II - Na faixa de 900 MHz, de 898,5 MHz a 901 MHz, de 943,5 MHz a 

946 MHz, de 907,5 MHz a 915 MHz e de 952,5 MHz a 960 MHz;” 

Ou seja, a preferência parece ser destinada para aplicações SMP. Posteriormente, 

ainda em [30]: 
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“Art. 21. Os sistemas operando na subfaixa de radiofrequências de 

907,5 MHz a 915 MHz deverão aceitar interferências que possam 

resultar de emissões de equipamentos industriais, científicos e médicos 

(sigla em inglês: ISM) operando na subfaixa de radiofrequências de 

902 MHz a 928 MHz.” 

Logo, entende-se, que a faixa de frequência de 902 MHz a 928 MHz é liberada para 

aplicações medicas, industriais e científicas. 

 

2.4.3 Classes de Operação 

 

Para atender as mais diversas necessidades o protocolo LoRaWAN define três 

classes de end device, como mostrado na Figura 32. 

Figura 32: Classes de operação dos módulos. 

 

Fonte: [24]. 

• Classe A (ALOHA): são dispositivos que permitem comunicações bidirecionais, 

de modo que a transmissão uplink de cada end-device é seguida por duas janelas curtas 

de recebimento de downlink. Os dispositivos finais podem se comunicar com o servidor 

de rede sempre que houver uma alteração na leitura do sensor ou quando um timer for 

disparado, por exemplo. Basicamente, eles podem acordar e conversar com o servidor a 
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qualquer momento e, por isso, diz se que essa classe é baseada em uma base de tempo 

aleatório, protocolo ALOHA. Dispositivos que operam nessa classe oferecem menor 

consumo de energia. Comunicações de downlink do servidor em qualquer outro momento 

terão que esperar até o próximo uplink. Todos os módulos devem obrigatoriamente 

funcionar em classe A. 

 • Classe B (Beacon): são dispositivos finais bidirecionais com slots de recebimento 

programados, ou seja, em vez de apenas esperar que um de seus sensores note uma 

mudança no ambiente ou ative um timer, os dispositivos finais da Classe B, também, 

acordam e abrem uma janela de recebimento para ouvir um downlink de acordo com um 

cronograma configurável e definido pela rede. Para que o dispositivo abra sua janela de 

recebimento na hora agendada, eles recebem um sinal de sinalização periódica da rede. 

Isso permite a sincronização de seus relógios internos com o servidor da rede. 

Figura 33: Relação de energia consumida por cada classe. Não está em escala. 

 

Fonte: [28]. 

• Classe C (Contínuos): São dispositivos finais bidirecionais com janelas de 

recepção abertas o tempo todo, exceto quando transmitem dados em resposta a um evento 

do sensor. O dispositivo Classe C usará mais energia para operar do que a Classe A ou 

Classe B, como pode ser observado na Figura 33, mas ele oferece a menor latência para 

a comunicação do servidor com o dispositivo final. 
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2.4.4 Confirmação de Mensagem 

 

As mensagens dos dispositivos finais para os servidores de rede e aplicações, e 

vice-versa, podem ser confirmadas ou não confirmadas. Quando um dispositivo envia 

uma mensagem não confirmada, não requer uma confirmação do servidor. Por exemplo, 

na maioria das vezes, um detector de fumaça envia uplinks periódicos não confirmados 

ao servidor da rede por meio de gateways próximos apenas para confirmar que está 

funcionando. Essas mensagens não necessariamente são um evento real de detecção de 

fumaça, dados, elas são informações de status como, por exemplo, o status da bateria do 

módulo. Os gateways recebem os dados e os transmitem ao servidor da rede, que, por sua 

vez, os transmite ao servidor de aplicação. As mensagens confirmadas devem ser usadas 

apenas para dados muito importantes do sensor.  

A Figura 34 mostra detectores de fumaça, um deles está transmitindo mensagens 

criptografadas não confirmadas (em azul), que são recebidas por dois gateways. Os 

gateways adicionam metadados criptografados (data encrypted) as mensagens e os 

encaminham para o servidor de rede.  

 

Figura 34: Mensagens trocadas em um sistema de detecção de fumaça. 
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Fonte: [28]. 

O servidor de rede descriptografa os metadados e envia o pacote de dados ao 

servidor de aplicação, que descriptografa os dados. Em laranja, o detector de fumaça 

enviando um alerta. Essas são mensagens que necessitam de confirmação, no entanto, nas 

duas primeiras mensagens, nenhuma confirmação foi recebida, portanto, o dispositivo 

continua a transmitir o alerta. Após a terceira transmissão de alerta, o servidor de 

aplicação envia uma confirmação ao dispositivo por meio do servidor de rede e de um 

gateway [28]. 

 

2.4.5 Mensagem LoRaWAN 

 

Como abordado anteriormente, LoRaWAN trata-se de um protocolo MAC, forma 

abreviada de Controle de Acesso ao Meio. Trata-se da camada 2 na pilha OSI. Ela faz a 

interface entre a camada PHY e as camadas superiores, Figura 35. 

Figura 35: Arquitetura LoRaWAN. 

 

Fonte: [31]. 

Os comandos MAC são comandos de rede adicionados a uma mensagem ou 

enviados em um quadro separado, com base em solicitação/resposta entre o dispositivo 

final e o servidor. Esses comandos encontram-se na carga útil, PHYPayload, da Figura 

36.  
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Figura 36: Formato mensagem LoRa/LoRaWAN. 

 

Fonte: Adaptado de [32]. 

O PHYPayload começa com um cabeçalho MAC de 8 bytes (MHDR), seguido por 

uma carga útil MAC (MACPayload) e termina com um código de integridade de 

mensagens (MIC) de 4 bytes. A partir de [32], são descritas algumas importantes 

definições: 

1) MHDR 

O cabeçalho MAC (MHDR) especifica, dentre outros, o tipo de mensagem 

(MType), como mostra a Tabela 8. 

Tabela 8: Tipos de mensagem.  

MType Descrição 

000 Join Request 

001 Join Accept 

010 Unconfirmed Data Up 

011 Unconfirmed Data Down 

100 Confirmed Data Up 

101 Confirmed Data Down 

110 RFU 

111 Proprietário 
Fonte: [32]. 

Join Request e Join Accept são mensagens usadas pelo OTAA. As mensagens de 

dados (unconfirmed data up, unconfirmed data down, confirmed data up, confirmed data 

down) são usadas para transferir comandos MAC e dados do aplicativo, que podem ser 



51 

 

combinados em uma única mensagem. Uma mensagem de dados confirmed deve ser 

confirmada pelo destinatário, enquanto que uma mensagem de dados não unconfirmed 

não necessita de confirmação. RFU significa reservado para uso futuro. E as mensagens 

proprietárias podem ser usadas para implementar formatos de mensagem não padrão que 

não são interoperáveis com mensagens padrão, mas devem ser usadas apenas entre 

dispositivos que tenham um entendimento comum das extensões proprietárias.  

2) MacPayload 

A carga útil MAC contém um cabeçalho de quadro (FHDR) seguido por um campo 

de porta opcional (FPort) e um campo de carga útil de quadro opcional (FRMPayload). 

a) O FHDR contém o DevAddr, oito bytes de controle de quadros (FCtrl), um contador 

de quadros de 2 octetos (FCnt) e até 15 octetos de opções de quadros (FOpts) usados 

para transportar comandos MAC, Figura 37. 

Figura 37: Formato FHDR. 

 

Fonte: [32]. 

b) Se presente, um valor FPort igual a 0 indica que o FRMPayload contém apenas 

comandos MAC e valores de 1 a 223 são específicos do aplicativo. O valor FPort 

224 é dedicado ao protocolo de teste da camada Mac LoRaWAN. 

 

2.4.6 Segurança 

 

Em uma rede LoRaWAN os dados são criptografados durante toda a jornada, Figura 

38, primeiro por uma chave de sessão de rede (NwkSKey) e depois por uma chave de 

sessão de aplicativo (AppSKey). 
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Figura 38: Criptografia de uma rede LoRaWAN. 

 

Fonte: [24]. 

Para ingressar em uma rede LoRaWAN, cada dispositivo deve, por segurança, ser 

personalizado e ativado, de forma adquirir as chaves NwkSKey e AppSKey, o provedor 

da rede é responsável por configurar. A ativação de um dispositivo final pode ser realizada 

de duas maneiras, Over The Air Activation (OTAA) ou por meio da Activation By 

Personalization (ABP). Após a ativação, as seguintes informações são armazenadas no 

dispositivo final: um endereço de dispositivo (DevAddr), um identificador de aplicativo 

(AppEUI), NwkSKey e AppSKey [32]. 

O DevAddr identifica o dispositivo final exclusivo na rede atual. Segundo [24] é 

equivalente a um endereço IP em uma rede TCP/IP. O AppEUI é um ID de aplicativo 

global no espaço de endereço IEEE EUI64 que identifica exclusivamente a entidade capaz 

de processar o quadro JoinReq. O NwkSKey é uma chave de sessão de rede específica 

para o dispositivo final. É usado pelo servidor de rede e pelo dispositivo final para calcular 

e verificar o MIC de todas as mensagens de dados para garantir a integridade dos dados. 

Além disso, é usado para criptografar e descriptografar o campo de carga útil de uma 

mensagem de dados MAC. O AppSKey é uma chave de sessão do aplicativo específica 

para o dispositivo final. Ele é usado pelo servidor de aplicativos e pelo dispositivo final 
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para criptografar e descriptografar o campo de carga útil das mensagens de dados 

específicas da aplicação [32]. 

Basicamente, os procedimentos de junção (join procedure), OTAA e ABP, 

consistem em duas mensagens MAC trocadas entre end-device e servidor. No 

procedimento de junção OTAA o dispositivo final negocia com o servidor o acesso à 

rede. Destaca-se que antes de iniciar o processo o dispositivo deve estar configurado com: 

o identificador de dispositivo final globalmente exclusivo (DevEUI), o identificador de 

aplicativo (AppEUI) e a chave AES-128 (AppKey). Dado isso, o procedimento é iniciado 

no dispositivo final enviando uma mensagem join-request. A mensagem de solicitação de 

associação contém o AppEUI e o DevEUI do dispositivo final, seguidos por um valor 

aleatório DevNonce, como mostra a  Figura 39. Para cada dispositivo final, o servidor de 

rede controla um certo número de valores de DevNonce usados pelo dispositivo final no 

passado e ignora as solicitações de junção com qualquer desses valores de DevNonce. 

Figura 39: Formato da mensagem Join Request enviada pelo end-device. 

 

Fonte: [32].  

A mensagem de solicitação de associação pode ser transmitida usando qualquer 

taxa de dados e seguindo uma sequência de salto de frequência nos canais de junção 

especificados.  

Destaca-se da mensagem Join Accept, Figura 40, o identificador de rede (NetID), e 

a lista opcional de frequências de canal (CFList), para a rede que o dispositivo final está 

ingressando. A opção CFList é específica da região. 

Figura 40: Formato da mensagem Join Accept enviada pelo Network Server. 

 

Fonte: [32]. 

O AppNonce é um valor aleatório ou alguma forma de ID exclusiva fornecida pelo 

servidor de rede e usada pelo dispositivo final para derivar as duas chaves de sessão 
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NwkSKey e AppSKey. O procedimento descrito para OTAA, Figura 41, é repetido toda 

vez que o end-device perde a conexão. Dessa maneira, ele pode percorrer as redes 

LoRaWAN de diferentes operadoras. Por isso, este método é o preferido para obter 

mobilidade. 

Figura 41: Processo do end-device para ingressar na rede por OTAA. 

 

Fonte: Adaptado de [33]. 

Na ativação de um dispositivo final por ABP o servidor de rede responderá à 

mensagem de solicitação de associação com uma mensagem de aceitação de associação 

se o dispositivo final tiver permissão para ingressar em uma rede, ou seja, no caso de as 

“informações de ingresso” estarem corretas, Figura 42. A mensagem de aceitação de 

adesão é enviada como um downlink normal. Neste procedimento, o DevAddr e as duas 

chaves de sessão NwkSKey e AppSKey são armazenadas diretamente no dispositivo final 

em vez do DevEUI, AppEUI e AppKey. Assim, quando iniciado, o dispositivo final tem 

as informações necessárias para participar de uma rede LoRa específica. Cada dispositivo 

deve ter um conjunto exclusivo de NwkSKey e AppSKey. O processo para criar essas 

chaves deve ser tal que as chaves não possam ser derivadas de nenhuma maneira a partir 

de informações publicamente disponíveis.  
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Figura 42: Processo do end-device para ingressar na rede por ABP. 

 

Fonte: Adaptado de [33]. 

2.4.7 LoRa x LoRaWAN 

LoRa e LoRaWAN são relacionados, mas distintos. LoRa é uma tecnologia de 

modulação sem fio, da camada PHY, na categoria de tecnologias de rede LPWA. 

LoRaWAN é um protocolo de rede, um padrão global, que usa LoRa. Foi projetado para 

redes públicas de grande escala, proporcionando interoperabilidade entre outras redes. De 

modo geral, o protocolo e a arquitetura de rede têm maior influência na determinação da 

vida útil da bateria de um nó, na capacidade da rede, na qualidade de serviço, na segurança 

e na variedade de aplicativos atendidos pela rede. 

Em 2019, a LoRa Alliance, responsável pela manutenção do protocolo, ultrapassou 

o marco de 100 operadores de rede LoRaWAN, com cobertura em 100 países, como 

mostra a Figura 43. 

Figura 43: Países que utilizam o protocolo LoRaWAN. 

 

Fonte: Adaptado de [34]. 

Apesar da ascensão do protocolo, em redes relativamente pequenas, como por 

exemplo comunicação P2P entre nós, o uso do protocolo LoRaWAN pode não ser viável, 
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dado todo o custo e complexidade para implementação. Neste caso, pode ser viável o uso 

de LoRa sem LoRaWAN. 

2.5 ARDUINO 

 

O Arduino é formado por dois componentes. A placa, que é o hardware, como o 

mostrado na Figura 44, usado para construir projetos, e a IDE Arduino, que é o software, 

como exemplificado na Figura 45, usado para programar o funcionamento de placas, 

inclusive a usada para este trabalho, ESP32. Tanto a IDE quanto a placa são ferramentas 

popular para o desenvolvimento de produtos de IoT. Centenas de milhares de designers, 

engenheiros, estudantes, desenvolvedores e fabricantes de todo o mundo estão usando o 

Arduino para inovar nos mais diversos ramos, música, jogos, brinquedos, casas 

inteligentes, agricultura, veículos autônomos e muito mais [35]. 

Figura 44: Placa Arduino, Arduino uno. 

 

Fonte: [36]. 

Figura 45: IDE Arduino. 

 

Fonte: Autor. 
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O Arduino IDE emprega o programa avrdude para converter o código executável 

em um arquivo de texto em codificação hexadecimal, que é carregado na placa do 

Arduino por um programa carregador no firmware da placa.  

Para trabalhar com módulo utilizado, OLED LoRa 32/Esp32, na plataforma 

Arduino foi necessário adicionar a placa utilizada, Figura 46, para conseguir carregar os 

códigos, e uma biblioteca, Figura 47, possibilitando o uso de funções para aplicação das 

funcionalidades desejadas. 

Figura 46: IDE Arduino, suporte placa ESP32. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 47: Biblioteca ESP32. 

 

Fonte: Autor. 
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3 METODOLOGIA  

 

Os testes foram divididos em duas etapas. Como visto anteriormente, o desempenho 

da tecnologia vária de acordo com alguns parâmetros, por isso, o experimento 1 consiste 

em variar os parâmetros LoRa, a fim de encontrar uma boa combinação de parâmetros.  

Contudo, para o primeiro experimento não se faz necessário o uso de um robô. Será 

montado um setup simples, mensagens serão trocadas e a qualidade do recebimento será 

avaliada. Cada conjunto de resultados obtidos será avaliado e uma ou mais combinações 

de parâmetros podem ser escolhidos, dependendo esta escolha da qaualidade dos 

resultados obtidos. 

Em um segundo experimento, pretende-se utilizar a(s) combinação(ões) 

escolhida(s) como configuração dos transceivers LoRa em aplicações robóticas. O 

objetivo é testar na prática o módulo Esp32 no controle de robôs. De maneira a relacionar 

os resultados encontrados ao potencial de controle de um robô. 

Portanto, o experimento 1 tem como objetivo estabelecer as limitações do módulo 

de comunicação, sendo o experimento 2 o principal responsável para determinar se é 

possível provar a hipótese deste trabalho: a de que é possível e viável utilizar a 

comunicação LoRa em simples aplicações robóticas. 

Afim de avaliar preliminarmente a distância de transmissão foi feito um teste. 

Deslocou-se certa distância e avaliou-se o recebimento de pacotes, procurando o ponto 

onde os pacotes parassem de ser recebidos. Posteriormente, avaliando a distância pelo 

Google Maps atestou-se aproximadamente 400 m de distância. Esperava-se algo em torno 

de 1 Km, dado que em teoria LoRa apresenta característica para trabalhar em longas 

distâncias. Diante desta perspectiva, foram adquiridas duas antenas, objetivando melhorar 

o alcance. Algumas informações de compra e especificações da antena são mostradas no 

Anexo 1 

 

3.1 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 1 

 

Como expresso anteriormente, a primeira fase dos testes tem o propósito de avaliar 

a qualidade da transmissão LoRa a partir da variação dos parâmetros. Para o controle de 
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um robô, é importante avaliar a distância de transmissão, a recepção dos comandos e o 

atraso do sinal. Sendo assim, para cada conjunto de parâmetros LoRa serão avaliados os 

seguintes parâmetros de qualidade: 

▪ BER;  

▪ RSSI; 

▪ Delay; 

▪ SNR. 

RSSI está diretamente relacionado à distância e aos obstáculos que o sinal enfrenta 

durante uma transmissão, quanto maior a distância ou a quantidade de obstáculos mais 

energia o sinal perde. Quando o sinal diminui a um certo nível de energia o receptor não 

consegue mais detectar o sinal, logo, a mensagem é perdida. Não é possível testar todas 

as distâncias e configurações de obstáculos possíveis.  

Já o SNR, dará, principalmente, uma ideia do quanto de interferência existe na 

banda que se está operando e no ambiente em que a transmissão ocorreu. Isso pode 

explicar, por exemplo, por que um RSSI de -125 dBm foi recebido em um lugar e em 

outro não. 

O delay implica diretamente no controle dos dispositivos, dependendo do robô ou 

da aplicação um delay baixo é requisito. Um drone, por exemplo, com alto delay pode 

bater em algum obstáculo e ser danificado. Logo, dentre os parâmetros de qualidade em 

analise, este é o um dos de maior relevância.  

O controle de robôs precisa ter um certo nível de precisão. Por isso, será avaliado a 

perda de pacotes, esse parâmetro deve ser extremamente baixo, preferencialmente nulo.  

Na sessão 2.3.1 discutiu-se exaustivamente os parâmetros LoRa e seus impactos na 

qualidade do sistema, isso é expresso principalmente na Tabela 4 e Tabela 5. 

Consequentemente, os parâmetros LoRa escolhidos para variar e, posteriormente, avaliar 

o impacto, são os que influenciam os parâmetros de qualidade que se deseja potencializar, 

são eles: 

• Distância de transmissão; 

• Região de transmissão, indoor e outdoor; 

• Bandwidth; 

• Fator de espalhamento;  
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• Coding Rate. 

Teoricamente, partindo da Tabela 4 e Tabela 5, espera-se que menores valore de 

CR, BW e SF apresentem um menor delay. Em contrapartida, essa configuração 

apresentaria, também, um menor potencial de distância, além da possibilidade de a taxa 

dados ficar comprometida ou algum outro problema ocorrer na prática. Por isso, pretende-

se validar a recepção na prática, a partir da variação de alguns parâmetros. 

 

3.1.1 Materiais 

 

Para realizar os testes serão necessários os seguintes materiais: 

▪ 2 Heltec Esp32 LoRa V2; 

▪ 1 Computador, i3 6º geração com 2 Gb de RAM ; 

▪ 2 antenas, como a do anexo 1; 

▪ 1 Bateria 9 V; 

▪ 1 adaptador para bateria;  

▪ 1 Ams1117, conversor de tensão de saída; 

 

3.1.2 Procedimentos 

 

Em suma, para realização do experimento, planeja-se realizar várias transmissões, 

com alguns conjuntos de parâmetros LoRa predeterminados e, assim, guardar e, 

posteriormente, avaliar cada conjunto de resultado. 

Na Figura 48 é mostrado o setup que será montado. Optou se pela seguinte lógica 

de trabalho: o transceiver 1 envia o comando para transceiver 2, que por sua vez, reenvia 

o comando para o transceiver 1. Preferiu-se desta forma, principalmente, devido ao 

cálculo do delay, que da maneira escolhida pode ser facilmente calculado via comando 

micros(). O procedimento será repetido para lugares diferentes, com distâncias diferentes. 
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Figura 48: Setup simplificado de teste para avaliar os parâmetros de qualidade da transmissão. 

 

Fonte: Autor. 

Para gravar os dados adquiridos em cada transmissão optou se pelo uso da 

ferramenta PLX-DAQ [38]. Trata-se de uma ferramenta de aquisição de dados via porta 

serial, que envia dados diretamente para Microsoft Excel, como mostrado na Figura 49. 

Ou seja, o PLX-DAQ lê e grava dados da porta serial [39]. Foi necessário realizar a 

instalação do Microsoft Excel 2003, já que a ferramenta só funciona nas versões 

Microsoft Excel 2000 a 2003.  

Figura 49: PLX-DAQ. 

 

Fonte: Autor. 

 Em [41] é dito que no Brasil só é possível utilizar até o 𝑆𝐹10. Não é citado em 

qual norma isto está especificado, porém, acredita-se que seja devido a [42], que parece 

limitar em 0.4 segundos o tempo de ocupação de um canal. Apesar da incerteza, decidiu-

se usar no máximo um SF igual a 10. 
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Como dito anteriormente, alguns parâmetros de transmissão LoRa serão variados, 

mas nem todos os valores possíveis serão testados, dado que este trabalho não tem como 

foco a otimização ou estudo do impacto na transmissão através da alteração de 

parâmetros. Outro ponto, é que a quantidade de possibilidades seria de 240, considerando 

apenas os 6 valores de SF, os 10 valores de BW e os 4 de CR. Procura-se apenas, um 

melhor direcionamento quanto a alguns parâmetros que tem impacto direto ou indireto 

no controle de um robô. A seguir são expressos os parâmetros e os valores que se pretende 

usar: 

• Bandwidth: 7.8 KHz, 41.7 KHz, 62.5 KHz e 250 KHz;  

• Fator de espalhamento: 7, 8 e 10;  

• Coding Rate: 1 e 4. 

As escolhas dos valores tiveram como intenção abranger os valores mínimos, 

máximos e alguns intermediários. Dessa forma, provavelmente haverá uma maior 

representatividade do comportamento do sistema através da variação dos valores. 

Como o consumo de energia não é uma preocupação para este trabalho preferiu-

se manter a potência em seu valor máximo, 20 dBm, visando o maior alcance possível. 

Além disso, há outros fatores aos quais pretende-se deixar fixo, são eles: 

• Frequência central:  existem três possibilidades, 443 MHz, 889 MHz e 915 MHz. 

Escolheu-se 915 Mhz, porque é um valor que se encaixa no intervalo de operação 

da antena usada, anexo 1; 

• Modo de cabeçalho explicito: escolhido principalmente por desconhecer o 

comprimento da carga útil. 

• Sem CRC: o CRC aumenta a quantidade de dados, quanto mais dados, maior o 

delay, principalmente por isso optou-se por não usar CRC.  

Cada transmissão realizada deve ter esses parâmetros especificados e para cada 

conjunto de parâmetros, como por exemplo: 𝐵𝑊 =  125 𝑘𝐻𝑧, 𝑆𝐹 =  9 e 𝐶𝑅 =  1, serão 

armazenados 45 dados para posterior analise, a partir de PLX-DAQ, como os da Figura 

50. Este procedimento será repetido até abranger todos as configurações propostas, isso 

para cada lugar.  
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Figura 50: PLX-DAQ, experimento 1. 

 

Fonte: Autor. 

Os dados da Figura 50 serão obtidos via programação na IDE do Arduino. A partir 

de comandos de [37], obtém-se SNR e RSSI da transmissão do transceiver 2 para o 1. 

Será considerado que os valores de 1 para 2 e 2 para 1 são aproximadamente iguais, por 

consequência, os valores obtidos podem ser aproximados aos valores de uma transmissão 

simples, somente ida. Apesar desta consideração, sabe-se que isso não é verdade, uma 

transmissão onde o transceiver 2 se encontra em um “buraco”, por exemplo, 

provavelmente apresentará uma maior queda de RSSI de 2 para 1 do que de 1 para 2. 

Outra consideração é que será considerado erro (perda de pacote) caso a mesma 

mensagem enviada pelo primeiro transceiver não chegue no mesmo depois de um certo 

período de tempo, neste caso o erro será igual a 1. Destaca-se, que este procedimento 

apresenta maior chance de perda de pacote do que um procedimento onde se considera 

apenas uma transmissão. Outra perspectiva é que, dada a lógica de programação 

planejada, caso a mensagem recebida não seja a que tenha sido mandada anteriormente, 

ou seja, receba de forma errônea, será considerada como perda de pacote.  

Para o cálculo do delay, considera-se todo o trajeto, ou seja, ida e volta. Neste 

trabalho, será considerado que o tempo de viagem de ida e de volta são iguais, logo, o 

delay de uma transmissão pode ser encontrado dividindo-se o valor expresso na tabela da 

Figura 50 por 2. 

3.1.2.1 Descrição das Regiões de teste 

Os testes serão realizados em um período de pandemia, decorrente do novo 

coronavírus. Dado seu grande potencial de contaminação a quantidade de testes que se 

pretendia fazer foi diminuída, a fim de minimizar os riscos de contagio.  
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Para a escolha dos locais o critério utilizado foi a dificuldade teórica que o sinal 

poderia enfrentar, sendo assim, serão realizados testes em trajetórias lineares onde há uma 

quantidade de barreiras razoável, com prédios, casas, carros etc, e onde há uma 

quantidade menor de barreiras. Todos serão realizados na cidade de Patos de Minas, sendo 

o primeiro o que apresenta maior quantidade de obstáculos e menor distância, de 155 

metros, a Figura 51 mostra onde ocorrerá este teste. 

Figura 51: Primeiro teste. 

 

Fonte: Modificado de [43]. 

Este trajeto, além de ter bastantes obstáculos, claramente apresenta um certo 

desnível, dado que para se locomover de A para B é necessário subir um morro. A 

Figura 52 revela que o desnível do ponto A (852 m) ao B (858 m) é de 7 m.  

Figura 52: Desnível do primeiro teste. 

 

Fonte: [43]. 

Em teoria as configurações que não funcionam bem na menor distância não 

funcionarão em maiores, considerando isto e objetivando uma menor quantidade de 
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testes, as configurações LoRa que apresentarem no primeiro teste mais de 10 erros ou os 

que atingirem menor valor de RSSI igual ou menor a −119 dBm não serão mais testadas. 

Este limite de RSSI foi estipulado considerando que o módulo consegue receber no 

mínimo um RSSI de mais ou menos -130 dBm.  

Após o primeiro teste, segue-se com dois testes, de 300 𝑚 e 400 𝑚,  localizados 

na rua indicada pela Figura 53. Para estes, é perceptível a menor quantidade de obstáculos, 

se comparados ao primeiro. 

 

Figura 53: Rua Padre Pavoni. A distância entre os pontos é de aproximadamente 300 m. 

 

Fonte: Modificado de [43]. 

Posteriormente, serão realizados mais quatro testes, na avenida mostrada na 

Figura 54. Seguindo a linha, aparentemente há poucos obstáculos para a comunicação. 

No entanto, destaca-se que se trata de uma avenida usada para saída e entrada na cidade 

de Patos de Minas, possuindo, assim, uma constante circulação de veículos, 

principalmente em horário comercial. As distâncias dos testes serão de 400 m, 600 m, 

900 m e 1000 m. 

 

Figura 54: Avenida de testes. De A até B tem cerca de 1 Km. 

 

Fonte: Modificado de [43]. 



66 

 

Por fim, enfatiza-se que do ponto E ao F há um desnível de 43 metros, como 

mostrado na Figura 55. 

 

Figura 55: Desnível conforme o deslocamento na avenida Marabá, em Patos de Minas. 

 

Fonte: [43]. 

3.2 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 2 

 

Esta etapa do trabalho tem como objetivo avaliar o controle de robô(s) usando 

LoRa, principal proposta deste trabalho. Com base nos resultados obtidos na primeira 

fase, será possível definir um ou mais conjunto de parâmetros que apresentam uma boa 

resposta. A partir daí, pretende-se avaliar a fluidez dos movimentos e a perda de 

comandos do robô durante o controle usando esse(s) conjunto de parâmetro(s).  

O controle se dará via envio de comando através de um computador, conectado a 

um módulo ESP32, que, por sua vez, enviará os dados a outro ESP, que estará em um 

robô ou próximo ao mesmo.  

Os comandos se dão de acordo com as funcionalidades do robô. Um carrinho, por 

exemplo, consegue andar, logo, poder-se-ia mandar comandos para a movimentação do 

mesmo em um ambiente. Já um braço robótico, precisaria de comandos para 

movimentação do braço conforme a necessidade, este seria ainda mais complexo, 

dependendo de quantos motores (articulações) o braço apresenta. Posto isso, cada caso 

deve será tratado como um novo caso e, então, proposto uma forma de controle. 

3.2.1 Materiais 

Para realizar os testes utilizou-se dos seguintes materiais: 

▪ 2 Heltec Esp32 LoRa V2; 

▪ 1 Computador, i3 6º geração com 2 Gb de RAM; 
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▪ 2 antenas, como a do Anexo 1; 

▪ 1 Bateria 9 V; 

▪ 1 adaptador para bateria;  

▪ 1 Driver Duplo Ponte H de Motor DC ou Passo - TB6612FNG; 

▪ 2 Ams1117, conversão de tensão de saída; 

▪ 1 chassi de carro; 

▪ 1 Módulo Joystick. 

 

3.2.2 Procedimentos 

 

O robô escolhido é um “carrinho”, ele será montado a partir do chassi mostrado na 

Figura 56. Neste carrinho, vai o módulo ESP32, para recebimento da mensagem LoRa; 

um TB6612FNG, para controle da velocidade e do sentido de rotação dos motores; e um 

conversor de tensão de saída Ams1117, usado para converter a tensão de uma bateria de 

9V em 5V. 

Figura 56: Robô de teste. 

 

 Para a especificação da intensidade e sentido de funcionamento do carrinho será 

usado um módulo joystick. Seu funcionamento se baseia na variação de resistência de 

dois potenciômetros, um para controle vertical e outro para controle horizontal, como 

mostra a Figura 57. Para facilitar a implementação, o joystick funcionará apenas para 
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pontos cardeais. Sendo assim, o robô funcionará para frente, reverso (ou trás), rotação 

para direita e rotação para esquerda. 

Figura 57: Lógica de trabalho do módulo joystick. 

 

 PWM significa Pulse Width Modulation ou Modulação de Largura de Pulso. É 

uma forma bastante utilizada para controle de potência ou velocidade de motores através 

da largura do pulso de uma onda quadrada. A proporção de tempo em que um sistema 

está ligado em comparação ao tempo em que está desligado é chamada de Duty Cycle ou 

Ciclo de trabalho, como exemplificado na Figura 58. A partir desta figura poder ia-se 

afirmar, por exemplo, que um motor estaria trabalhando com 10% da sua velocidade 

máxima, caso estivesse sendo controlado pela onda expressa em (a). 

Figura 58: Duty Cycle. 

 

Neste contexto, a forma de controle optada se dará via envio de uma String com os 

valores Duty Cycle de rotação de cada roda e o sentido de rotação, como exibido na Figura 

59.   
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Figura 59: Resumo da lógica de comunicação.  

 

Fonte: Autor. 

No receptor o separador “-” é identificado e a string é quebrada em 3 valores. Então, 

será usada a função ledcWrite(motor, duty cycle) para a implementação do PWM.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 TESTES INICIAIS 

 

Primeiro foi desenvolvida a comunicação entre os dois módulos usando LoRa.  Já 

no início dos testes, um ESP32 V1 queimou, acredita-se que seja algum defeito de fábrica 

ou, ainda, por causa do calor, gerado pelo funcionamento continuo do próprio módulo.  

Utilizou-se dos exemplos fornecidos pela própria biblioteca, Figura 60, para testar 

a comunicação. 
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Figura 60: Exemplos fornecidos pela biblioteca instalada. 

 

Fonte: Autor. 

Os primeiros testes tinham como objetivo compreender o funcionamento de escrita 

na tela OLED. Depois, usando principalmente os exemplos “OLED_LoRa_Sender” e 

“OLED_LoRa_Receiver” atestou-se a comunicação LoRa. Para tal, utilizou-se a 

biblioteca sugerida pela fabricante do módulo Heltec: [37]. Por ela foi possível: 

3) Escrever e ler dados em byte;   

4) Alterar o modo de recepção entre recepção única ou continua;  

5) Obter RSSI e o SNR;  

6) Alterar o modo do rádio para idle ou sleep; 

7)  Mudar a potência de transmissão, frequência, fator de espalhamento, largura de 

banda, CD e a palavra de sincronização; 

8) Ativar e desativar o CRC. 
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Ou seja, praticamente todas as funcionalidades da camada física LoRa. No programa do 

transmissor, os primeiros comandos são para iniciar o módulo, ativando a comunicação 

LoRa e escrevendo no display. Depois, no loop, é montada e enviada uma mensagem 

continuamente. No receptor, também é feita a inicialização do módulo e no loop é 

chamada uma função que continuamente testa preâmbulos e, caso sejam válidos, efetua a 

demodulação LoRa, extraí a informação, e calcula RSSI e SNR para cada mensagem 

recebida. Usou-se a frequência de 915 MHz, potência de transmissão padrão de 14, fator 

de espalhamento padrão de 7, largura de banda padrão de 125 kHz, CD padrão de 5, 

palavra de sincronização padrão igual a 0x34 e sem CRC. 

Para observar e atestar o funcionamento adequado da transmissão e recepção de 

dados programou-se para que fosse exibido na tela OLED do ESP32 algumas 

informações, Figura 61. No transmissor, na parte superior, é exibida a mensagem a ser 

enviada, a sequência referente a essa mensagem e o tempo gasto para montar a mensagem 

e iniciar transmissão. Já no receptor, é mostrado a mensagem recebida; o identificador da 

mensagem, ID; o tamanho da mensagem, de no máximo 255 bytes [37]; o RSSI; e o SNR. 

É possível comparar as mensagens enviadas e recebidas a fim de analisar perdas ou erros. 

Figura 61: Funcionamento dos módulos utilizados.  

 

Fonte: Autor. 

Na figura acima a mensagem recebida pelo receiver, “Otávio 157”, consome 11 

bytes, ou seja, cada caractere é expresso por 1 byte. Isso sugere, preliminarmente, que a 

baixa taxa de transmissão não será obstáculo para o controle de robôs usando LoRa, dado 
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que os comandos enviados, como: andar, pegar, acelerar, parar etc, com certeza não 

devem usufruir dos 255 bytes disponíveis por pacote. E, ainda, pode se criar códigos para 

um conjunto de comandos pré-definidos, diminuído ainda mais o tamanho da mensagem.  

 

4.2 RESULTADO EXPERIMENTO 1 

 

 

Para cada configuração testada foi calculada, via formulação do Excel 2003, a 

média, mediana e desvio padrão de RSSI, delay e SNR, além de identificar valores 

mínimos e máximos, como exemplificado na Figura 62. Os códigos usados no 

experimento 1 encontram-se no Apêndice A e B. 

Figura 62: Extração de métricas para análise. 

 

Fonte: Autor. 
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A Figura 63 apresenta a quantidade de erros ocorridos no primeiro teste (155 𝑚). 

As configurações aparecem no formato: valor spreading fator (7, 8 ou 10), valor 

bandwidth (7.8, 41.7, 62.5 ou 250) em KHz e denominador coding rate (5 ou 8). Segundo 

critério atribuído anteriormente, as configurações que obtiveram mais de 10 erros serão 

descartadas para os demais testes. São elas: 

• 7-62.5-5; 

• 7-250-5; 

• 8-7.8-5; 

• 8-7.8-8; 

• 8-41.7-5; 

• 8-62.5-5; 

• 8-250-5; 

• 10-7.8-5; 

• 10-7.8-8; 

• 10-41.7-8. 

Destaca-se que as configurações: 7-7.8-5, 7-41.7-5, 8-250-8, 10- 250-5, e 10-250-

8 foram as que obtiveram melhor performasse, não apresentando erros. 

Figura 63: Quantidade de erros atingidos para cada configuração na distância de 155 m. Com linha limite 

em 10. 

 

Fonte: Autor.  
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Outro critério estipulado era que o RSSI máximo atingido não fosse maior ou igual 

a −119 dBm. Repare que neste caso, o valor máximo representa o melhor valor atingido. 

Como pode ser visto na Figura 64, as configurações, ainda válidas, que extrapolaram o 

limite foram: 

• 7-7.8-5; 

• 7-7.8-8; 

• 10-62.5-8. 

 

Figura 64: Valores máximos de RSSI atingidos em cada configuração em 155 m. Com linha limite em 

−119 𝑑𝐵𝑚. 

 

Fonte: Autor.  

Assim sendo, 13 configurações foram removidas do escopo dos próximos testes. 

As 11 configurações restantes usadas nos demais testes são: 

• 7-41.7-5; 

• 10-41.7-5; 

• 10-62.5-5; 

• 10-250-5; 

• 7-41.7-8; 

• 7-62.5-8; 

• 7-250-8; 

• 8-41.7-8; 

• 8-62.5-8; 

• 8-250-8; 
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• 10-250-8. 

Da Figura 65, evidencia-se que as configurações 10-250-5; 8-250-8, 8-250-5 e 7-

250-8, obtiveram desempenho semelhante, sendo as melhores em média. Onde 8-250-8 

se mostrou a mais satisfatória, com valor de −115, 31 dBm. Em comparação, 7-7.8-5 

obteve um valor baixo, enquanto 7-41.7-5 e 10-250-8 apresentaram valores próximos aos 

de melhor desempenho, citados anteriormente. 

Figura 65: Média RSSI para 155 𝑚. Com linha limite em  −115 dBm. 

 

Fonte: Autor.  

 A Figura 66 apresenta a média do delay para uma comunicação simples. Para 

chegar nestes valores os resultados referentes a comunicação bidirecional foram divididos 

por 2, como explicado na sessão de planejamento. O menor valor, 16676.6 us, é atingido 

por 7-250-8 e o segundo menor por 8-250-8, destaca-se que a diferença do primeiro para 

o terceiro é de quase o dobro. Já o resultado de 8-7.8-8 é o pior, garantida por uma grande 

margem de diferença dos demais.  
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Figura 66: Média de delay em 155 𝑚. 

 

Fonte: Autor.  

 A Figura 67 exibe o SNR do teste de 155 m. Como esperado, configurações que 

obtiveram, relativamente, bom desempenho de RSSI, como 10-250-5, 8-250-8, 8-250-5 

e 7-250-8, também apresentaram melhores SNR. E as de menor RSSI, como 8-7.8-8, 7-

7.8-8 e 7-7.8-5, apresentaram um menor SNR. 

Figura 67: Média de SNR em 155 𝑚. 

 

Fonte: Autor.   
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 Posteriormente, foram realizados os demais testes, ou seja, para 200, 400, 600, 900 

e 1000 metros, a Figura 68 mostra a taxa de erros. Ressalta-se que, para 900 e 1000 metros 

elevou-se a extremidade superior da antena até aproximadamente 1.70 𝑚 do chão. Isso 

foi feito, pois percebeu-se que ao erguer a antena a taxa de erro diminuiu drasticamente. 

A altura da antena é algo relevante a se considerar, como é discutido em [44] e [45], onde 

são apresentados resultados experimentais do quanto à altura da antena pode afetar o 

resultado de uma comunicação LoRa, a diferença é significativa. 

Figura 68: BER para 200, 400, 600, 900 e 1000 metros. 

 

Fonte: Autor.  

Um contraste observado para a BER, é que as configurações 10-250-5, 7-250-8 e 

8-250-8, que vinham tendo bom desempenho, repentinamente tiveram um grande 

aumento de erros em 1000 metros. Sendo que a única relação parece ser que ambas 

utilizam a banda de 250 𝑘𝐻𝑧. 

Da Figura 69, destaca-se as configurações de menor BER. Até 900 metros todas, 

menos a verde, performaram de forma igual. Diferenciando-se apenas em 1000 𝑚, apesar 

de apresentarem uma certa proximidade. Dado os resultados apresentados, a configuração 

que obteve melhor resposta foi 7-62.5-8, apresentado um total de 8 erros. Em seguida 8-

62.5-8, com 12 erros, e, logo depois, 8-41.7-8 e 10-250-8, ambos com 13 erros.   

 

Figura 69: Destaques de BER.  
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Fonte: Autor.  

 Então, calculou-se a média de RSSI para as amostras que obtiveram ao menos um 

sucesso na recepção, Figura 70. Esperava-se quedas mais acentuadas com o aumento da 

distância, no entanto, algumas configurações melhoraram sua performance. Isso pode ter 

ocorrido devido a algum aumento de dificuldade enfrentada em uma distância e não em 

outra, como o aumento do tráfego de carros ou pessoas, diminuído, assim, a potência do 

sinal. 

Figura 70: Média de RSSI para 200, 400, 600, 900 e 1000 metros. 

 

Fonte: Autor. 
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Enfatiza-se que as configurações 7-250-8, 8-250-8 e 10-250-8 foram as que 

tiveram melhor desempenho em maiores distâncias (600, 900 e 1000 metros). A Figura 

71 ressalta algumas configurações. 

Figura 71: Destaque de RSSI. 

 

Fonte: Autor. 

Já o SNR performou como mostra a Figura 72. Onde os pontos equivalem a média 

e a linha superior e inferior ao ponto são, respectivamente, a média mais o desvio padrão 

e a média menos o desvio padrão. Dessa forma, este gráfico representa a maior parte dos 

valores em cada teste, cerca de 68%, bem como explicado por [51].  

A expectativa era por resultados com menor desvio padrão, no entanto, baseando-

se em [53], essa situação não parece estar desconexa com os resultados obtidos em 

prática. Neste trabalho, em alguns casos, o SNR apresentou variações maiores que as aqui 

apresentadas.  

Destaca-se a configuração 8-250-8, em 300 e 1000 metros. Ela teve alta média e 

baixo desvio. Sendo, também, a configuração que atingiu melhor média. Já 8-41.7-8 (em 

600 m) atingiu menor média e 7-41.7-5, além de média baixa, teve o menor extremo 

contabilizado. 

 

 

 

 



80 

 

Figura 72: Média de SNR e seu desvio padrão para 200, 400, 600, 900 e 1000 metros. 

 

Fonte: Autor. 

Um comportamento sentido é o aumento de SNR ao passar de 600 m para 900 m 

e de 900 m para 1000 m, principalmente para este último. Teoricamente, isso não faz 

sentido, esperava-se que com o aumento da distância o valor diminuísse, dada a maior 

degradação do sinal transmitido. Apesar de estranho, este comportamento, também, 

aparece na “Figure 5.1” de [45] e na página 30 de [46] . Não é feita nenhuma menção 

quanto a esse comportamento, aparentemente é normal. 

Apesar de completa, a Figura 72 pode dificultar a análise, dada a grande 

aglomeração de dados. Por isso, para melhor visualização do comportamento da média, 

a Figura 73 foi construída. Ao examiná-la, percebe-se uma certa separação das 

combinações entre 10 dB e 11 dB. O interessante é que as configurações que operaram 

acima dessa separação imaginária são as configurações que apresentam bandwidth igual 

250 MHz. Nenhuma suposição será feita aqui, visto que a média não é uma boa medida 

para caracterizar o comportamento dos testes, dado o alto desvio padrão. 
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Figura 73: Média de SNR para 200, 400, 600, 900 e 1000 metros. 

 

Fonte: Autor. 

Como visto anteriormente, os valores de SNR adquiridos em cada teste obtiveram 

uma variação maior que a esperada. Por isso, pretende-se analisar mais a fundo, ao menos 

um dos casos, para melhor compreender a situação. A Figura 74 expõe como estão 

distribuídos os valores da configuração 7-41.7-5 na distância de 900 m. 

Figura 74: Histograma da configuração 7-41.7-5 em 900 m. 

 

Fonte: Autor.  

A configuração 7-41.7-5 em 900 m apresenta um SNR médio de  8.65 𝑑𝐵 e um 

desvio padrão de 2.86 [52]. Essa variação de SNR poderia ser explicado por uma variação 

de RSSI, já que ambos estão relacionados. Porém, a Figura 75 mostra que variação de 
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RSSI da configuração é pequena em 𝑑𝐵𝑚. Mas ao analisar os extemos, é possível 

verificar que em valores absolutos, há uma grande diferença: 

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙

1 𝑚𝑊
= 10

−123
10 = 5.01 𝑥 10−13𝑚𝑊 

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙

1 𝑚𝑊
= 10

−119
10 = 12.6 𝑥 10−13𝑚𝑊 

Logo, essa poderia ser uma explicação plausível. 

Figura 75: Variação de RSSI para a configuração 7-41.7-5 em 900 m. 

 

Fonte: Autor. 

No entanto, essa pode não ser a justificativa para todos, a Figura 76 expõe uma 

exceção. As duas recepções destacadas apresentam RSSI de −120 𝑑𝐵𝑚, porém, um SNR 

quase três vezes maior. Como a potência recebida não alterou, a única explicação 

plausível é que o ruído tenha aumentado. Analisando os valores absolutos conclui-se que 

o ruído teria que aumentado aproximadamente 8 vezes, não se sabe o que poderia ter 

ocorrido para uma variação dessa magnitude. 

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑢í𝑑𝑜
= 10

14
10 = 25.12 

𝑃𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑢í𝑑𝑜
= 10

5
10 = 3.16 
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Figura 76: Resultados para o teste da configuração de 7-41.7-5 em 900 m. 

 

Fonte: Autor. 

Uma observação, antes dos testes não se tinha conhecimento do quanto obstruções 

na Zona de Fresnel poderiam afetar os testes, por isso, não houve preocupação quanto a 

isso. Analises como em [50], onde foram realizados testes com a comunicação LoRa a 

fim de comparar os resultados para LoS (Line of sight) e Non-LoS (Non line of sight). 

Os resultados em LoS, quando não há obstruções na Zona Fresnel mais interna, se 

mostraram significativamente melhores em relação a RSSI, delay e taxa de acerto, o que 

mostra a importância de se preocupar com a Zona de Fresnel. Considerando este cenário, 

ou seja, dada despreocupação durante a realização dos testes com a Zona de Fresnel, pode 

ser que o RSSI, delay e a BER não tenham tido tão bom desempenho. 

 A Figura 77, exibe o delay estimado para uma comunicação simples. Verificou-

se que os valores praticamente se mantiveram, para cada configuração testada. O melhor 

desempenho foi da configuração 7-250-8, que teve quase metade da performance de 8-

250-8, a segunda menor sequência. Para se ter uma noção, o menor valor atingido por 7-

250-8 foi de 15728 𝑢𝑠, enquanto o de 8-250-8 foi 29861 𝑢𝑠. Como comparativo, em 

[55] usa-se a comunicação bluetooth para o controle de um robô. Nesse trabalho, para 
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avaliar a comunicação são enviados pacotes de 10 bytes e o menor tempo decorrido do 

envio de dados ao robô e o reenvio dos dados recebidos é de 33.6 ms para perto (menos 

de 5 m) a uma taxa de 57600 bps.  

Figura 77: Média do delay para 200, 400, 600, 900 e 1000 metros. 

 

Fonte: Autor. 

 Esperava-se, dada teoria discutida na sessão 2.3, que as configurações de menor 

delay fossem, em sequência, as com SF igual a 7, 8 e 10. Porém, isso não ocorreu, a 

configuração 8-250-8, por exemplo, teve menor delay que 7-41.7-5. Dado este cenário, 

optou-se por agrupar as configurações de mesmo SF e calcular a média dos valores para 

cada distância. Ressalta-se que este pode não ser um bom parâmetro sendo que, em outras 

palavras, foi feita a médias de medias. O resultado é mostrado na Figura 78, percebe-se 

que, para este contexto criado, o comportamento se mostrou mais próximo do teorizado. 

Figura 78: Delay por spreading factor. 

 

Fonte: Autor. 
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Dentre todas as respostas discutidas até aqui a principal é a BER. Para um controle 

eficiente de robôs (tema deste trabalho), é preciso, primeiramente, que a mensagem 

chegue corretamente. Por isso, o maior peso para a escolha de uma configuração é a taxa 

de erro. Isto posto, a que apresentou menor BER, considerando todos os testes realizados, 

foi 7-62.5-8, 9 erros. Outro destaque desta configuração é seu tempo de resposta, ao 

comparar os valores da Figura 77 esta configuração atingiu a terceira melhor colocação, 

apesar de ser uma boa colocação o resultado é longe da melhor performance. Em 

contrapartida, os o desempenho de SNR e RSSI não se destacaram, mas isso pode ser 

decorrente a maior quantidade de acertos, que por consequência proporciona mais dados 

a serem considerados para a média e desvio.  

Outro que obteve bons resultados foram 10-250-8, com 13 erros no total e relativo 

baixo RSSI e SNR, assim como delay mediano. E, por último, 8-250-8, que em 

comparação teve um bom resultado de RSSI, delay, SNR, porém 41 erros. Destaca-se 

aqui menção feita anteriormente, onde 40 dos 41erros desta configuração, ocorreram em 

1000 m. Parece estranho que em 6 distâncias tenha tido ótima performasse e, de repente, 

uma horrível. Argumentos postos, 7-62.5-8 é a escolha de configuração para a próxima 

etapa, onde será testado a comunicação LoRa para controle de robôs. 

 

4.3 RESULTADO EXPERIMENTO 2 

 

Inicialmente a estrutura da Figura 56 foi adaptada conforme planejado. O resultado 

pode ser visualizado na Figura 79.  

Figura 79: Receptor. Robô de teste. 

 

Fonte: Autor. 
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Então, foi montado o setup do transmissor, Figura 81. 

Figura 80: Joystick e ESP32 LoRa usados para controlar o robô. 

 

Fonte: Autor. 

Os códigos usados para esta etapa estão dispostos no Apêndice C e Apêndice D. 

Ressalta-se que no receptor erros grosseiros de mensagens são detectados e exibidos na 

tela do módulo. Com erros grosseiros, refere-se a recepções de velocidades PWM fora do 

intervalo de 0 a 255 ou sentidos diferentes de “frente” e “reverso”. 

Usando a configuração escolhida, 7-62.5-8, testou-se o controle do “carrinho” em 

um lugar de aproximadamente 4 𝑚2, onde a resposta da comunicação se mostrou 

suficiente para um controle e sem erros, funcionando quase em tempo real. 

Posteriormente, avaliou-se a comunicação em uma quadra, com pelo menos 450 𝑚2, 

ambiente muito maior que o primeiro. Onde a comunicação, também, se mostrou 

suficiente para o controle e sem erros.  

Ressalta-se que, a configuração utilizada não tem a melhor resposta no tempo, 

sendo mais de três vezes maior. Logo, dependendo da distância, a reposta de 8-250-8, 

que, como discutido, teve um relativo bom desempenho, provavelmente poderia ter 

melhores resultados, mesmo em uma hipótese de, por exemplo, receber apenas um terço 

dos pacotes. 

Quanto ao hardware utilizado, ou seja, os módulos ESP32 da Heltec, reparou-se 

que após um certo tempo, sendo este aleatório, o receptor parava de receber. Não se sabe 

a razão deste erro/bug, mas isto cessou-se ao colocar um delay de 1 𝑚𝑠 dentro no loop, 

como disposto no código no Apêndice D. 
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5 CONCLUSÃO 

 

No experimento 1, de modo geral, os padrões teóricos discutidos na sessão 2.3 não 

foram observados com clareza na prática; como o aumento de delay, RSSI e, 

consequentemente, SNR conforme aumentava-se o spreading factor. O mesmo decorre 

para coding rate, que a partir da análise de 7-41.7-5 com 7-41.7-8 e 10-250-5 com 10-

250-8, não apresentou um consistente impacto positivo. Esperava-se, dada a grande 

diferença dos valores usados (4 e 8), uma boa distinção entre tais combinações. Observou-

se em [53] que tais discrepâncias entre teoria e prática também foram observadas. 

A partir dos resultados de RSSI e BER atingidos em 1 𝐾𝑚, além da necessidade de 

se erguer a antena para que a transmissão seja bem sucedida, estima-se que o setup 

utilizado não consiga atingir 2 𝐾𝑚 em ambientes com poucas barreiras. Isto é, de certa 

forma, frustrante, no começo do trabalho almejava-se algo em torno de 5 𝐾𝑚.  Contudo, 

em [54] foi utilizado o mesmo módulo em um ambiente hospitalar, atingido uma distância 

máxima de aproximadamente 80 m, apesar de ser em ambiente indoor é possível inferir 

o potencial de resposta do módulo para testes como o deste trabalho. Já em [53], usando 

um módulo semelhante, em condições indoor, também, não se atingiu grandes distâncias, 

o teste mais longínquo foi de 91.5 m, onde não foi recebido nenhum pacote em nenhuma 

das configurações testada. 

No experimento 2, a comunicação LoRa se mostrou, pelo menos, inicialmente 

viável para o controle de robôs. Geralmente, o controle de robôs não necessita de uma 

grande quantidade de dados, o que possibilita a implementação. Contudo, em ambiente 

com obstáculos LoRa parece não operar tão bem, perde sinal rapidamente, conseguindo 

assim, pequenas distâncias.  

Os resultados se mostram promissores para aplicações sem grandes obstáculos, 

sendo potencialmente ideal para aplicações em regiões agrícolas e áreas, posto isto, 

sugere-se como trabalho futuro a averiguação e validação dos mesmos com a 

comunicação LoRa. 
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Apêndice A – Transceiver 1 

//Bibliotecas 

#include "heltec.h"  

//Define BAND, que vai representar a frequência usada. 

#define BAND    915E6   

//Declara packSize, que vai receber o tamanho do pacote. 

String packSize = ""; 

//Declara packet, que vai representar receber a mensagem a ser transmitida. 

String packet = ""; 

//Declara counter, um contador 

unsigned int counter = 0; 

//Declara outgoing, mensagem a ser enviada 

String outgoing; 

//Declara recipient, o endereço do destinatário 

int recipient;         

//Declara sende, o endereço do remetente   

byte sender ;          

//Declara incomingLength, o comprimento da mensagem recebida  

byte incomingLength;     

//Declara destination, que identifica o destino. 

byte destination = 0xFD;    

//Declara localAddress, o endereço deste dispositivo. 

byte localAddress = 0xBB;   

unsigned long tempoEsperaReceive = 0; 

unsigned long atraso = 0; 

unsigned long tempoSend = 0; 

//Declara erros, que recebera 1 para quando houver erro e 0 oara quanto não houver 

int erros = 0; 

bool receber = false; 

 

 

//Metodo para escrever os dados da comunicação no excel 

void Tabexcel(bool recebi = true) 

{ 

  if(recebi == true){ 

  //inicia a impressão de dados 

  Serial.print("DATA,TIME,");  

  Serial.print(outgoing); 

  //os dados são separados por virgula. Pulando a coluna 

  Serial.print(","); 

  Serial.print(String(LoRa.packetRssi())); 

  //os dados são separados por virgula. Pulando a coluna 

  Serial.print(","); 

  Serial.print(String(LoRa.packetSnr())); 

  //os dados são separados por virgula. Pulando a coluna 

  Serial.print(","); 

  Serial.print(atraso); 

  Serial.print(","); 

  Serial.println(String(erros)); 

} 

  else{ 

  //inicia a impressão de dados 

  Serial.print("DATA,TIME,");  

  Serial.print(outgoing); 

  //os dados são separados por virgula. Pulando a coluna 

  Serial.print(","); 

  Serial.print("-"); 

  //os dados são separados por virgula. Pulando a coluna 

  Serial.print(","); 
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  Serial.print("-"); 

  //os dados são separados por virgula. Pulando a coluna 

  Serial.print(","); 

  Serial.print("-"); 

  Serial.print(","); 

  Serial.println(String(erros)); 

} 

} 

void sendMessage(String outgoing){ 

  //Inicie a sequência de envio de um pacote. 

  while(LoRa.beginPacket() == 0) 

  { 

    Heltec.display->clear(); 

    Heltec.display->drawString(0, 24,"Erro ao iniciar o envio"); 

    Heltec.display->display(); 

    //Espera 500ms antes de tentar de novo 

    delay(500); 

   } 

   //Adicionar endereço de destino 

  LoRa.write(destination);   

  //Adicionar endereço do remetente             

  LoRa.write(localAddress);     

  //LoRa.write(counter); 

  //Comprimento de msg de entrada               

  LoRa.write(outgoing.length());    

   //Adiciona a mensagem que se pretende enviar 

  LoRa.print(outgoing); 

  //Finalize a sequência de envio de um pacote. 

  //Retorna 1 para quando for bem sucedido e 0 para quando falhar. 

  while(LoRa.endPacket() == 0){ 

    Heltec.display->clear(); 

    Heltec.display->drawString(0, 24,"Erro ao tentar enviar"); 

    Heltec.display->display(); 

    delay(500); 

  } 

  //Marca o momento que mandou 

  tempoSend = micros(); 

  counter++; 

  } 

void received(int packetSize){ 

  receber = true; 

  // LoRa.read() lê o próximo byte do pacote 

  recipient = LoRa.read();          

  sender = LoRa.read();             

  incomingLength = LoRa.read();     

  if (recipient == localAddress)  

  { 

   //Limpa o valor de packet 

   packet ="";  

    //Seta o valor de packSize 

   //fornece a String que é a representação hexadecimal do valor de packetSize.  

   packSize = String(packetSize,DEC); 

   //Enquanto i < packetSize - 3. -3 Por causa dos 3 bytes lidos acima, temos: 

   for (int i = 0; i < packetSize - 3; i++)  

   {  

    packet += (char) LoRa.read();  

   } 

    atraso = micros() - tempoSend; 

    //Confere se o pacote recebido foi o enviado 

    if(packet != outgoing){ 
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      erros = 1; 

    } 

  //Escreve no excel os dados 

  Tabexcel(); 

  } 

  else 

  { 

    Heltec.display->clear(); 

    Heltec.display->drawString(0, 24,"A msg não é para mim"); 

    Heltec.display->display(); 

  } 

} 

//Executa quando inicia o programa 

void setup() {  

  Serial.begin(128000); 

  delay(1000); 

  //CLEARDATA limpa os dados da tabela do excel 

  Serial.println("CLEARDATA");  

  Serial.println("LABEL, Hora,Mensagem,RSSI,SNR,Delay [Micro Segundos],Erro"); //LABEL é usado 

para setar os nomes das colunas 

  //Inicia o módulo  

  //O que seria Enable, Serial e PABOOST? 

  Heltec.begin(true /*DisplayEnable Enable*/, true /*Heltec.LoRa Disable*/, false /*Serial Enable*/, true 

/*PABOOST Enable*/, BAND /*long BAND*/); 

  //Inicializa o display 

  Heltec.display->init(); 

  //Mudou a orientação vertical. Flip = virar. 

  Heltec.display->flipScreenVertically();   

  //Seta a fonte  

  Heltec.display->setFont(ArialMT_Plain_10); 

  //Limpa o Display 

  Heltec.display->clear(); 

  //'Pretende' escrever uma linha no Display. (coluna para iniciar, linha para iniciar, texto). Caso 

ultrapasse o espaço da linha começa a escrever em cima do que já tinha 

  //, ou seja, na mesma linha 

  Heltec.display->drawString(0, 0, "Heltec.LoRa Initial success!"); 

  //Escreve no Display os textos acima da forma definida 

  Heltec.display->display(); 

  //Muda o fator de espalhamento 

  LoRa.setSpreadingFactor(7); //7,8, 10 

  //Muta a Bandwidth 

  LoRa.setSignalBandwidth(41.7E3); //7.8 KHz, 41.7 KHz, 62.5 KHz e 250 KHz; 

  //Muda o Coding Rate 

  LoRa.setCodingRate4(5); // 5 e 8 

  //Muda a potência de transmissão, 20 é a maior encontrada 

  LoRa.setTxPower(20,RF_PACONFIG_PASELECT_PABOOST); 

  //Espera 1000ms 

  delay(1000); 

} 

//Loop, que vai ficar repetindo indefinidamente. 

void loop() { 

   erros = 0; 

   receber = false; 

   //Define o "valor" de outgoing. Caso tenha alguma letra com acento ela consumira 2 bytes 

  outgoing = "teste " + String(counter); 

  //Retorna o número de milis segundos passados desde que a placa Arduino começou a executar o 

programa atual. 

  sendMessage(outgoing); 

  tempoEsperaReceive = millis(); 

  //Espera 3s antes de tomar com mensagem perdida 
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  while((millis() - tempoEsperaReceive) < 3000){ 

  //LoRa.parsePacket() verifica se um pacote foi recebido 

  //Retorna o tamanho do pacote em bytes ou 0 se nenhum pacote foi recebido 

  int packetSize = LoRa.parsePacket(); 

  if (packetSize>0)  

  {  

    received(packetSize);   

    return; 

  } 

  } 

  if(receber == false){ 

    erros = 1; 

    Tabexcel(false); 

  } 

}   
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Apêndice B – Transceiver 2 

 

//Bibliotecas 

#include "heltec.h"  

//Define a variável BAND, que vai receber a frequência usada. 

#define BAND    915E6   

//Declara packSize, que vai receber o tamanho do pacote. 

String packSize = ""; 

//Declara packet, que vai receber a mensagem a ser transmitida. 

String packet ; 

//Declara recipient, o endereço do destinatário 

int recipient;         

//Declara sende, o endereço do remetente   

byte sender ;          

//Declara incomingLength, o comprimento da mensagem recebida  

byte incomingLength;     

//Declara destination, que identifica o destino. 

byte destination = 0xBB;    

//Declara localAddress, o endereço deste dispositivo. 

byte localAddress = 0xFD;    

void LoRaData() 

{ 

  //Limpa o display 

  Heltec.display->clear(); 

  Heltec.display->drawString(0, 0,"Message: " + packet); 

  Heltec.display->drawString(0, 12,"RSSI: " + String(LoRa.packetRssi())); 

  Heltec.display->display(); 

} 

 

void received(int packetSize){ 

  //Lê o endereço do destinatário 

  recipient = LoRa.read();       

  //Lê o endereço do remetente     

  sender = LoRa.read();       

  //Lê o comprimento da mensagem recebida    

  incomingLength = LoRa.read();     

  //Se for para este dispositivo 

  if (recipient == localAddress)  

  { 

    //Seta um valor nulo para packet 

    packet =""; 

    //Seta o valor de packSize 

    //fornece a String que é a representação hexadecimal do valor de packetSize.  

    packSize = String(packetSize,DEC); 

    //Enquanto i < packetSize - 3. -3 Por causa dos 3 bytes lidos acima, temos: 

    for (int i = 0; i < packetSize - 3 ; i++)  

    {  

      packet += (char) LoRa.read();  

    } 

    //Método para visualização no Display 

    LoRaData(); 

    //Método para enviar a mensagem recebida 

    sendMessage(packet); 

  } 

  else 

  { 

    Heltec.display->clear(); 

    Heltec.display->drawString(0, 24,"A msg não é para mim"); 

    Heltec.display->display(); 

  } 
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} 

 

void sendMessage(String outgoing) 

{ 

  //Inicie a sequência de envio de um pacote. 

  while(LoRa.beginPacket() == 0) 

  { 

    Heltec.display->clear(); 

    Heltec.display->drawString(0, 24,"Erro ao iniciar o pacote"); 

    Heltec.display->display();     

    //Espera 500ms antes de tentar de novo 

    delay(500); 

   } 

  //Adicionar endereço de destino 

  LoRa.write(destination);   

  //Adicionar endereço do remetente             

  LoRa.write(localAddress);     

  //Adiciona o comprimento de mensagem da entrada               

  LoRa.write(outgoing.length());    

  //Adiciona a mensagem que se pretende enviar 

  LoRa.print(outgoing); 

  //Finalize a sequência de envio de um pacote. 

  //Retorna 1 para quando for bem sucedido e 0 para quando falhar. 

  while(LoRa.endPacket() == 0){ 

    Heltec.display->clear(); 

    Heltec.display->drawString(0, 24,"Erro ao tentar enviar"); 

    //Escreve no Display os textos acima da forma definida 

    Heltec.display->display(); 

    delay(500); 

  } 

  } 

//Executa quando inicia o programa 

void setup() {  

  //Inicia o módulo  

  Heltec.begin(true /*DisplayEnable Enable*/, true /*Heltec.LoRa Disable*/, false /*Serial Enable*/, true 

/*PABOOST Enable*/, BAND /*long BAND*/); 

  //Inicializa o display 

  Heltec.display->init(); 

  //Mudou a orientação vertical. flip = virar. 

  Heltec.display->flipScreenVertically();   

  //Seta a fonte de texto 

  Heltec.display->setFont(ArialMT_Plain_10); 

  //Limpa o Display 

  Heltec.display->clear(); 

  //'Pretende' escrever uma linha no Display. (coluna para iniciar, linha para iniciar,texto). Caso 

utrapasse o espaço da linha começa a escrever em cima do que já tinha 

  //, ou seja, na mesma linha 

  Heltec.display->drawString(0, 0, "Heltec.LoRa Initial success!"); 

  //Escreve no Display os textos acima da forma definida 

  Heltec.display->display(); 

  //Muda o fator de espalhamento 

  LoRa.setSpreadingFactor(7); //7,8, 10 

  //Muta a Bandwidth 

  LoRa.setSignalBandwidth(41.7E3); //7.8 KHz, 41.7 KHz, 62.5 KHz e 250 KHz; 

  //Muda o Coding Rate 

  LoRa.setCodingRate4(5); // 5 e 8 

  //Muda a potência de tranmissão, 20 é a maior encontrada 

  LoRa.setTxPower(20,RF_PACONFIG_PASELECT_PABOOST); 

  //Espera 1000ms 

  delay(1000); 
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} 

//Loop, que vai ficar repetindo indefinidamente. 

void loop() { 

  //LoRa.parsePacket() verifica se um pacote foi recebido 

  //Retorna o tamanho do pacote em bytes ou 0 se nenhum pacote foi recebido 

  int packetSize = LoRa.parsePacket(); 

  if (packetSize>0)  

  {  

    received(packetSize);   

  } 

  delay(1); 

} 
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Apêndice C –Transmissor  

//Inclui biblioteca 

#include "heltec.h" 

//Define a frequência, pode ser: 443E6, 868E6 e 915E6 

#define BAND    915E6 

//Pinos de leitura do joystick 

#define pinX 13 

#define pinY 33 

 

//identifica o destino. 

byte destination = 0xFD; 

//Mensagem a ser enviada 

String outgoing; 

//Valores lidos do joystick 

int valorX; 

int valorY; 

 

int velocidade; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(pinX, INPUT); 

  pinMode(pinY, INPUT); 

  //Resolução de 9 bits 

  analogReadResolution(9); 

  analogSetWidth(9); 

  analogSetCycles(9); 

  analogSetSamples(2); 

  //Inicia o módulo Heltec.begin(DisplayEnable Enable, Heltec.Heltec.Heltec.LoRa Disable, Serial 

Enable,PABOOST Enable, long BAND) 

  Heltec.begin(true, true, true, false, BAND); 

  //Muda o fator de espalhamento 

  LoRa.setSpreadingFactor(7);  

  //Muta a Bandwidth 

  LoRa.setSignalBandwidth(62.5E3);  

  //Muda o Coding Rate 

  LoRa.setCodingRate4(8);  

  //Define a potencia de transmissão 

  LoRa.setTxPower(20,RF_PACONFIG_PASELECT_PABOOST); 

  delay(500); 

} 

 

void loop() 

{ 

  //Lê e guarda os valores do joystick 

  valorX = analogRead(pinX); 

  valorY = analogRead(pinY); 

  //Caso seja reverso/trás 

  if (valorY > 240) { 

    velocidade = map(valorY, 240, 511, 0, 255); 

    outgoing = String(velocidade) + "-" + String(velocidade) + "-" + "reverso"; 

  } 

  //Caso seja frente 

  else if (valorY < 160) { 

    velocidade = map(valorY, 160, 0, 0, 255); 

    outgoing = String(velocidade) + "-" + String(velocidade) + "-" + "frente"; 

  } 

  //Caso seja para rodar para direita 

  else if ((valorX > 280) ) { 

    velocidade = map(valorX, 280, 511, 0, 255); 
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    outgoing = String(0) + "-" + String(velocidade) + "-" + "frente"; 

  } 

  //Caso seja para rodar para esquerda 

  else if ((valorX < 170)) { 

    velocidade = map(valorX, 170, 0, 0, 255); 

    outgoing = String(velocidade) + "-" + String(0) + "-" + "frente"; 

  } 

  //Caso seja para ficar parado 

  else { 

    outgoing = String(0) + "-" + String(0) + "-" + "frente"; 

  } 

  //envia a mensagem usando LoRa 

  sendMessage(outgoing); 

} 

void sendMessage(String outgoing) 

{ 

  //Inicie a sequência de envio de um pacote. 

  LoRa.beginPacket(); 

  //Adiciona endereço de destino 

  LoRa.write(destination); 

  //Adiciona o comprimento de msg de entrada 

  LoRa.write(outgoing.length()); 

  //adiciona a mensagem 

  LoRa.print(outgoing); 

  //finaliza pacote 

  LoRa.endPacket(); 

} 
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Apêndice D –Receptor  

 

//Bibliotecas 

#include "heltec.h"  

//Define a variável BAND, que vai representar a frequência usada. 

#define BAND    915E6   

//Valores PWM 

int segundoValorPWM; 

int primeiroValorPWM; 

 

//Declara packet, que irá receber o pacote. 

String packet; 

//Declara recipient, que irá receber o endereço do dispositivo de destino da mensagem recebida 

int recipient;       

//Declara incomingLength, que irá receber o tamanho da mensagem     

byte incomingLength;     

//Endereço deste device 

byte destination = 0xFD;      

//Declara sentidoRotacao, que irá receber o sentido de rotação do motor, frente ou reverso 

String sentidoRotacao; 

int packetSize;  

//Define a porta PWMA2 do driver. Controle de velocidade do motor 2 

int PWM2 = 25;  

//Define a porta PWMA1 do driver. Controle de velocidade do motor 1 

int PWM1 = 12;  

//Define a porta INA1 do driver. Referente a direção 

int AIN1 = 23; 

//Define a porta INA2 do driver. Referente a direção 

int AIN2 = 13;  

//Define a porta INB1 do driver. Referente a direção 

int BIN1 = 2; 

//Define a porta INB2 do driver. Referente a direção 

int BIN2 = 17;  

//Define quantidadeErros, que representará a quantidade de erros ocorridos na recepção 

int quantidadeErros = 0; 

int resolutionBin = 8; 

//Define tempoEsperaReceive, que servirá para avaliar quanto tempo tem a última recepção 

unsigned long tempoEsperaReceive = 0; 

//Contador para posições de um vetor 

int counter =0; 

String posicoes[2] = ""; 

 

//Executa quando inicia o programa 

void setup() {  

   

  pinMode(PWM1, OUTPUT); 

  pinMode(AIN1, OUTPUT); 

  pinMode(AIN2, OUTPUT); 

  pinMode(PWM2, OUTPUT); 

  pinMode(BIN1, OUTPUT); 

  pinMode(BIN2, OUTPUT); 

  //Esta função atribui um pino a um canal.  

  //Cada canal é independente do outro, mas pode-se atribuir vários pinos a um mesmo canal. 

  ledcAttachPin(PWM1, 0); 

  ledcAttachPin(PWM2, 1); 

     

  //Esta função configura um canal para trabalhar a uma determinada frequência e resolução. 

  ledcSetup(0, 1000, resolutionBin); 

  ledcSetup(1, 1000, resolutionBin); 
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  //Inicia o módulo 

  Heltec.begin(true /*DisplayEnable Enable*/, true /*Heltec.LoRa Disable*/, false /*Serial Enable*/, true 

/*PABOOST Enable*/, BAND /*long BAND*/); 

  Heltec.display->init(); 

  //Muda a orientação vertical. Flip = virar. 

  Heltec.display->flipScreenVertically();   

  //Seta a fonte de texto 

  Heltec.display->setFont(ArialMT_Plain_10); 

  //Muda o fator de espalhamento 

  LoRa.setSpreadingFactor(7); 

  //Muta a Bandwidth 

  LoRa.setSignalBandwidth(62.5E3);  

  //Muda o Coding Rate 

  LoRa.setCodingRate4(8); 

  //Espera 500ms 

  delay(500); 

} 

//Função para quando recebe um pacote valido 

void received(int packetSize){ 

 

  //Lê bits do cabeçalho 

  recipient = LoRa.read();          

  incomingLength = LoRa.read(); 

   

  //Confere se o destino da mensagem era para este módulo 

  if (recipient == destination)  

  { 

    packet =""; 

    //Enquanto i < packetSize - 2. -2 Por causa dos 2 bytes lidos acima, temos: 

    for (int i = 0; i < packetSize - 2 ; i++)  

    {  

      //Lê byte por byte e cria uma concaternação. No final terá todo o texto 

      //O mesmo que packet = packet + (char) LoRa.read(); 

      packet += (char) LoRa.read();  

       

    } 

    //Limpa a tela do módulo 

    Heltec.display->clear(); 

     

    Heltec.display->drawString(0, 0,"Recebido: "+ packet); 

    Heltec.display->drawString(0, 24,"Quantidade de erros: " + String(quantidadeErros)); 

    Heltec.display->display(); 

    counter =0; 

     

    //Procura "-" e quando acha guarda as posições 

    for (int i = 0; i < packet.length(); i++) { 

      if (packet[i] == '-') { 

          posicoes[counter] = i; 

          counter++; 

    } 

  } 

  //Define os valores conforme as posições salvas anteriormente 

  primeiroValorPWM = packet.substring(0, posicoes[0].toInt()).toInt(); 

  segundoValorPWM = packet.substring(posicoes[0].toInt()+1, posicoes[1].toInt()).toInt(); 

  sentidoRotacao = packet.substring(posicoes[1].toInt()+1); 

   

  //Executa função reponsável por movimentar as rodas conforme os parâmetros passados 

  move(primeiroValorPWM, segundoValorPWM, sentidoRotacao); 

  //Define o tempo de execução que estava ao receber mensagem 
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  tempoEsperaReceive = millis(); 

  }  

} 

 

void move(int primeiro, int segundo, String sentido)  

{ 

    if ((sentido == "reverso") and ( primeiro > -1) and (primeiro < 256) and (segundo > -1) and (segundo 

< 256))  

    { 

      //Sentido das rodas 

      digitalWrite(AIN1, LOW); 

      digitalWrite(AIN2, HIGH); 

      digitalWrite(BIN1, LOW); 

      digitalWrite(BIN2, HIGH); 

       

      //Esta função “escreve” o duty cycle ao canal.  

      //Exemplo: para um duty cycle de 50% com 10bits (2^10 = 1024) de resolução, devemos escrever 

512. 

      ledcWrite(1, primeiro); 

      ledcWrite(0, segundo); 

      return; 

    } 

    else if ((sentido == "frente") and ( primeiro > -1) and (primeiro < 256) and (segundo > -1) and 

(segundo < 256))  

    { 

      //Sentido das rodas 

      digitalWrite(AIN2, LOW); 

      digitalWrite(AIN1, HIGH); 

      digitalWrite(BIN2, LOW); 

      digitalWrite(BIN1, HIGH); 

 

      //Esta função “escreve” o duty cycle ao canal.  

      ledcWrite(1, primeiro); 

      ledcWrite(0, segundo); 

      return; 

    } 

    else if ((sentido == "frente") and (primeiro > -1) and (primeiro < 256) and (segundo == 0))  

    { 

      //Sentido das rodas 

      digitalWrite(AIN2, LOW); 

      digitalWrite(AIN1, HIGH); 

      digitalWrite(BIN2, LOW); 

      digitalWrite(BIN1, HIGH); 

 

      //Esta função “escreve” o duty cycle ao canal.  

      ledcWrite(1, primeiro); 

      ledcWrite(0, segundo); 

      return; 

  } 

    else if ((sentido == "frente") and (primeiro == 0) and (segundo > -1) and (segundo < 256))  

    { 

      //Sentido das rodas 

      digitalWrite(AIN2, LOW); 

      digitalWrite(AIN1, HIGH); 

      digitalWrite(BIN2, LOW); 

      digitalWrite(BIN1, HIGH); 

 

      //Esta função “escreve” o duty cycle ao canal.  

      ledcWrite(1, primeiro); 

      ledcWrite(0, segundo); 



105 

 

      return; 

    } 

    else if ((sentido == "frente") and (primeiro == 0) and (segundo == 0))  

    { 

      //Sentido das rodas 

      digitalWrite(AIN2, LOW); 

      digitalWrite(AIN1, HIGH); 

      digitalWrite(BIN2, LOW); 

      digitalWrite(BIN1, HIGH); 

 

      //Esta função “escreve” o duty cycle ao canal.  

      ledcWrite(1, primeiro); 

      ledcWrite(0, segundo); 

      return; 

    } 

    //caso não entre em nenhum dos casos até então a mensagem foi recebida com algum erro 

    else{ 

    quantidadeErros++; 

    //Limpa o Display 

    Heltec.display->clear(); 

    Heltec.display->drawString(0, 24,"Quantidade de erros: " + String(quantidadeErros)); 

    Heltec.display->display(); 

  } 

} 

 

void loop() { 

  packetSize = LoRa.parsePacket(); 

  if (packetSize>0)  

  { 

  received(packetSize);   

  } 

  //Se não recebe há mais de dois minutos: 

  if(millis() - tempoEsperaReceive > 2000){ 

    move(0,0,"frente"); 

    Heltec.display->clear(); 

    Heltec.display->drawString(0, 0,"Não está recebendo"); 

    Heltec.display->drawString(0, 24,"Quantidade de erros: " + String(quantidadeErros)); 

    Heltec.display->display(); 

  } 

  //Delay adicionado que fez com que o módulo operace sem parar de receber 

  delay(1); 

} 
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Anexo 1: Antena utilizada com os Módulos  
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