IOT CONNECTIVITEIT:

10 VEELGEBRUIKTE DRAADLOZE
COMMUNICATIE PROTOCOLLEN

Deze whitepaper geeft je een overzicht van een aantal
veelgebruikte mobiele communicatieprotocollen voor
IoT toepassingen en legt uit wat de verschillen zijn. We
starten met bekende protocollen als Wi-Fi en Bluetooth
en eindigen met LPWAN (Low Power Wide Area Network) en 5G. Van elk protocol behandelen we een aantal
aspecten zoals het bereik en datasnelheid. Bereik en
datasnelheid hebben een effect op het energieverbruik,
en zijn dus een belangrijk onderdeel van het ontwerp
van je IoT apparaat.
Een juiste keuze voor het communicatieprotocol heeft
daardoor een effect op energie management, bereik,
afmeting en prijs van je IoT toepassing.

Deze whitepaper is geschreven voor IoT geïnteresseerden in Nederland, die weten waar IoT voor staat en meer
willen weten over draadloze IoT communicatiemogelijkheden. Met de hyperlinkverwijzingen aan het einde van
deze whitepaper kan je je verder in een protocol inlezen.
Wij hebben een keuze gemaakt voor 10 protocollen. Natuurlijk zijn er veel meer, zoals Ingenu en Nwave, maar we
beperken ons tot 10 die veel gebruikt worden.
Per protocol geven we aan:
• historie/doel
• licentie
• frequenties
• bereik
• energieverbruik
• security aspecten
• toepassingen
We gaan niet diep in op de kosten van componenten en
diensten. Componentenprijzen hebben een dalende tendens, en zijn vaak sterk afhankelijk van de hoeveelheid die
er tegelijk gekocht wordt. Dit geldt vaak ook voor de abonnementsprijzen voor netwerkkosten per apparaat. Kijk voor
indicatieve prijsinformatie op websites van leveranciers.
De behandelde draadloze communicatie protocollen zijn:

• Wi-Fi
• Bluetooth
• RFID
• NFC
• RF
• Domotica protocollen (Zigbee, Zwave, Thread)
• 2G, 3G, 4G
• Sigfox
• LoRa
• Toekomstige protocollen (NB-IoT, LTE-M, 5G )
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INLEIDING
Een mobiele IoT toepassing bestaat vaak uit een batterij,
een centrale verwerkingseenheid, een radio-communicatie mogelijkheid en een of meer sensoren of actuatoren.
Deze whitepaper gaat met name in op de radio-communicatieprotocollen.

Verder geldt: een grotere bandbreedte maakt een grotere
datasnelheid mogelijk. In de vergelijking met geluid: Een
orkest geeft een rijker geluid dan alleen een blokfluit.

PROTOTYPE TIP
Van belang is te beseffen dat elke toepassing zijn
eigen eisen met zich meebrengt en dat het communicatie protocol niet volledig los van de andere
eisen gezien kan worden voor een totaaloplossing.
Belangrijk is altijd de complexiteit van de totaaloplossing in de gaten te houden. Hoe complexer, des
te moeilijker voor de gebruikers, de installateurs en
de service medewerkers. Analiseer dus naast de
protocollen vooral ook het totale plaatje met alle gebruikers en hun rollen. Wel kan aan de hand van de
eigenschappen van de protocollen de geschiktheid
in specifieke gebruikssituaties ingeschat worden.

Voor alle protocollen geldt dat draadloze communicatie
gebaseerd is op elektro-magnetische signalen. Dit is te
vergelijken met geluid. Net als bij geluidsgolven hebben
electro-magnetische signalen een beter bereik bij:

• Meer kracht/power (harder geluid komt verder)
• Lage frequenties (lage tonen komen verder dan hoge)
• Repetitie (vaker hetzelfde zeggen)
• Andere frequentie dan de rest van de signalen (een
hoge fluittoon hoor je beter bij laag geroezemoes)
• Open ruimte en reflecties (obstakels zoals gebouwen
houden het geluid tegen en weerkaatsen het)
• Afwezigheid van stoorzenders (een signaal is beter te
horen als het stil is)

TYPISCH GEBRUIK: GROTE DATAOVERDRACHT (BV.
STREAMING VIDEO) MET EEN BEPERKT BEREIK.
RELATIEF HOOG STROOMVERBRUIK.
Wi-Fi kennen we tegenwoordig het beste als draadloze mogelijkheid om op het internet te komen met
je mobiel, tablet of laptop. Wi-Fi had als doel een
draadloos LAN (Local Area Network) te bieden. WiFi werkt met een Wi-Fi router en Wi-Fi chips in de
mobiele apparaten. Wi-Fi is vanaf de introductie in
1997 met 2 Mbit/sec in de frequentieband tussen
2.4 en 2.5 GHz steeds krachtiger geworden via de
populaire 11 Mbit/sec in 1999 en levert nu snelheden tot wel 800 Mbit/sec met de toegevoegde
frequentieband van 5GHz. WiFi gebruikt relatief
veel energie. De 5GHz band heeft meer last van
obstakels (muren) dan de 2.45 GHz. Wi-Fi werkt in
de licentie-vrije frequenties. De 60GHz WiGig IEEE
802.11 ad komt helemaal niet door muren maar
kan wel ingezet gaan worden voor bijvoorbeeld
9Gbit/sec Virtual Reality toepassingen.

De Wi-Fi historie heeft een Nederlandse
basis. De Nederlandse ingenieur Victor Hayes
“De vader van W-Fi” is er verantwoordelijk voor
dat er wereldwijd dezelfde frequentie ingezet
kon worden voor deze technologie. Cees
Links zorgde voor realisatie van Wi-Fi producten en promotie, onder andere door Apple te
benaderen. Steve Jobs introduceerde in 1999
op de MacWorld Keynote met de iBook G3
de eerste laptop met Wi-Fi. Om aan te tonen
dat de laptop echt draadloos communiceerde
haalde hij de iBook door een hoelahoep.

De Wi-Fi alliantie die in 1999 is opgericht bewaakt
de toepassing van het Wi-Fi logo dat apparaten
alleen mogen gebruiken als ze voldoen aan de
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OVER NETWERK TOPOLOGIE
Een router of gateway met antenne kan een groot bereik
hebben door gevoeligheid en vermogen. Een mogelijkheid om
het bereik te vergroten is meerdere routers in te zetten. Deze
geven de informatie dan aan elkaar door met informatie over
de bestemming. Als er meer wegen zijn om van een router
via andere routers naar de bestemming te komen spreken
we van een mesh netwerk. Zo’n netwerk heet zelfhelend als
er een router uit kan vallen en de rest van de routers toch de
informatieoverdracht naar de bestemming blijven regelen. Een
nadeel van een mesh netwerk is dat een deel van de draadloze
capaciteit gebruikt wordt voor de onderlinge communicatie
tussen de routers en niet voor de gegevensoverdracht zelf. Bij
een mesh is het advies dat apparaten die als router dienen een
vaste stroomvoorziening hebben.

standaarden die onder de IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/
ad identificaties gepubliceerd worden. Security is,
als je Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) gebruikt,
voldoende geregeld. De eerder beschikbare security mogelijkheden worden afgeraden.
Van Wi-Fi is nu ook een low power versie gestandaardiseerd: de IEEE 802.11 ah. Onder de handelsnaam Wi-Fi HaLow wordt deze standaard verder
ontwikkeld. Deze gebruikt additioneel ruimte in de
ISM banden (De vrije band voor Industrie, Wetenschap en Medische toepassingen) onder de
1 GHz. Deze Wi-Fi versie is de IEEE 802.11 ah en
richt zich op de IoT markt met een bereik van 1
km, lager verbruik en speciale antennes.

om de range te vergroten. Bekabelde Wi-Fi routers
neerzetten geeft waarschijnlijk een betere prestatie. De Wi-Fi mesh routers zijn populair in Amerika
waar houten huizen de norm is. Hier hebben we
vooral met staal versterkt beton, wat de reikwijdte
van de routers beperkt.

Er zijn sinds begin 2017 ook W-Fi mesh routers in
de verkoop, gebaseerd op IEEE 802.11 s. Hoewel
het echte mesh netwerken zijn in de zin dat ze zelf
om een kapotte router heen routeren, worden ze
momenteel vooral als range-extenders verkocht
die de afstand van een meterkast naar het midden
van een huis draadloos overbruggen ten koste van
een deel van de bandbreedte. Dit type routers is
relatief duur ten opzichte van andere oplossingen

Voor IoT toepassingen is verder de ESP8266 Wi-Fi
chip interessant. Deze chip is bijvoorbeeld ingezet
in het Sonoff product, een Wi-Fi switch waarmee je
via een eigen app (of de app van NEST) apparaten
in huis aan en uit kan zetten. Naast deze toepassing van de chip die van energie voorzien wordt via
de snoeren van de apparaten zijn er ook batterij
gevoede toepassingen mogelijk door de lage energieverbruik mogelijkheden van de chip.

TYPISCH GEBRUIK: KLEINE TOT GROTE
DATAOVERDRACHT MET EEN BEPERKT BEREIK.
BIJVOORBEELD TOETSENBORDAANSLAGEN EN
BLUETOOTH LUIDSPREKERS. MATIG STROOMVERBRUIK.
Bluetooth kennen we vooral van het handsfree
kunnen bellen met je mobiel en draadloze toetsenborden en muizen. Bluetooth had als doel
draden tussen de computer en randapparaten
te vervangen. Bluetooth werkt met profielen. Om
twee apparaten met elkaar te laten samenwerken
moeten ze beide het profiel ondersteunen. Er is een
profiel (A2DP Advanced Audio Distribution Profile)
voor stereo geluid waardoor je met een Bluetooth
koptelefoon met redelijke kwaliteit zonder anderen
te storen naar de TV kunt luisteren of naar je mu-

ziekinstallatie. Andersom is dit profiel ook bruikbaar
om je smartphone met een Bluetooth luidspreker te
boosten. Bluetooth heeft heel diverse profielen. Van
belang bij Bluetooth is de controle of apparaten die
je wilt laten samenwerken dat ook echt kunnen, vóór
je aankoop. Er zijn profielen voor: gezondheidszorg,
sport en fitness, internet connectiviteit, generieke
sensoren, nabijheidsmetingen, batterijniveaus, 3DTV
etc. Bluetooth heeft beveiliging in de vorm van pairing en bonding om de communicatie tussen twee
apparaten versleuteld te laten verlopen.
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Bluetooth opereert net als Wi-Fi in de 2.4-2.5 GHZ
band. Het protocol is erg goed in het vinden van
een stukje vrije bandbreedte om de berichten door
een gestoorde omgeving te krijgen.
Voor IoT is vooral Bluetooth 4.0+LE van belang. De
standaard hiervoor werd in 2010 gepubliceerd. Andere gangbare namen zijn BLE of Bluetooth smart.
Deze standaard ondersteunt power-off statussen
waardoor batterijen heel lang mee kunnen gaan.
Een voorbeeld van het gebruik van Bluetooth Low
Energy zijn trackers als Tile en TrackR. Deze trackers maken met Bluetooth contact met mobiele
telefoons die de Tile of TrackR apps actief hebben.
De apps geven
de locatie van je
tracker via internet
centraal door. De
grove locatie is dan
bekend en in die
buurt kun je met
Bluetooth een commando geven om de tracker
geluid te laten maken voor de laatste nauwkeurige
plaatsbepaling. Via AliExpress zijn er nu iTracers te
bestellen voor onder de 2 € (exclusief batterij) met
de gratis app iTracing. Een ander voorbeeld is de in
2013 gelanceerde Dice+, een dobbelsteen die zijn
gegooide waarde doorgeeft als er mee gedobbeld
werd. Als er een tijdje niet meer gedobbeld werd
zette hij zichzelf uit. Door de dobbelsteen om te
draaien zette je hem weer aan.

Sinds Bluetooth 4.0 is er ook 1-richtings communicatie mogelijk en zijn Bluetooth beacons mogelijk.
Deze zenden dan een universeel unieke identificatie (UUID) uit. Hierdoor kan een applicatie die naar
Bluetooth beacons luistert voorgeprogrammeerde
acties gaan uitvoeren. Beacons kunnen lange tijd
op batterijen werken. Toepassingen zijn bijvoorbeeld musea waar bezoekers met een museum
applicatie, die te downloaden is, bij diverse plekken een passend verhaal te horen krijgen.
Hoewel BLE goed is voor batterijbehoud heeft het
geen groter bereik. De belangrijkste verbetering
voor de range voor IoT komt van de Bluetooth 5
standaard die in 2016 is gepubliceerd. Deze geeft
aan de Bluetooth LE range met een factor 4 te
verbeteren. (Dus zo’n 40 meter, waarmee je de
meeste huizen wel bedekt). De max snelheid wordt
50Mbit/sec.
Om Bluetooth geschikter te maken voor grotere
afstanden wordt er ook gewerkt aan Bluetooth
mesh als standaard waarmee Bluetooth apparaten
elkaar gegevens kunnen doorgeven en daarmee
een groter bereik krijgen. Er is ook een industriële
variant (class 1) van Bluetooth die tot 100 meter
kan komen. De gangbare class 2 variant komt zo’n
10 meter ver. Class 3 komt 1 meter ver en class 4
tot een halve meter.

Bij Bluetooth stond net als bij Wi-Fi een
Nederlander aan de wieg van de standaard:
Jaap Haartsen bij Ericsson begon er in 1994
in Nederland mee. In 1998 werd de Bluetooth
Special Interest Group opgericht en de Bluetooth 2.0 standaard uit 2004 werd zeer succesvol. De naam komt van Harold Bluetooth
een Deense held en het logo bestaat uit de
samentrekking van de runen (tekens van het
oude Viking schrift) voor de letters H en B.
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TYPISCH GEBRUIK: LOGISTIEKE PROCESSEN MET EEN
WISSELEND TYPE BEREIK EN MATIGE HOEVEELHEID
DATA. VARIËREND STROOMGEBRUIK.
RFID staat voor radio-frequency identification en
is een techniek die de meeste van ons kennen in
verband met het automatisch openen van OV-poortjes. Andere toepassingen zijn skipoortjes en
tolpoortjes op de Franse autowegen. Voor anti-diefstal poortjes worden vaak simpelere technieken
gebruikt, maar ook hiervoor kan RFID gebruikt
worden, je kunt dan ook meteen weten welk artikel
er het poortje passeert. De techniek wordt erg veel
toegepast in logistieke processen. De techniek is
specifiek handig voor het volgen van goederen,
dieren en ook mensen. Ook wordt de techniek vaak
ingezet waar barcodes gebruikt worden als toegevoegde methode om sneller inventarisbeheer te
kunnen doen of als vervanging van de barcode die
veelal individueel gescand moet worden.

Historisch is RFID voortgekomen uit spionage
gadgets voor de Sovjet unie in 1945. IFF (Identificeer Vriend of Vijand) transponders voor
vliegtuigen is een volgende inzet geweest van
de technologie. Een apparaat voor tolpoorten
in New York werd in 1973 gepatenteerd op
naam van Mario Cardullo. Dit apparaat wordt
als het eerste echte RFID apparaat gezien. In
datzelfde jaar demonstreerden Steven Depp,
Alfred Koelle, en Robert Frayman in het Los
Alamos National Laboratory het backscatter
principe op 915 MHz. Het eerste patent waarin de kreet RFID werd gebruikt is van Charles
Walton in 1983.

RFID tags zijn er in passieve en actieve versies. Bij
de passieve versie (ARPT Active Reader Passive
Tag) wordt de tag actief door de radio signalen
die door de lezer met krachtige zender worden
verstuurd. De prijzen van deze tags liggen heel laag
(15 eurocent per tag). Bij de actieve tags (PRAT
passive reader active tag) en ARAT (active reader
active tag) zit er een batterij bij de tag. PRAT tags

kunnen in een range van 0-600 meter actief zijn
afhankelijk van de kwaliteit van de tag en de reader.
Tags met een batterij zijn al snel een stuk duurder:
denk aan 5 tot 25 euro per tag. Het record voor de
kleinste RFID chip (0,05 mm2) heeft Hitachi. De
moeilijkheid is om antennes aan te brengen op deze
chips waardoor de lees afstand ook slechts enkele
millimeters is.

RFID frequentiegebruik is gestandaardiseerd door de internationale standaarden organisatie (ISO).
ISO 18000 geeft voor verschillende frequenties onderdelen van de standaard:
Frequentie

Leesafstand

Datasnelheid

Kostprijsindicatie

ISO 18000 deel

120-150 kHz

10 cm

Laag

1€

Part 2

13,65 MHz

10 cm - 1 m

Matig-Laag

0,5 – 5 €

Part 3

433 MHz

1-100 m

Matig

5€

Part 7

865-868 MHz (EU)

1-12 m

Matig-Hoog

0,15 € (passive)

Part 6

2450 MHz

1-2 m

Hoog

25 € active tags

Part 4

Een tag slaat vaak een elektronische product code (EPC) op. Dit is een 96 bits string die door het EPC
Global(2003), een joint venture van GS1 (Samengaan van EAN International en de Uniform Code Council)
gestandaardiseerd is. Deze codes worden wereldwijd gebruikt om producten en hun componenten uniek
te identificeren. Een EPC is universeel bruikbaar en niet gelimiteerd tot RFID gebruik.
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TYPISCH GEBRUIK: KLEINE DATAOVERDRACHT MET EEN
ZEER BEPERKT BEREIK. HEEL LAAG STROOMVERBRUIK.
Near Field Communication is een speciale vorm
van RFID. NFC werkt alleen op de 13,65 MHz en
zou niet meer dan 4 cm range moeten hebben.
NFC chips kunnen zowel de tag als de lezer rol
nemen. We kennen NFC vooral van de OV chipkaart, mobiel betalen en tegenwoordig ook
data-uitwisseling tussen mobiele telefoons.
Een NFC chip werkt als tag(passief), reader(active)
of in peer-to-peer mode voor communicatie tussen
twee NFC Toestellen. In dit laatste geval kan een
NFC enabled Bluetooth apparaat helpen een grotere
datasnelheid voor dataoverdracht te regelen. Dat
is ook hard nodig want de standaard datasnelheid
voor NFC is beperkt tot 424 kbit/sec. NFC regelt
dan de Bluetooth pairing. NFC chips zijn zuinig, ze
gebruiken maar 15mA.
Bij NFC wordt meer aandacht besteed aan veiligheid. NFC wordt gebruikt voor identificatie kaarten
in paspoorten en dan zijn veiligheidsaspecten
extra van belang. De ISO standaard 14443 (2016)
geeft aan waaraan ID kaarten moeten voldoen, ISO
18092 (NFCIP-1) beschrijft de near field communicatie en uitwisselingsformaten.

NFC

NFC is een ontwikkeling geweest van Philips,
Sony en Nokia die het NFC Forum oprichtten
met een eerste ISO standaard in 2003. De
peer-to-peer standaard is uit 2009.
Philips Semiconductors is overgegaan in NXP
Semiconductors en staat op de nominatie
gekocht te worden door Qualcomm uit de USA.
Naast NFC Forum is de GSMA (GSM
Association) betrokken bij NFC standaarden
om wereldwijde interoperabiliteit van NFC
diensten te helpen garanderen.

NFC zelf is niet per se secure. Gebruikers kunnen
geconfronteerd worden met:
• Afluisteren – is moeilijker door kleine communicatieafstand maar met goede antennes niet
onmogelijk. Een veilig kanaal met encryptie gebruiken maakt afluisteren nog veel moeilijker.
• Data vernieling en manipulatie – ook te voorkomen door het gebruik van een veilig kanaal.
• Interceptie – te voorkomen door active-passive pairing: een apparaat zend en het andere
ontvangt, laat niet beiden tegelijkertijd zenden
en ontvangen.
• Diefstal –Zorg ervoor dat een telefoon met
NFC betaal functionaliteit een goed wachtwoord heeft zodat bij diefstal er tijd is om de
bank te melden de betaalmogelijkheid met
NFC gebruik af te sluiten (een bankpas met
NFC betaalmogelijkheid heeft dit risico ook).

IoT Academy | Scheepsbouwweg 8 - K03 | Rotterdam | 010 71 71 3 71

21706-V1

6

TYPISCH GEBRUIK: HOBBY EN HUIS. KLEINE DATAOVERDRACHT
(VAAK AAN/UIT) MET EEN BEPERKT BEREIK EN WEINIG TOT
GEEN SECURITY. LAAG STROOMVERBRUIK.
Er zijn verschillende frequenties waarop binnen
vastgestelde grenzen vrijelijk gecommuniceerd
mag worden. Agentschap Telecom geeft daarvoor
de regels. Er worden naast de protocollen die er in
deze whitepaper behandeld worden ook simpele
zender ontvanger chips aangeboden die op deze
frequenties communiceren. Een van die frequenties is 2.4 GHz. Vanwege vele extreem goedkope
circuitjes (nRF24L01) die tegenwoordig te koop
zijn via eBay, Alibaba en AliExpress, en een Arduino
Library RF24 die het makkelijk ondersteunt is dit
een veel gebruikt IoT apparaat voor in-house communicatie voor hobbyisten.
De circuitjes kunnen in verschillende configuraties gebruikt gaan worden waarbij ze
data aan elkaar doorgeven en waardoor de
actieradius vergroot kan worden. Met een
goede antenne is de claim dat er in het open
veld zo’n kilometer gehaald kan worden met een
bitsnelheid van 250kbit/sec. Deze circuitjes hebben
van zichzelf uit geen security.
Sinds 2015 zijn deze goedkope circuits steeds
makkelijker beschikbaar en zijn hobbyisten en ondernemers aan het kijken hoe ze hier zinnig gebruik
van kunnen maken. Voorbeelden van producten
zijn KlikAanKlikUit die op verschillende van deze

RF

SIGNAALSTERKTE EN DUTY-CYCLE
De regels voor het gebruik van de vergunningsvrije frequenties zoals de ISM (Industry
Science Medicine) Frequenties worden in
Nederland door de Autoriteit Consumenten
Markt gecontroleerd. Voor verschillende frequenties gelden beperkingen in signaalsterkte
en gebruiksduur. Op specifieke banden geldt
een duty-cycle. Als die 1% is mag je maar 1%
van een uur zenden. Na 1% in dat uur moet je
een uur wachten.
Voor meer details: https://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/brochure-vergunningsvrije-radiotoepassingen.pdf

frequenties eigen producten hebben, waaronder een
gateway die aansturing via een app op je telefoon
mogelijk maakt.
Kijk bij het gebruik van dit soort circuits goed naar
de veiligheid die nodig is voor de toepassing. Ook
de feedback naar de zender is vaak afwezig. Bij een
lichtschakelaar toepassing is die feedback wel duidelijk, bij andere toepassingen kan dat tot onvoorziene risico’s leiden.

TYPISCH GEBRUIK: DOMOTICA. KLEINE DATAOVERDRACHT
(VAAK AAN/UIT) MET EEN BEPERKT BEREIK, ENIGE SECURITY.
LAAG STROOMVERBRUIK.
Zigbee, Zwave en Thread met 6LoWPAN zijn alle
protocollen gebaseerd op IEEE 802.15.4 specificaties en opereren in de 2.45 GHz (16 kanalen
250kbit/s) en de 868 MHz (1 kanaal 20-40 kbit/s)
banden.

Zigbee uit 2004 wordt door de
Zigbee Alliance van specificaties
voorzien. Zigbee richt zich op
de commerciële en de industriële omgevingen.
Het is een open protocol met multicast en Mesh
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mogelijkheden en bestemming gebaseerde
routering. Het is een zelf-helend netwerk met
een capaciteit voor 65000 nodes. Het heeft
security gebaseerd op 128 bit AES met 3 type
sleutels. Doordat het gestandaardiseerde
toepassingsprofielen heeft kan er incompatibiliteit
ontstaan bij niet volledig afgestemde profielen
(Net als bij Bluetooth). Hierdoor werken systemen
van verschillende leveranciers vaak niet samen.
Een voorbeeld van een Zigbee product is de Philips
Hue lamp

Zwave is in 2013 gestart door
Zensys met Z-Wave chips. In
de residentiële markt zijn ze
flink doorgedrongen. Zwave is
gebaseerd op ITU standard G.9959.
De chips bereiken een afstand van 40 meter. Ook
deze technologie ondersteunt Mesh topology,
waarbij er maximaal 4 hops gemaakt kunnen
worden. Het aantal nodes is gelimiteerd tot 232.
Het maakt gebruik van oorsprong gebaseerd
routeren, waardoor de kennis van de te bereiken
nodes al in de zendende node bekend moet
zijn. Als de instelling niet klopt dan kunnen er
langdurige interrupties in de werking optreden.
De snelheid is tussen de 9.6 en 100 kbit/sec.
Qua beveiliging zijn er 128 bit AES sleutels voor
encryptie. Z-Wave eigenaar Sigma Designs(sinds

2008) heeft in 2016 de specificaties openbaar
gemaakt. Zwave wordt bijvoorbeeld gebruikt
door Honeywell in zijn Evohome verwarming en
beveiliging domotica.

Thread is in juli 2015 gestart, gebaseerd op de
Thread group specificaties (samenwerking gestart
door Google Nest Labs, Samsung, ARM), om
een simpel, veilig en laag energie netwerk voor
huis apparatuur te maken. 200 nodes is hier het
maximum. Het is een zelf helend netwerk en
werkt op IPv6 basis. IPv6 gebruik wordt mogelijk
gemaakt door 6LoWPAN een techniek waarmee
IPv6 pakketten over 802.15.4 verzonden
kunnen worden. Dit is een voordeel
dat Thread heeft ten opzichte van
ZigBee. Verder kunnen Zigbee
producten opgenomen worden in
een Thread omgeving. Producten
die Thread gebruiken zijn er nog

niet veel. De Nest Thermostaat
heeft Thread naast andere
connectiviteitsmogelijkheden.
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2G
TYPISCH GEBRUIK: LANDELIJK DEKKENDE DATACOMMUNICATIE.
GERINGE SNELHEID (2G) TOT HOGE SNELHEID(4G), GOEDE
SECURITY (DOOR GEBRUIK SIM-KAART ALS SECURE-ELEMENT).
MATIG TOT VEEL STROOMVERBRUIK. (REAL TIME) TRACKING EN
CONTROL (2G) TOT HD STREAMING VIDEO (4G).

3G
4G

2G startte in 1991 in Finland. De Mobiele M2M
markt begon in 1995 toen Siemens een GSM data
module gingen ontwikkelen. 2G GPRS (General Pac-

ket Radio Service) met 40kbit/sec en 2G EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) met 500 kbit/sec
leverden al vele Machine to Machine mogelijkheden.

JASPER
Na diverse ontwikkelingen kwam als belangrijk beheer platform voor M2M het Jasper
Wireless platform naar voren. Mr. Jahangir
Mohammed richtte Jasper Wireless in 2004
op met als inzicht: “IoT gaat niet over dingen
maar over dienstverlening”.

De M2M gegevensuitwisseling bevindt zich in het
gelicentieerde 2G spectrum. Hoewel er operators zijn
die 2G al uitzetten, zoals Telstra in Australië, wordt er in
Nederland zoveel gebruik gemaakt van 2G diensten dat
daar nog even mee gewacht wordt. Veel diensten zijn
op basis van 2G oplossingen gerealiseerd en overgaan
op andere technieken is vaak een grote investering.

Sinds die tijd is het platform de basis geworden voor vele bedrijven om hun IoT taken mee
uit te voeren zoals: levering en configuratie,
service ondersteuning, gebruiksregistratie en
de automatisering van business taken. Dit bedrijf is in 2016 ingelijfd door Cisco. Sindsdien
heet het product Cisco Jasper Control Center
en is ge-evolueerd tot een cloud-based oplossing voor het lanceren, beheren en het registreren van gebruik van M2M/IoT diensten.

3G en opvolger 4G zijn mobiele diensten die grote
datasnelheden aankunnen. Dat daarvoor meer energie
nodig is en dat de chips hiervoor nog duur zijn, zorgt
dat deze communicatiemethodes minder geschikt zijn
voor LowPower IoT diensten.
De verwachting is dat veel nu gebruikte 2G diensten in
de komende jaren overgaan naar vooral LoRa, Sigfox,
NB-IoT of LTE-M afhankelijk van de aard van de huidige
2G toepassing.

TYPISCH GEBRUIK: KLEINE BERICHTJES MET TUSSENPOZEN OVER DE
DAG HEEN. VOORAL GESCHIKT VOOR TOEPASSINGEN BUITEN. SIGFOX
HEEFT EEN LANDELIJK DEKKEND NETWERK. TOEPASSINGEN MET
BATTERIJ GEVOEDE APPARATEN DIE LANG ZONDER SERVICE KUNNEN
BLIJVEN WERKEN.
Sigfox is een Frans bedrijf wat in 2009 is opgericht.
Het richt zich specifiek op de markt van IoT met
een ultra narrow band (100 Hz) techniek in de ISM
band (868-869 MHz in Europa). Sigfox kiest voor
elk land een netwerk leverancier, in Nederland is dat

Aerea sinds 2014, in België Engie
en in Duitsland en Frankrijk zijn
ze zelf de operator. De dekking
van het netwerk is in Nederland
goed maar niet volledig.
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Omdat het verzenden van een berichtje niet veel
energie kost (40-50 mA tijdens het zenden) valt
deze techniek in de LPWAN categorie. De berichten
zijn heel klein: 12 bytes upstream en (sinds 2015) 8
bytes downstream, de snelheid is 100 bit/sec. Het
duurste abonnement laat 140 upstream berichten
per dag en max 4 downstream berichten toe. Alle
berichten worden verwerkt via het platform van
SigFox, waarvandaan met een API de berichten
naar een eigen platform gestuurd kunnen worden.
Roaming is included, doordat er van een wereldwijd
systeem gebruik gemaakt wordt kun je je apparaat
overal volgen. Het apparaat moet dan nog wel
de juiste frequenties in de juiste werelddelen
gebruiken, sommmige chips ondersteunen dat al.
SigFox heeft de specificaties met verschillende
chipsleveranciers gedeeld: Texas Instruments,
Atmel, NXP, Telit, On Semi en Semtech. (Deze
laatste leverancier is ook de enige leverancier voor
LoRa chips).
De 100 Hz ultra narrow band zorgt voor een
vergaande range ook door veel obstructies heen.
De 100 Hz heeft naast de lage datasnelheid ook
nadelen ivm mobiel gebruik. Theoretisch zal een
signaal in de beweegrichting last hebben van
een niet-verwaarloosbaar Doppler effect. Dit

vormt alleen een probleem als de antennemasten
in de beweegrichting van het apparaat zitten.
Er is in Nederland op deze banden ook veel
interferentie mogelijk. Een test als deel van een
implementatietraject is dan ook altijd aan te
raden. Uit praktijkgebruik blijkt dat zowel veel
betere resultaten dan verwacht (goede connectie
vanuit een vliegtuig) als slechtere resultaten dan
verwacht mogelijk zijn. Met het geringe aantal
downlinkberichten is SigFox minder geschikt
voor gebruikssituaties waarbij er bestuurd moet
worden. SigFox is daarmee vooral interessant voor
sensorinformatie transport.
Dat wil niet zeggen
dat andere applicaties
niet mogelijk zijn.
De geo-locatiedienst
spot-it moet aantonen
dat SigFox apparaten
zonder GPS aan
kunnen geven waar ze
grofweg zijn. Qua security werkt Sigfox samen
met STMicroelectronics die een apparaat levert
waarmee de security van de SigFox apparaten
verbeterd wordt. SensaTag is een voorbeeld van
een Sigfox device.

TYPISCH GEBRUIK: KLEINE BERICHTJES MET TUSSENPOZEN
OVER DE DAG HEEN. VOORAL GESCHIKT VOOR TOEPASSINGEN
WAARBIJ APPARATEN GEDURENDE LANGE TIJD ZONDER
SERVICE EN OP BASIS VAN BATTERIJVOEDING MOETEN
KUNNEN BLIJVEN WERKEN. VOOR GEBRUIK IN GEBOUWEN IS
HET RAADZAAM VOORAF DE DEKKING TE TESTEN.
In Nederland exploiteert KPN sinds 2016 een
landelijk dekkend netwerk met vergelijkbare service
kwaliteit als voor het 2G/3G/4G mobiele netwerk.
Er worden steeds meer antennes geplaatst die
het bereik verbeteren. Naar verwachting zal begin
2018 LoRa roaming beschikbaar komen, waardoor
apparaten ook in het buitenland met LoRa connec-

tiviteit verbonden kunnen blijven. Met het KPN LoRa
netwerk is het ook mogelijk de locatie van een device
geleverd te krijgen. De nauwkeurigheid van de locatiebepaling is minder dan op basis van GPS.
Naast het landelijke KPN netwerk zijn private LoRa
oplossingen een mogelijkheid. In dat geval schaf
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je zelf een LoRa gateway aan. Een Lora gateway
heeft een bereik van 10-15 km. De prijs van een
gateway ligt momenteel tussen de 500 en 1000 €.
In Nederland stimuleert de Things Network de
verkoop van dit soort gateways om een landelijk dekkend netwerk te krijgen voor een publiek
IoT netwerk. Het TTN netwerk is een organisch
groeiend netwerk en heeft niet dezelfde service
garanties als het KPN netwerk.
Long Range Low Power is een van de technieken
in de LPWAN (Low Power Wide Area Network) categorie. Het LoRa Protocol LoRaWAN van de LoRa
Alliance (16 juni 2015 gepubliceerd) geeft aan
hoe er met de chip van Semtech omgegaan moet
worden. De standaard is open maar de chips zijn
alleenrecht van Semtech. Semtech gebruikt een
chirp spread spectrum techniek waarmee onder
het ruis niveau gezonden kan worden door een brede band te gebruiken. Vergelijk het met een ziekenauto die door druk verkeer toch gehoord wordt. De
prijs die Semtech aanrekent voor de chips bepaalt
het basisbedrag voor een LoRa apparaat, in 2017
is dat ongeveer 10 €.
Spreadfactor

Bitrate
(bps)

Range in
open lucht
(km)

Time on
Air voor 10
bytes (ms)

SF7

5470

2

50

SF8

3125

4

100

SF9

1760

6

200

SF10

980

8

400

SF11

440

10

800

SF12

290

14

1600

LoRa is een adaptief protocol en kan dichtbij een
gateway grotere datasnelheden ontwikkelen dan
wanneer de gateway moeilijk te bereiken is. Dit
wordt de ook wel aangeduid met de “spreadfactor”. Bij een waarde 7 is de verbinding uitstekend
en bij een waarde 12 wordt er maximale moeite
gedaan om de maximaal 54 bytes van een bericht
naar de gateway te krijgen. LoRa is ontworpen
om veel berichten richting gateway te verwerken.
Downlink kan wel maar is een richting die minder
vaak te gebruiken is. De beperking in berichten

die gezonden mogen worden hangt samen met
restricties die er aan het gebruik van de ISM banden is gesteld en door het Agentschap Telecom
worden bewaakt. Er kan gebruik gemaakt worden
van LoRaWAN gecertificeerde chips die zorgen dat
de bepalingen nageleefd worden. (Bijvoorbeeld het
naleven van de duty cycle eisen.)
LoRa kent verder drie klassen van apparaten: A-Bidirectioneel, B-Beacon en C-Continu. Klasse A is
de klasse die geschikt is voor batterij afhankelijke
apparaten. Downlink informatie wacht tot er weer
een uplink komt om direct daarna de downlink gegevens te versturen. Klasse B heeft gesynchroniseerde ontvangstperiodes (kost meer energie) en
Klasse C is continu aan het luisteren voor downlink
informatie, wat voor batterijgebruik ongeschikt is.
LoRa gebruikt zowel Netwerkversleuteling als
Applicatieversleuteling met 128 bit AES sleutels.
Een groot voordeel voor deployment is OTAA:
Over the air activation. Apparaten kunnen dan een
eigen apparaat identifier hebben en krijgen dan na
herkenning van de eigenaar een netwerksleutel
en applicatiesleutel waarmee de communicatie
beveiligd wordt. De uitwisseling van informatie
met de klant gebeurt op basis van een HTTPS
gebaseerde API.

De xignal muizenval van
Dimo systems is een voorbeeld
van een handig LoRa device.
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NB-IOT
Narrow Band IoT is nog in ontwikkeling en zal in
de loop van 2017-2018 beschikbaar komen op
de markt. Release 13 van 3GPP (3rd Generation
Partnership Project) is in 2016 gereed gekomen.
Vodafone en T-Mobile zijn deze technologie in field
trials aan het gebruiken en zij zullen dit in de loop
van 2017-2018 uitrollen in hun netwerken. Deze
release zal nog geen door het netwerk ondersteunde
geo-locatie bevatten.
De uitrol gaat relatief eenvoudig door een software
uitrol op het netwerk. Waar in de field trials vooral
naar gekeken zal worden is of de nieuwe NB-IoT

chips van UBlox en Quectel betrouwbaar werken en
het de beloftes waarmaakt waarmee ze zich van LoRa
willen onderscheiden: betere authenticatie, betere
veiligheid, minder last van verstoringen door gebruik te
maken van gelicentieerd spectrum.
Het gebruik van de simcard voor het secure element is
ook een nadeel. Bij massa gebruik van NB-IoT apparaten is de uitrol met de sim-kaartjes die allemaal geconfigureerd moeten worden een punt van aandacht. Dit
is ook een punt van aandacht als een klant van NB-IoT
leverancier wil wisselen. Dit is net als bij de huidige
M2M toepassingen.

LTE-M

LTE-M, ook wel CAT-M genoemd, is met name geschikt voor toepassingen tussen 50 Kbps en 1 Mbps
en een batterijduur van enkele jaren, bij frequente
communicatie. Vooral de latency, snelheid van het
maken van een verbinding, zal veel beter zijn dan bij
de huidige 2G of 3G technieken. De verwachting is
dan ook dat huidige M2M toepassingen die gebaseerd zijn op 2G of 3G, over zullen gaan naar de
inzet van LoRa, SigFox, NB-IoT of LTE-M.

In Release 13 van 3GPP is ook de LTE-M (Long Term
Evolution – Machine) communicatie gestandaardiseerd. KPN heeft samen met netwerk-leverancier
Ericsson en chipsetleverancier Qualcomm Technologies
deze techniek getest. Naar verwachting zal eind 2017
het 4G netwerk van KPN ondersteuning bieden
aan LTE-M. Bij LTE-M zorgt een simcard voor het
security element.

5G
5G is de vijfde generatie van het mobiele netwerk
waarvoor de veldproeven al gestart zijn. Deze
technologie ligt nog wat verder in de toekomst. 5G
zal vooral opvallen door snellere reactietijd (minder
zogeheten latency) ten opzichte van 4G, daarnaast
is een nog grotere bandbreedte te verwachten. In
Groningen is het 5G Fieldlab opgericht als proeftuin

voor 5G toepassingen. In het 5Groningen initiatief
werken de telecomoperators KPN en Vodafone samen
met leveranciers Ericsson en Huawei en kennisinstituten als de Rijksuniversiteit Groningen, SURF, TNO en
de Hanzehogeschool. Ook het Agentschap Telecom
is bij het initiatief nauw betrokken. Ook bij 5G zorgt de
simcard voor het security element.
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SAMENVATTEND
Onderstaand overzicht vat voor de besproken protocollen samen wat een aantal belangrijke eigenschappen zijn (Voor
NB-IoT, LTE-M en 5G is er nog onvoldoende informatie):
Protocol
Wi-Fi

Frequenties
2.4-2.5 GHz
5 GHz

Range

Snelheid

10 m

11-300 Mbit/s

5m

800 Mbit/s

Bluetooth

2.4-2.5 GHz

10 m

1-25 Mbit/s

Bluetooth 4.0 LE

2.4-2.5 GHz

10 m

1-25 Mbit/s

Bluetooth 5

2.4-2.5 GHz

40 m

1-50 Mbit/s

Bluetooth class 1

2.4-2.5 GHz

100 m

1-25 Mbit/s

120-150 kHz

10 cm

laag

0,1-1 m

laag

100 m

matig

1-12 m

matig

1-2 m

hoog

4 cm

424 kbit/s

433 MHz

*

*

868 MHz

*

*

2.4,5.8 GHz

*

*

10+m (mesh)

250 kbit/s
20-40 kbit/s

NL

50 kbit/s

RFID

13,65 MHz
433 MHz
865-868 MHz
2.4 GH
NFC
RF

Zigbee,
Zwave,
Thread(6LowPAN)
2G
3G
4G (LTE

13,56 MHz

868 MHz
en/of 2.4 GHz
800, 900,1800,
2100, 2600 MHz

Security

Energie

5-8 Mbit/s
20-50 Mbit/s

SigFox
LoRa

868-868,6 MHz
863-870 MHz

NL+

100 bit/s

15 km

290-5470 bit/s

NL(KPN)

* RF gebruik moet binnen de grenzen gesteld door de wet. Bereik en snelheid
sterk afhankelijk van gebruikt vermogen, frequentie en bandbreedte.
** Security is een globale indicatie en is o.a. afhankelijk van de gekozen toepassing en de totale inrichting van de oplossing.
2G, 3G, 4G, NB-IoT, LTE-M en 5G gebruiken gelicentieerde frequenties.
Energie is een indicatie, goed gebruik van diepe slaap-ontwaak methodes
kan ook bij meer energie-gebruikende protocollen die weinig actief hoeven
te worden tot lange batterijduur leiden.
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Het volgende plaatje helpt het verschil aan te geven tussen de huidige LPWAN technieken en de andere protocollen:

TOT SLOT
Je hebt over ruim 10 draadloze communicatie protocollen gelezen die IoT toepassingen kunnen ondersteunen.
Met de navolgende links kun je verder je kennis verdiepen.
Wil je een specifiek advies voor jouw IoT toepassing of
een verdiepingsworkshop, neem dan contact met ons op:
iotacademy.nl
premium.nl

Deze whitepaper is geschreven door Alfons Geurts, consultant bij Premium Business
Consultants. Premium Business Consultants is partner
van de IoT Academy.
Samen danken we iedereen die input heeft gegeven
aan deze whitepaper. We zullen de actualiteit van deze
whitepaper blijven volgen en aanpassen indien nodig.
Heb je vragen of suggesties dan horen wij dat graag.
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INFORMATIE BRONNEN:
SM Frequenties:
https://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band
https://www.agentschaptelecom.nl/
https://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/brochure-vergunningsvrije-radiotoepassingen.pdf
Wi-Fi®:
https://www.wi-fi.org/
https://tweakers.net/video/11131/polderpioniers-cees-links-en-vic-hayes-de-grondleggers-van-wifi.html
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ah
Bluetooth®:
https://www.bluetooth.com/
http://www.volkskrant.nl/tech/nederlandse-uitvinder-bluetooth-opgenomen-in-hall-of-fame~a3944318/
https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/developer-resources-tools
https://www.bluetooth.com/specifications/bluetooth-core-specification
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bluetooth_profiles
https://www.thetileapp.com
https://thetrackr.com/
https://nest.com/nl/
RFID:
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_18000
https://www.iso.org/standard/59644.html
http://www.gs1.org/
NFC:
https://en.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication
http://nfc-forum.org/
RF:
https://rlogiacco.wordpress.com/2015/09/21/nrf24-walk-through-introduction/
http://randomnerdtutorials.com/nrf24l01-2-4ghz-rf-transceiver-module-with-arduino/
https://www.klikaanklikuit.nl/nl/concept.html
Zigbee, Zwave, Thread:
https://www.digi.com/resources/standards-and-technologies/thread-networking-protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/6LoWPAN
http://z-wave.sigmadesigns.com/design-z-wave/z-wave-public-specification/
https://www.smarthomemagazine.nl/2016/09/moet-weten-verschillende-smart-home-protocollen/
2G, 3G, 4G
http://www.connexieb2b.nl/actueel/17837/nieuwe-netwerken-internet-of-things-in-opkomst.html
https://tweakers.net/reviews/3453/3/mobiele-netwerken-het-tweede-leven-van-2g-2g-langzaam-maar-betrouwbaar.html
http://4gmasten.nl/achtergrond/wat-is-2g-3g-4g
https://www.kpn.com/4g/dekkingskaart.htm
https://kpn.m2m.com/devkit/
SigFox:
https://tweakers.net/nieuws/111151/rotterdams-bedrijf-biedt-landelijke-dekking-met-sigfox-als-lpwan-techniek.html
https://www.link-labs.com/blog/sigfox-vs-lora
https://iot-daily.com/2015/03/13/sigfox-pros-and-cons/
http://www.scoop.it/t/the-french-wireless-connection/p/4043593284/2015/05/14/sigfox-pros-and-cons
http://www.sigfox.com/en/press/sigfox-to-transform-global-asset-tracking-spot-it-world-s-lowest-cost-internet-of-things-iot
https://www.iotaustralia.org.au/2016/11/09/iotnewsglobal/sigfox-ultra-low-cost-iot-connectivity/
http://www.sensatag.com/
LoRa:
https://nl.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN
https://www.lora-alliance.org/The-Alliance/FAQ
https://www.lora-alliance.org/portals/0/specs/LoRaWAN%20Specification%201R0.pdf
http://www.semtech.com/wireless-rf/internet-of-things/what-is-lora/
http://www.semtech.com/images/datasheet/an1200.22.pdf
https://partner.orange.com/wp-content/uploads/2016/04/LoRa-Device-Developer-Guide-Orange.pdf
https://www.thethingsnetwork.org/
https://www.kpn.com/zakelijk/grootzakelijk/internet-of-things/lora.htm
http://www.dimosystems.com/nl/
NB-IoT:
http://www.vodafone.com/business/iot/nb-IoT
https://iot.t-mobile.nl/
LTE-M:
http://corporate.kpn.com/pers/persberichten/kpn-test-nieuwe-internet-of-things-technologie-lte-m.htm
5G:
https://www.5groningen.nl/
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