IOT CONNECTIVITEIT LPWAN
UPDATE 2019: WAT IS BESCHIKBAAR
IN NEDERLAND EN DAARBUITEN ?

Dit is een update op de eerder gepubliceerde IoT Connectiviteits Whitepaper, waarin de meest voorkomende
draadloze protocollen uitgelegd worden. Sinds de vorige
paper zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest bij
LoRa, NB-IoT en LTE-M. Ook IoT communicatie met
behulp van satellieten en LPWAN (Low Power Wide
Area Network) technieken begint in 2018 op te komen.
Deze whitepaper is geschreven voor IoT geïnteresseerden in Nederland, die weten waar IoT voor staat en
een update willen hebben over draadloze IoT LPWAN
communicatiemogelijkheden. Met de hyperlinkverwijzingen aan het einde van deze whitepaper kan je meer
achtergrond informatie vinden.

Waar relevant en beschikbaar vertellen we iets over
de kosten van componenten en diensten. Let wel:
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.

Wat kun je verwachten?
Wij behandelen de ontwikkelingen bij LoRaWAN, Sigfox,
NB-IoT, LTE-M en 5G en daarnaast een aantal IoT satelliet
initiatieven waarmee IoT wereldwijde dekking krijgt.
We concentreren ons op de geografische beschikbaarheid van de LPWAN netwerken en toepassingen. Daarna
leggen we een aantal IoT satelliet initiatieven uit. Voor
degenen die iets meer technisch de diepte in willen,
leggen we uit hoe de protocollen grofweg werken.
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INLEIDING
Deze whitepaper bouwt voort op de eerste whitepaper
over communicatieprotocollen). We gaan nu vooral in op
de ontwikkelingen van de LPWAN (Low Power Wide Area
Network) protocollen, 5G en IoT satellietinitiatieven met
een Nederlands tintje.
Een mobiele IoT toepassing bestaat vaak uit een of meer
sensoren of actuatoren, een centrale verwerkingseenheid,
een radio-communicatie mogelijkheid en een batterij.
Low Power protocollen zijn er met name om apparaten
met geringe batterijcapaciteit toch lang (bijvoorbeeld
10 jaar) informatie te kunnen laten zenden en vaak ook
nog ontvangen.
Bij deze technieken speelt het in slaap kunnen laten vallen
van het apparaat tot de volgende zend/ontvang sessie
een belangrijke rol.
Op land, in technologisch ontwikkelde gebieden, kunnen
eenvoudig antennes met basisstations geplaatst worden
om de communicatie beter te ondersteunen. Op zee of in
afgelegen gebieden is dat natuurlijk niet zo makkelijk te
regelen. Dan biedt de communicatiesatelliet uitkomst.
Per protocol geven we aan welke geografische dekking
het heeft bij verschillende operators in omringende
landen. Veel toepassingen hebben geen mobiele component, het apparaat staat vast op een locatie (bijvoorbeeld
een sensor die aangeeft of een parkeerlocatie bezet is)
en kunnen dus uitgevoerd worden met het ene protocol
in het ene land en gebruik van een ander protocol in een
ander land.
IoT toepassingen die veel genoemd worden zijn:
• Verbeteren of efficiënter maken van processen.
Bijvoorbeeld: daar waar nu wordt volstaan met
steekproef-metingen, wordt het proces vervangen
door vol-continue metingen.
• Plaatsbepaling van objecten. (Tracking/tracing)
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DEKKING (COVERAGE)
Voor mobiele communicatiediensten is het van
belang waar je er gebruik van kan maken.
Kun je er vanuit het binnenste van gebouwen mee
communiceren naar een lokaal basisstation of moet
de antenne van je apparaat vrij zicht hebben op een
satelliet in de ruimte ?
Diverse operators leveren IoT communicatiediensten die elkaar enerzijds beconcurreren maar anderzijds ook elkaar aanvullen.
In het vrije spectrum kun je zelf de ontvangers plaatsen en je eigen communicatie-dienstbeheerder zijn.
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GEOGRAFISCHE LPWAN BESCHIKBAARHEID
LORA/LORAWAN
In Nederland levert KPN LoRaWAN dekking over heel
Nederland zoals op bijgaande kaart te zien is: Donkergroen (indoor dekking), Lichtgroen (outdoor dekking).
Dekkingskaart bij KPN LoRa (indoor/outdoor)
https://www.kpn.com/zakelijk/grootzakelijk/
internet-of-things/en/lora-connectivity.htm
Verschillende operators van LoRa netwerken
kunnen met elkaar samenwerken om apparaten op
elkaars netwerk toe te staan. Klanten hoeven dan
maar bij één partij hun administratie te doen en
kunnen dan ook in het dekkingsgebied van de partijen waarmee roaming is geregeld hun apparaten
gebruiken. KPN verwacht eind Q2 2019 roaming
actief te kunnen aanbieden wanneer klanten toepassingen hebben die daarom vragen. Technisch
moet hiervoor de LoRaWAN Backend Interfaces
specificatie gevolgd worden.

The Things Network (TTN) heeft over de hele wereld
groeiende gebruikersgroepen die LoRaWAN en
LoRaWAN gateways voor allerlei initiatieven inzetten. Dit zijn vaak lokale intiatieven. TTN heeft geen
beheerd landelijk dekkend netwerk.

Nederlandse TTN Hotspots:

De wereldwijde LoRaWan TTN hotspots:
https://www.thethingsnetwork.org/community#country
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België en Luxemburg:
In Belgë en Luxemburg is Proximus actief met een België en Luxemburg dekkend netwerk.

Duitsland
In Duitsland zijn er nog geen landelijk
dekkende LoRa netwerk operators.
Een paar firma’s leveren LoRaWAN
dienstverlening en zetten gateways
neer waar klanten dat nodig hebben.
Netzikon, gestart door Telent en Actility
heeft de aspiratie om uit te bouwen
naar een landelijk dekkend netwerk.

Groot-Brittannië
Ook in Groot-Brittannië is er geen landelijke LoRaWAN operator. TTN werkt
samen met Digital Catapult om LoRaWAN een boost te geven in de UK.

Frankrijk
In Frankrijk zijn Orange en Bouygues Telecom actief. Bouygues dekt met hun Objenious netwerk 86% van
de landoppervlakte af en 95% van de bevolking. Orange met LoRa Orange zegt ook 95% van de bevolking
af te dekken.

LoRa dekking Bouygues Telecom met Objenious en Orange met LoRa Orange.
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Wereldwijd
De volgende kaart geeft aan in welke landen LoRaWan Alliance leden actief zijn met de uitrol van LoRaWan
netwerken: de LoRa Alliance coverage map https://lora-alliance.org/
Als je de link volgt kun je op elk land doorklikken en zien welke partijen met LoRaWAN actief zijn.
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NB-IOT
3GPP heeft in release 13 (R13) Narrow Band IoT (NB-IoT) gespecificeerd.
In Nederland zijn T-Mobile en Vodafone de leveranciers van NB-IoT communicatie.
T-Mobile Nederland heeft NB-IoT landelijk dekkend
uitgerold op haar Huawei netwerk. Als IoT platform heeft
T-Mobile gekozen voor Nokia Impact. De commercial
launch heeft 20 juni 2018 plaatsgevonden. Met Installfests
wordt door ontwikkelaars gezamenlijk verder gewerkt aan
de verdere uitbouw en ontwikkeling van dit platform.
Vodafone heeft NB-IoT beschikbaar voor haar klanten op
Ericsson hardware en heeft een eigen platform voor de
verdere distributie van de gegevens aan applicaties van
de klanten. Vodafone heeft in april samen met Pycom een
workshop NB-IoT georganiseerd om de ervaringen met NB-IoT te delen. Recent heeft Vodafone een IoT kit
met Sodaq uitgebracht waarmee een geïnteresseerd bedrijf kan experimenteren met NB-IoT en de data van
meegeleverde sensoren kan uitlezen via AllThingsTalk.
NB-IoT als protocol heeft een aantal elementen waarmee energiebesparend gewerkt kan worden. Of je als
gebruiker deze elementen allemaal tot het maximum kan gebruiken hangt van de operator en de gebruikte
chipsets af. Operators kunnen de grenzen van de instellingen inperken. De chipsets kunnen firmware hebben
waarmee de juiste commando’s niet gegeven kunnen worden.
De belangrijkste wijze van het besparen van energie is een hele unit in slaap brengen en pas weer actief worden
als er waardes zijn of moeten worden verzameld en vervolgens verzonden moeten worden.
Afhankelijk van de use cases kan NB-IoT een beter of minder geschikt protocol zijn dan LoRa of Sigfox.
Punten van aandacht zijn dan:
• energiebesparing (LoRa en Sigfox zijn in het algemeen zuiniger)
• ontvangstbevestiging (NB-IoT berichten zijn inherent aan het protocol acknowledged bij verzending (itt LoRa
en Sigfox))
• berichten naar het apparaat (moet het apparaat aangestuurd worden)? NB-IoT kan dat soort berichten sneller
en met meer data verwerken dan LoRa en Sigfox.
De authenticatie wordt met SIM (Subscriber Identity Module) cards ondersteund. De communicatie zelf is
versleuteld.
Release 14 is ook al beschikbaar bij Huawei en gaat naast allerlei verdere performanceverbeteringen bij uitrol het mogelijk maken om lokalisatie diensten te leveren.
T-Mobile en Vodafone hebben NB-IoT roaming succesvol getest in Europa ([1], [2]).
T-Mobile global SIMs zijn gebruikt op het Vodafone netwerk in Spanje en Vodafone
global SIMs gebruikt op het T-Mobile netwerk in Oostenrijk. Het “global” van de SIMs
slaat zonder het gebruik van roaming alleen op het bereik van de eigen netwerken van
de operators in de verschillende landen. Roaming Agreements, de onderlinge afspraken
tussen operators, moeten nog tot stand komen. ([3]).
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SIGFOX
In Nederland levert Aerea een 99% out-door en een 88% in-door dekking met het Sigfox Network.
Wereldwijd kun je vinden wat de dekking is op deze indicatieve wereldwijde dekkingskaart:
https://www.sigfox.com/en/coverage
Sigfox gebruikt, net als LoRa, ISM (Industry, Science & Medicine) frequenties. Deze
frequenties zijn vrij beschikbaar voor Industrie, Wetenschap en Gezondheidszorg.
Deze frequenties zijn over de wereld heen
verschillend. Bij apparaten die over de
wereld moeten werken moet de hardware
erop ingericht zijn aan de verschillende eisen in de verschillende landen te voldoen.

LTE-M
3GPP heeft in diezelfde release 13 (R13) ook LTE Machine Type
Communications (LTE-M of LTE-CAT-M1) gespecificeerd.
In Nederland zijn KPN en Vodafone de leveranciers van LTE-M communicatie. T-Mobile heeft aangekondigd LTE-M
ook te gaan activeren als deel van de IoT activiteiten. LTE-M lijkt het meest op reguliere 4G dienstverlening.
KPN heeft LTE-M inmiddels gelanceerd op haar netwerk. Sinds eind 2017 biedt het 4G netwerk van KPN ondersteuning aan LTE-M. 20 maart 2018 is de dienst landelijk uitgerold. KPN werkt samen met Ericsson. Voor
LTE-M verwacht KPN in Q2 roaming afspraken te kunnen maken.
Vodafone heeft LTE-M ook landelijk uitgerold op 29 juni 2018. Ook Vodafone werkt met Ericsson.
T-Mobile is met LTE-M aan het testen in Amsterdam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. De verdere plannen
voor LTE-M zijn nog in ontwikkeling.
LTE-M, is met name geschikt voor toepassingen tussen 50 Kbps en 1 Mbps en een batterijduur van enkele
jaren, bij frequente communicatie.
De authenticatie wordt met SIM cards ondersteund. De communicatie zelf is versleuteld.
De verwachting is 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.
De communicatiemodules voor de apparaten met deze techniek (bijvoorbeeld van Qualcomm Technologies
en u-blox) moeten nog verder in prijs gaan dalen om competitief te worden met de huidige M2M apparaten
gebaseerd op 2G.
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Wereldwijd is de
beschikbaarheid
van NB-IoT en LTE-M
te volgen via deployment map van 3GPP.
Bij de roadmap kun je
zien welke operators
actief zijn in deze landen
met NB-IoT of LTE-M
of beide.
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SATELLIET IOT INITIATIEVEN
Hier volgen een aantal initiatieven die IoT communicatie
via satellieten tot doel hebben. Het zijn verschillende aanpakken die allemaal hetzelfde doel hebben. Afhankelijk
van de uiteindelijke totale toepassing zal de een handiger
zijn dan de ander. Al deze initiatieven maken gebruik van
cubesats, satellieten ter grootte van een of meer melkpakken.

Fleet
Fleet werkt met LoRa apparaten die met een gateway
communiceren: de Fleet portal. De Portal zorgt vervolgens voor de connectie met Iridium satellieten. Later
komt er de mogelijkheid bij om met de eigen cubesats
van Fleet te gaan communiceren. Op het moment van
schrijven zijn de eerste cubesats van Fleet al in een baan
om de aarde gebracht. (Voor meer details zie de links bij
informatiebronnen en het interview met Berry Sanders
van Fleet).

SATELLIET BANEN
De ontwikkelingen die IoT communicatie via de
ruimte interessant maken zijn cubesats en het
gebruik van lage aardbanen (LEO, Low Earth Orbits),
tussen 300 km en 1700 km.
LEO satellieten zitten in een baan van ongeveer 600
km hoogte. (Ter vergelijk: Verkeersvliegtuigen zitten
op 10 km hoogte, het ISS tussen 330 km en 455 km,
Iridium op 780 km, GPS satellieten op 20.000 km en
geostationaire satellieten op 36.000 km.)
De afstand tot de apparaten is daarmee relatief
klein. Omdat er een directe vrije lijn is tussen apparaat en satelliet komt de communicatie veel verder
dan op aarde.
LEO satellieten vallen na verloop van tijd weer terug
op aarde. Hoe lager des te sneller. Dit is goed voor
het voorkomen van space debris.

Schematische tekening van de werking Fleet portal en satelliet.
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Lacuna Space
Lacuna Space maakt een directe LoRaWAN connectie met een satelliet in de ruimte
mogelijk. Reguliere LoRaWan apparaten kunnen met een daarvoor geschikte antenne
direct LoRaWAN naar de cubesat zenden. Er is hierbij geen downlink mogelijkheid, maar
wel wereldwijde ontvangst dekking. LEO Satelliet communicatie heeft last van het Doppler
effect. Het LoRa protocol weet daar goed mee om te gaan (Voor meer details zie het
interview met Thomas Telkamp van LacunaSpace.)

Schematische werking Lacuna Space satelliet.

Hiber
Een derde IoT in de ruimte initiatief is Hiber. Dit initiatief werkt ook met cubesats die
via een eigen gereserveerde frequentie communiceren. Hierdoor heb je minder last
van andere spectrumgebruikers in de buurt dan in de ISM band. Voor meer informatie
zie het interview met Hub Urlings van Hiber.

Schematische werking Hiber satellieten.

De voorgaande initiatieven zijn prijsvechters die een nieuwe low-power markt naast de bestaande initiatieven voor
satellietdatacommunicatie ontwikkelen.
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Met bestaande satelliet technologieën zijn er ook al gatewayoplossingen mogelijk (à la Fleet) waarmee apparaten via
o.a. Sigfox en LoRa gateways hun gegevens leveren aan een gateway, die vervolgens via Iridium, Eutelsat of Inmarsat de
gegevens doorgeven aan de grondstations en de gebruikers.
Vooral in gebieden met een hoge concentratie van sensoren is dit een goed alternatief.
Voorbeelden hiervan zijn:

Eutelsat
Via Ka-sat, een recente Geo satellite, biedt Eutelsat de Konnect Pro dienst aan, die voor een paar tientjes per maand een
totaal aan 2 GB aan verzamelde sensor data naar het internet stuurt. Hiervoor is wel een schotel antenne van 98cm met
bijbehorend modem nodig.
Overigens werkt Eutelsat ook samen met Sigfox om op basis van Sigfox technologie wereldwijde dataverzameling te
doen. Er is hiervoor een Eutelsat cubesat gepland en die in een zon-synchrone baan om de aarde draait. Ook heeft Sigfox
al eerder satelliet communicatie met Eutelsat opgezet via een gateway naar een communicatiesatelliet waarbij gebruik
gemaakt werd van SmartLNB technology.

Inmarsat
Inmarsat is een mobiele (GEO) satelliet operator die gebruikt maakt van draagbare en mobiele units. Ook deze operator zoekt compatibiliteit met terrestriele IoT networken. Zo is er een Inmarsat BGAN terminal met ingebouwde LoRa
Gateway en heeft Inmarsat ook hun grondstation gateway samen met Actility compatible gemaakt voor LoRaWan
communicatie.

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

201901-V1

11

LPWAN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de technische eigenschappen van de
protocollen. Dit is in toevoeging op de informatie uit de eerste whitepaper.

5G
5G is de vijfde generatie van het mobiele netwerk
waarvoor de veldproeven al gestart zijn. Deze technologie ligt deels nog wat verder in de toekomst voor
het Enhanced Mobile Broadband en het Ultra Reliable
Low Latency deel. Deels is de techniek er ook nu al:
NB-IoT en LTE-M geven voor een deel al invulling
aan de 5G specificaties voor Massive Machine Type
Communications.
5G zal vooral opvallen door snellere reactietijd (Low
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.

5G STANDAARDISATIE EN SATELLIETEN
3GPP werkgroepen werken aan standaardisatieafspraken om het voor satelliet telefoongebruikers makkelijker te maken. Nu moeten
ze naast een satelliettelefoon nog een smartphone gebruiken om goedkoper en binnen
gebouwen te kunnen bellen.
Als deze standaardisatie er komt kunnen er
telefoons gemaakt worden die afhankelijk van
welk netwerk ze kunnen bereiken (aards of satelliet) een zo goedkoop mogelijke verbinding
leveren. Ook voor IoT toepassingen (bv tracking
en tracing van containers) is een dergelijke
integratie van 5G met satellietcommunicatie
interessant.

Bij 5G, net als eerdere generaties mobiele specificaties, zorgt de SIM card voor het secure element.

5G gaat uit van gebruiks situaties
en plot die in een driehoek,
linksonder de gebruikssituatie
met veel apparaten en weinig
niet-tijd-critische data, Rechtsonder de tijd-critische toepassingen
en boven toepassingen met grote
data hoeveelheden.
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LORAWAN
Lora gebruikt minimaal 125kHz bandbreedte om berichten (die verschillend van grootte kunnen zijn afhankelijk
van de verbindingskwaliteit) via een chirped spread spectrum door te geven. Hierdoor is LoRa in staat met signaalsterktes onder het ruisniveau toch de data goed door te geven. LoRaWAN klasse A is gericht op low power.
Een apparaat wordt wakker, gaat zijn payload secure zenden, wacht even om een eventueel downlink bericht te
ontvangen, en gaat weer slapen. Er is geen automatische acknowledge (zendbevestiging). Dat kan eventueel
wel via een downlink bericht geregeld worden.

LoRaWAN standaarden
https://lora-alliance.org/about-lorawan
De meeste LoRaWAN apparaten van dit moment werken met de 1.0x standaard. In Oktober 2017 is de 1.1
versie uitgekomen. Deze heeft behoorlijke verschillen met de 1.0x versies.
LoRaWAN 1.1 specificeert extra roaming mogelijkheden. Er is ook een afzonderlijke Join Server in de LoRaWAN
architectuur. Deze verzorgd de Join fase van het LoRaWAN protocol. LoRaWAN 1.1 introduceert daarnaast
security verbeteringen.
Hoewel de LoRa techniek niet wijzigt is de LoRaWAN standaard wel nog in ontwikkeling. Dit betekent dat je
goed in de gaten moet houden of de werking tussen apparaat en netwerkgateways op elkaar afgestemd zijn.
Een Proof of Concept voordat een uiteindelijke uitrol plaatsvindt is dan ook zeker aan te raden.

LoRaWAN en batterijgebruik
LoRaWAN kent drie vormen van gebruik:
A: Op geregelde tijden zenden, na het zenden 2x luisteren of er nog een berichtje van de applicatie klaar staat
om te verwerken en daarna weer slapen. Deze vorm is het zuinigst.
B: Beacon, Naast de class A activiteiten ook regelmatig wakker worden om te luisteren. Daarmee is de latency
voor downlink communicatie voorspelbaar te maken. Het kost energie maar kan nog ingezet worden bij
batterijoplossingen.
C: Continue connectie. Na het zenden blijft het apparaat luisteren naar binnenkomende berichten. In batterijtoepassingen eventueel tijdelijk te gebruiken voor firmware updates. Deze vorm is het minst zuinig en heeft
bij continu gebruik een vaste energieaansluiting nodig.
Batterijverbruik hangt ook af van de verbinding met de gatewayantenne. Als die heel goed is kan met een
minimale Spreading Factor (7) gewerkt worden en hoef je maar heel even te zenden voordat er weer in slaapmodus overgegaan kan worden. Ook kan met minder power gezonden worden. In de hoogste Spreading Factor
(12) wordt de meeste energie verbruikt voor de kleinste dataoverdracht.
Omdat er nogal veel in te stellen is, is het protocol wat complexer in het gebruik en is ook de voorspelbaarheid
van het batterijverbruik niet zo makkelijk. Het regelmatig mee opsturen van het niveau van de batterij lijkt dan
ook een gezond advies om continuïteit van de werking van het apparaat te kunnen garanderen.
De veiligheid van de transmissie wordt door middel van netwerk- en applicatielaag versleuteling geregeld.
De authenticatie wordt met voorgedefinieerde sleutels, Activation by Personalisation (ABP), of op basis van
de Apparaat-IDs via over de lucht activering, Over The Air Activation (OTAA), verzorgd.
Omdat een bericht in Nederland door meerdere masten opgevangen wordt is te berekenen waar het signaal
vandaan kwam. Bij KPN is deze geo-locatie nu deel van de commerciële dienstverlening. De nauwkeurigheid
hiervan (± 50-100 meter) is veel minder nauwkeurig dan GPS (± 1-20 meter). Voor veel toepassingen, zoals
weten in welk gebied of welke stad het apparaat staat, is dat echter ook niet nodig.
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NB-IOT EN LTE-M
In de 5G-driehoek wordt aangegeven dat er verschillende use cases zijn (de drie punten van de
driehoek). Naast een hoek met veel bandbreedte
is er een andere met minder vertraging en een met
veel apparaten en weinig power. In 4G is er nog
geen aandacht voor die lage latency, maar je ziet al
wel de aandacht voor low-cost, low-battery terug in
de Cellular IoT optimalisaties (NB-IoT en LTE-M).
Hoewel LTE-M en NB-IoT onderdeel zijn van 4G
worden ze ook voor 5G gebruikt om de massive
Machine Type Communications hoek in te vullen.

Beide communicatie methoden maken gebruik van
twee technieken om de energieconsumptie te verminderen: PSM en eDRX. PSM voor Power Save Mode en
eDRX staat voor extended Discontinuous Reception.
Een grove vergelijking voor iemand die bekend is met
LoRaWAN:
Power Save Mode

LoRaWAN Class A

eDRX

LoRaWAN Class B

Deep coverage

LoRaWAN Spread factor 12

no PSM, no eDRX

LoRaWAN Class C

LTE extended DRX energiegebruik
Normaal wordt bij LTE elke 1,28 seconden gecheckt of er informatie opgehaald moet worden van het apparaat.
Dit is vooral van belang om telefoontjes en andere berichten te kunnen ontvangen. Bij een binnenkomend
telefoongesprek of SMS wordt er een paging bericht voor de telefoon verstuurd. Na ontvangst van dat paging
bericht gaat de telefoon
verbinding leggen met
het netwerk. Ook als er
binnenkomende data
staat te wachten kan de
telefoon gepaged worden
(indien de dataverbinding
nog staat).
Push berichten werken
soms via SMS. Er wordt
een SMS gestuurd (met
paging) waarna de telefoon een verbinding met
een server opzet. Veel
push data (e-mail, instant messaging) wordt gedaan door de mobiele telefoon gewoon regelmatig een verbinding
op te laten zetten naar een server. Niet erg batterij zuinig.
Maar een dedicated apparaat, afhankelijk van de downlink behoeftes van de toepassing kan tevreden zijn met
eens per minuut of eens per kwartier te checken en daarmee veel minder stroom gebruiken. Je kunt aangeven
over hoeveel eenheden van 10.24 seconden het apparaat weer moet gaan luisteren.
Als je erg weinig reactietijd behoefte hebt, kun je ook puur Power Save mode gebruiken.
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LTE Power Saving Mode energiegebruik
Met Power save mode lijkt het patroon erg op LoRaWAN class A. Tijdje slapen, data verzenden, nog even luisteren
voor berichten en weer gaan slapen.
Een voordeel van NB-IoT
en LTE-M ten opzichte
van LoRaWAN en Sigfox
is dat er wel direct een
acknowledge gegeven
wordt. Als apparaat
weet je dan dat het
netwerk de boodschap
in ieder geval ontvangen
heeft. Of de uiteindelijke
applicatie het bericht
ook ontvangt is daarmee nog niet gegarandeerd. De licensed
operators mogen ook
meer power gebruiken dan de operators die in de ISM banden werken. Daarmee kan een diepere doordringing
bereikt worden. (artikel tweetonig)
Het verschil tussen NB-IoT en LTE-M is langere versus kortere latency, de half-duplex versus full duplex, kleine
bandbreedte en daarmee geringe bitsnelheid versus grotere bandbreedte met daardoor een grotere bitsnelheid.
Powersavemode, eDRX, TAU en continuous en idle mode elementen kunnen allemaal gebruikt worden om tot een
energiegebruik versus responsiveness te komen die geschikt is voor een toepassing.
Via NB-IoT is ook Non IP Data Delivery mogelijk. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van IP, maar wordt de data
rechtstreeks in de berichten gezet (vergelijkbaar met LoRaWAN en Sigfox, die ook geen IP gebruiken).
Zo min mogelijk overhead zenden helpt natuurlijk ook. Vandaar dat bij IP gebruik UDP connecties worden
aangeraden (versus TCP wanneer genoeg energie en snelheid beschikbaar is). Op het service layer niveau is het
mogelijk om CoAP (Constrained Application Protocol) te gebruiken. CoAP gebruikt UDP. CoAP kan veilig gemaakt
worden met DTLS (Datagram Transport Layer Security).
Een mooi artikel dat aangeeft hoe je minimaal energieverbruik regelt bij NB-IoT is te vinden op het T-mobile forum:
https://forum.iot.t-mobile.nl/topic/263/minimaliseren-stroomverbruik-met-udp-release-assist-en-psm-op-een-sara-n211
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SIGFOX
Korte samenvatting van de Sigfox techniek:
UltraSmallband: 100Hz. In het vrije spectrum, waar ook LoRa actief is, zend een Sigfox apparaat 3 berichtjes
op 3 verschillende frequenties. De Sigfox gateways ontvangen de berichtjes en zenden ze door naar het Sigfox
netwerk waar ze ontdubbeld worden en als uniek bericht doorgezonden worden naar jouw toepassing. Er is
geen automatische acknowledge. Dit is eventueel te regelen via de downlink.
De ultrasmalband zorgt er ook voor dat er maar hele kleine berichtjes (12 bytes) doorgestuurd kunnen worden.
Voor veel sensordata toepassingen (temperatuur, luchtdruk, aan/uit) is dat voldoende. Voor het doorgeven van
een foto of geluidsfragment is het niet praktisch.
Sigfox kiest per land een netwerkleverancier die Sigfox antennes mag plaatsen. In Nederland is dat Aerea.
De vrije frequenties zijn over de wereld heen verschillend. Bij de keuze van de communicatiemodule moet er
dus op gelet worden of je het apparaat in verschillende gebieden wil laten werken.
De in de vorige whitepaper genoemde geo-locatie functie spot-it is opgegaan in het product Sigfox Geolocation.
Vooral te gebruiken voor kleine berichten (gemeten waardes, GPS-locatie etc.) die vooral van het apparaat
naar een applicatie gestuurd moeten worden, waarbij het niet erg is voor de toepassing dat er af en toe een
bericht mist. Downlink is beperkt mogelijk. Die wordt vooral gebruikt voor een aanpassing in de werking van
een apparaat, bijvoorbeeld de modus van de werking van het apparaat veranderen, elke dag zenden ipv elk
uur of een andere sensor gaan uitlezen vanaf nu. Sigfox is niet te gebruiken voor real-time toepassingen ivm
traagheid van het protocol(latency). Tracing op basis van GPS of Wifi informatie is goed mogelijk. De Sigfox
communicatie met een apparaat wat zich verplaatst heeft wel last van doppler-shift: Wanneer je vanaf zo’n
70 km per uur naar of van de ontvangende antenne beweegt wordt de ontvangst moeilijk.
Voordelen van het Sigfox protocol:
• de voorspelbaarheid van het batterijgebruik (zonder dat je het voltageniveau meet en doorgeeft)
• een netwerk dat, overal waar het actief is, op gelijke wijze werkt
• eenvoud van het protocol
• protocol specificaties zijn stabiel
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SAMENVATTEND
DEKKING ONDER WATER
Binnen dichtbevolkte gebieden zijn er meerdere leveranciers van LPWAN technieken. Deze technieken zijn lokaal
zo geprijsd dat ze concurrerend zijn met alternatieve oplossingen. LPWAN technieken geven de mogelijkheid om
op kleine batterijen werkende apparaten in te zetten op
plaatsen waar een normale mobiele dienst geen dekking
meer heeft.
Afhankelijk waar een netwerkleverancier zijn antennes
heeft staan is de ene leverancier meer geschikt dan de
ander voor een specifieke applicatie. Over de wereld heen
zijn de technieken nog niet uniform bruikbaar.
Satellietoplossingen zijn wel wereldwijd bruikbaar maar
concurreren op een ander prijsniveau. Als de low-power
apparaten direct met de satelliet moeten communiceren
zijn aparte antennes en een direct zicht op de hemel
nodig. Als een centraal punt als satellietgateway kan
functioneren zijn er meer opties.
De technieken die gebruikt worden om apparaten weinig
stroom te laten verbruiken zijn gebaseerd op het kunnen
laten slapen van de apparaten en dat ze bij het connectie
maken niet teveel tijd kwijt zijn. Om op moeilijke plekken toch het bericht doorgezonden te krijgen, maken ze
allemaal op verschillende manier gebruik van repetitie oftewel vaker hetzelfde bericht sturen. Als dat nodig is om
de connectie voor elkaar te krijgen zal dat meer energie
kosten en tot een snellere leegloop van de batterij leiden.

Radiogolven doen het slecht onder water. Het is
niet compleet onmogelijk: Zogeheten Extreme
Low Frequency (ELF) communicatie is gebruikt
om met duikboten diep onder water contact op te
nemen. Met Low Power heeft dat heel weinig te
maken...
Om toch met apparaten onder water te kunnen
communiceren worden signalen omgezet naar
geluid (sonar) of licht (Li-Fi).
Li-Fi kan snelheden van 10Gb/sec leveren. Li-Fi
is een vorm van Visible Light Communication.
Alexander Graham Bell hield zich al bezig met
deze methode van communicatie.
Met datatransmissie via geluid wordt al langer
geëxperimenteerd. Om met onder water drones
zonder kabel te kunnen communiceren is er
zakelijke interesse om deze technieken verder te
onderzoeken.
Korte conclusie: Radio kost veel vermogen, radio
en geluid gaan er niet zo snel en licht komt niet
zo ver, maar data communicatie onder water is
mogelijk.

De communicatiemodule chips voor Sigfox en LoRaWAN
zijn momenteel per apparaat het goedkoopst. Voor NBIoT en LTE-M liggen deze nog beduidend hoger.
IoT toepassingen worden door verschillende leveranciers
op hun websites getoond, ga vooral kijken. Deze toepassingen zijn heel divers en maken ook regelmatig gebruik
van meer gecombineerde IoT communicatietechnieken.
Bijvoorbeeld LTE-M en LoRaWAN, LoRaWAN of NB-IoT en
Bluetooth.
Met 5G wordt ook gekeken hoe er samen opgetrokken
kan worden met satellietcommunicatie leveranciers om
een telefoon mogelijk te maken die probeert zo goedkoop
mogelijk te communiceren afhankelijk waar je bent: Via
Wifi, 5G of satelliet. Nu is het in dat geval nog zo dat je
én een gewone en een satelliet telefoon op zak moet
hebben.
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LPWAN OVERZICHT:
Onderstaand overzicht vat voor de besproken protocollen samen wat een aantal belangrijke eigenschappen zijn in
vergelijk met bekende 3GPP protocollen:
Protocol

Frequenties

Latency

Duplex mode

Downlink snelheid

Network

Security

Energy use

SigFox

ISM

hoog

half

100 bit/s

no

simple

low

LoRa

ISM

8 sec

half

290-5470 bit/s

no

PKE

low

NB-IoT (Rel13)

licentie

0,25 -11 sec

half

200 kbit/s down
20 kbit/s up

yes

SIM

low

LTE-M (Rel13)

licentie

10-15 msec

half

50k-1Mbit/s

yes

SIM

medium

2G

licentie

500 msec

full

50 kbit/s

yes

SIM

medium

3G

licentie

full

5-8 Mbit/s

yes

SIM

medium

4G (LTE)

licentie

full

20-50 Mbit/s

yes

SIM

medium

4G

licentie

full

1Gbit/s

yes

SIM

high

5G

licentie

full

20Gbit/s down
10Gbit/s up

yes

SIM

high

50 msec

< 1 msec

Protocollen vergelijking.

N.B. KPN stopt met 3G in 2022, Vodafone stopt met 3G in 2020, T-Mobile is al gestopt met 2G
https://tweakers.net/nieuws/141451/kpn-stopt-in-2022-met-3g-netwerk.html
LPWAN operators

LoRaWAN

Sigfox

NB-IoT

LTE-M

Nederland

KPN
TTN

Aerea

T-Mobile
Vodafone

KPN
Vodafone
T-Mobile

België

Proximus
TTN

Engie M2M

Orange

Orange

Luxemburg

Proximus
TTN

RMS

Frankrijk

Orange
Bouygues
TTN

Sigfox
France

Duitsland

TTN

Sigfox
Germany

United Kingdom

TTN

WND UK

Orange

T-Mobile
Vodafone

T-Mobile

LPWAN operators in Nederland en omringende landen.
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TOT SLOT
Je hebt een LPWAN update van de IoT connectiviteits whitepaper gelezen. Met de navolgende
links kun je verder je kennis verdiepen.
Wil je een specifiek advies voor jouw IoT toepassing of een verdiepings workshop 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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INFORMATIEBRONNEN:
SigFox

http://www.sensatag.com/
http://news.eutelsat.com/pressreleases/eutelsat-commissions-elo-its-first-low-earth-orbit-satellite-designed-for-the-internet-of-things-2440770
https://spacenews.com/sigfoxs-cto-on-where-satellite-fits-in-an-iot-only-network/

LoRaWAN

https://lora-alliance.org/
https://lora-alliance.org/sites/default/files/2018-05/lorawan1_0_2-20161012_1398_1.pdf
https://lora-alliance.org/sites/default/files/2018-07/lorawan1.0.3.pdf
https://lora-alliance.org/sites/default/files/2018-04/lorawantm_specification_-v1.1.pdf
https://lora-alliance.org/sites/default/files/2018-04/lorawantm_regional_parameters_v1.1rb_-_final.pdf
http://www.iotnet.eu/wp/lora-alliance-released-lorawan-1-1-specification/

LoraWAN roaming

https://lora-alliance.org/sites/default/files/2018-04/lorawantm-backend-interfaces-v1.0.pdf

LoRaWAN Netwerk Providers

https://www.kpn.com/zakelijk/grootzakelijk/internet-of-things/lora.htm
https://www.thethingsnetwork.org/

LoRaWAN Actility en Inmarsat

https://www.inmarsat.com/wp-content/uploads/2016/08/Inmarsat_Acility_LoRaWAN_September_-2017_LowRes.pdf

NB-IoT

http://www.vodafone.com/business/iot/nb-IoT
https://iot.t-mobile.nl/

NB-IoT location services

https://www.huawei.com/en/press-events/news/2018/6/Huawei-3GPP-R14-based-NB-IoT-Solution

NB-IoT roaming

https://www.zdnet.com/article/deutsche-telekom-and-vodafone-trial-nb-iot-international-roaming/

minimaliseren stroomverbruik

https://forum.iot.t-mobile.nl/topic/263/minimaliseren-stroomverbruik-met-udp-release-assist-en-psm-op-een-sara-n211

België

https://www.i-scoop.eu/orange-lte-m-nb-iot-belgium/

LTE-M

http://corporate.kpn.com/pers/persberichten/kpn-test-nieuwe-internet-of-things-technologie-lte-m.htm
https://overons.kpn/nl/nieuws/2018/kpn-completeert-aanbod-iot-netwerken-met-landelijke-dekking-lte-m
https://www.link-labs.com/blog/lte-iot-technologies

Comparison NB-IoT, LoRA, Sigfox

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405959517302953

5G

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/standardization/20170402/Documents/S2_4.%20Presentation_IMT%202020%20Requirements-how%20developing%20countries%20can%20cope.pdf
https://www.5groningen.nl/

3GPP

https://www.gsma.com/iot/deployment-map/

Satelliet initiatieven

https://www.linkedin.com/pulse/welcome-small-sat-iot-express-hub-urlings/

Fleet

https://www.fleet.space/
https://www.businessinsider.com.au/australian-space-startup-fleet-space-technologies-has-its-first-satellites-in-orbit-2018-11
https://spacenews.com/rocket-lab-performs-first-commercial-launch/
https://spaceflightnow.com/2018/11/11/rocket-lab-delivers-seven-payloads-to-orbit-plans-next-launch-in-december/
https://www.spatialsource.com.au/company-industry/fleet-to-launch-four-satellites-in-november
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Lacuna Space

http://lacuna.space/

Hiber

https://hiber.global/
https://hiber.tv/

Iridium

https://www.iridium.com/solutions/iot/

Eutelsat

http://www.konnect-europe.com/all-packages/konnect-10/
https://www.tweeweginternet.nl/

Inmarsat

https://www.inmarsat.com/service/bgan-link/
https://www.inmarsat.com/press-release/inmarsat-actility-deliver-worlds-first-global-lorawan-iot-network-empowering-business-applications/

Visible Light Communication en Li-Fi

https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_light_communication
https://www.lifi.nl/

Onder water wi-fi

https://youtu.be/4aaPZ80Yo4s (TNO)
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