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Resumo 
 

A energia elétrica é um recurso fundamental para o funcionamento da sociedade. Com o surgimento 

de novas tecnologias, como a Internet of Things (IOT), foi possível a monotorização de diversos 

sistemas. A energia elétrica é um exemplo desses sistemas, em que através de sensores a informação 

pode ser recolhida. Como tal, através dessa informação, é possível a otimização da rede elétrica ou 

deteção de possíveis falhas.  

Existem diversas tecnologias que permitem enviar esses dados para a Internet, tendo em conta 

diversos constrangimentos, como a bateria dos sensores ou as elevadas distância de trasnmissão.  No 

conjunto destas tecnologias estão as Low Power Wide Area Networks (LPWAN), que permitem 

transmitir a informação com consumos energéticos muito reduzidos, como a LoRaWAN.   

A Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) é uma rede que permite a conexão dos sensores à 

Internet, utilizando como modulação o Long Range (LoRa), no entanto existem poucos ambientes de 

simulação com este protocolo.  

A presente dissertação pretende desenvolver o protocolo LoRaWAN no simulador Objective Modular 

Network Testbed in C++ (OMNeT++). Com base nos resultados do simulador comparou-se o LoRaWAN 

com outros protocolos que utilizam o IEEE802.15.4 na sua camada Medium Access Control (MAC) e 

física.  

Resultados sugerem que ambas as LoRaWAN e IEEE 802.15.4 se adequam à rede elétrica. A escolha 

entre as duas depende daquilo que se pretenda da rede. Para maximizar o throughput adeque-se mais 

o IEEE 802.1.5.4 e se a pretendido for minimizar a energia despendida da solução geral, o LoRaWAN 

é o mais adequado.  

 

Palavras chaves: LoRaWAN, LPWAN, simulação, OMNeT++, IEEE 802.15.4. 
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Abstract 
 

In these days the electrical energy is an essential resource in our lives. The electrical grid carries the 

power that we need to our homes. To make sure that every parameter of the grid is alright, such as its 

current, there are sensors implemented on it. In this way we can extract relevant information about its 

state and detect possible failures.  

This information must be sent to the Internet. There are some technologies that address this type of 

communication, Internet of Things (IOT), between the sensors and the Internet, such as the Low Power 

Wide Area Networks (LPWAN). The LPWAN technologies takes in consideration that the devices run 

on battery and possible far away from the gateway. One specific technology of the LPWAN is the Long 

Range Wide Area Network (LoRaWAN). LoRaWAN uses as modulation scheme the Long Range 

(LoRa). 

LoRaWAN is a network that connect several devices all over the world, although there are only a few 

simulators with it included. 

This dissertation aims to develop LoRaWAN in the Objective Modular Network Testbed in C++ 

(OMNeT++) simulator. Based on a low voltage grid scenario, a study comparing LoRaWAN with other 

networks, that use IEEE 802.15.4 in the Medium Access Control (MAC) Layer, was made.  

Depending on what is required by the networks’ users, both networks are suitable for deployment in a 

low voltage grid. For throughput IEEE 802.1.5.4 is the most suitable. For less energy consumption 

LoRaWAN is the most suitable one. 

Keywords: LoRaWAN, LPWAN, simulation, OMNeT++, IEEE 802.15.4. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

 

1.1 Enquadramento 
 

Num mundo cada vez mais tecnológico e competitivo a capacidade de monotorização de informação é 

crucial e tornou-se extremamente relevante. Como tal muitos dispositivos estão a ser conectados à 

Internet por todo o mundo. Com isto o conceito de Internet of Things (IoT) tornou-se cada vez mais 

recorrente. IoT é um novo paradigma em que os diferentes dispositivos são embebidos de capacidade 

de computação e ligação à rede. De acordo com as estimativas este é um mercado com um potencial 

económico para alcançar cerca de 3,9 a 11,1 triliões de dólares [1]. Espera-se que ao longo do tempo 

o número e o impacto na economia mundial seja enorme [1], [2]. 

Assim oferece-se uma interligação entre o mundo físico e o mundo digital.  Desde a monotorização da 

agricultura, à indústria, aos transportes, aos veículos, à rede elétrica.  

 

A rede elétrica é um sistema de transmissão de energia elétrica desenvolvido sobretudo desde a época 

industrial [3] . Com o aumento da população e o surgimento de novas atividades económicas, o 

consumo energético aumentou progressivamente até aos dias de hoje [3].  

Sendo a energia elétrica um recurso essencial à sociedade, é de extrema importância existir alguma 

forma de monitorizar a infraestrutura que suporta a sua transmissão. Esta infraestrutura é na sua grande 

maioria envelhecida e exposta a diferentes condições meteorológicas. Neste âmbito, foram 

desenvolvidos sistemas de comunicação que permitem verificar o estado da rede elétrica, através dos 

valores da intensidade de corrente, potência e tensão.  

 

Dentro destes sistemas de comunicação destaca-se a Power Line Communication (PLC) ,que permite 

transmitir a informação do estado da rede através da própria rede de energia elétrica [4].  Surgiu assim 

o conceito de smart grid, que sustenta uma rede elétrica capaz enviar dados com vista a permitir a sua 

otimização.  

Com as IoT a surgirem em grande peso nos dias de hoje, a sua utilização na rede elétrica, de modo a 

substituir a PLC, não é descabida. De entre as IoT, existem diversas alternativas sem fios como  a Long 

Range Wide Area Networks (LoRaWAN) ou outras soluções, como uso de 6LowPan/RPL/ IEE802.15.4  

[5].  

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

1.2 Motivação 
  
 A aplicabilidade de LoRaWAN ou 6LowPan/RPL/IEE802.15.4 na rede elétrica depende de inúmeros 

fatores característicos da própria rede. Como tal o estudo da aplicabilidade destes sistemas de 

comunicações na rede elétrica é relevante. 

Neste âmbito procurou-se simuladores com a rede LoRaWAN e com o IEEE 802.15.4 implementados, 

de modo a produzir um estudo comparativo. Chegou-se à conclusão que existiam poucos simuladores 

LoRaWAN disponíveis e apenas um para o Objective Modular Network Testbed in C++ (OMNetT++). 

Um grupo de IoT na universidade Diego Portales desenvolveu um simulador disponível em [6] . Este 

simulador permite aos dispositivos trocarem mensagens entre cinco gateways com Spreading Factor 

(SF) distintos. Contudo este não inclui nenhum módulo de transição para Internet Protocol (IP) com um 

Network Server (NS), os pacotes não contêm informação nenhuma, sem paralelismo aos diferentes 

pacotes LoRa, e não há mecanismo de retransmissão de pacotes nem mecanismo de Adaptive Data 

Rate (ADR).  

 

1.3 Objetivos 
 
O objetivo desta dissertação é desenvolver um modelo LoRaWAN no simulador OMNeT++ que possa 

ser uma contribuição ao pacote INET. Pretende-se que o simulador implemente pacotes específicos da 

rede LoRaWAN. Mecanismos como o ADR, retransmissões de pacotes são funcionalidades a incluir. 

Um gateway com capacidades de ligação a servidores, através de IP. Tenciona-se retirar estatísticas, 

de um cenário real de uma rede elétrica, nomeadamente o débito da rede, end-to-end delay, e a energia 

por bit. Com base nesta estatística, a adequabilidade das duas tecnologias de comunicação, entre 

LoRaWAN e de uma tecnologia que use IEEE 802.15.4, pode ser aferida.   

 

1.4 Estrutura da Dissertação 
 

Esta dissertação encontra-se divida por capítulos. 

O Capítulo 2 corresponde a uma descrição do estado de arte das tecnologias IoT, descrevendo 

resumidamente cada uma delas. Foi descrito com maior detalhe a rede LoRaWAN e especificado o 

IEEE 802.15.4. Em relação ao LoRaWAN, a modulação LoRa, os diferentes formatos dos pacotes 

LoRa, os mecanismos de registo na rede e ADR foram apresentados. Foi ainda abordado o backend 

da rede LoRaWAN. 

O Capítulo 3 apresenta a descrição do funcionamento do simulador do OMNeT++ e de diversas 

funcionalidades já implementadas, sobretudo no pacote INET. 

O Capítulo 4 aborda o que foi feito de modo a implementar o LoRaWAN no simulador OMNeT++. 

Explicita-se o que foi efetuado em cada módulo e algumas opções tomadas. 
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O Capítulo 5 realiza-se simulações usando o LoRaWAN implementado e o IEEE 802.15.4 do pacote 

INET do OMNeT++. Assim foram feitos alguns testes aos módulos LoRaWAN implementados e de 

algumas alterações feitas ao IEEE 802.15.4 do INET. Comparou-se cenários de redes elétricas [7].  

No Capítulo 6 um sumário das conclusões desta dissertação foi feito. Foram mencionadas algumas 

sugestões de trabalhos futuros que possam ser contribuições positivas ao trabalho já realizado.  
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Capítulo 2 
 

Estado de Arte  

 

2.1 IoT 

 
A IoT pode ser vista como uma arquitetura em stack de protocolos que compreende três a cinco 

camadas distintas [2]. Fazendo referência ao modelo mais simplista de três camadas: 

 

• Camada da Perceção: Camada que contém os sensores e atuadores, responsável por 

digitalizar diversos parâmetros físicos (por exemplo temperatura, humidade, pressão). 

 

• Camada da Rede: Camada responsável por conectar dispositivos a outros dispositivos da rede 

ou servidores. Inclui desde o processamento à transmissão dos dados dos dispositivos. 

 

• Camada da Aplicação: Camada que compreende o fornecimento de serviços ao utilizador 

através dos dados armazenado. Por exemplo, numa Smart grid podem ser fornecidos, através 

de uma aplicação específica, dados sobre a frequência, tensão ou corrente ao longo do dia. 

Num terreno agrícola podem ser recolhidos dados sobre a temperatura e humidade da estufa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimamente diversas tecnologias IoT têm surgindo, entre as quais as Low Power Wide Area Network 

(LPWAN), que se enquadram num conjunto de IoT que conseguem um compromisso entre consumo 

energético, alcance e ritmo de transmissão de dados. 

 

 

 

 

 

 

Camada de Aplicação 

Camada de Rede 

Camada de Perceção 

Figura 2-1 : Arquitetura IoT de três camadas. 
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2.1.1 LPWAN 
 

LPWAN é o nome designado a redes sem fios de baixa largura de banda que conectam dispositivos de 

baixo consumo energético a grandes distâncias através de débitos binários reduzidos. É claro que para 

alcançar distância elevadas é necessária uma potência de transmissão elevada, visto que quando 

maior a distância maior o efeito da atenuação em espaço livre. Contudo, os dispositivos normalmente 

são alimentados a bateria, o que não permite despender grandes quantidades de energia. Devido a 

este facto, os recetores necessitam de ter sensibilidades maiores. Segundo o Teorema de Shannon-

Hartley, pela Expressão (2.1): 

 
𝐶

𝐵
= 1.433 ∗ 

𝑆

𝑁
 (2.1) 

Em que 𝐶 é a capacidade do canal, 𝑆 a potência do sinal recebido, 𝐵 a largura de banda e 𝑁 a potência 

do ruído. Ao diminuir para metade a capacidade do canal estamos a colocar o dobro da energia por bit 

o que aumenta a probabilidade de receção.  Pelo teorema de Shannon-Hartley temos um tradeoff entre 

Capacidade do canal e a sensibilidade do recetor. Assim, tal como apresentado na Figura 2-2, as 

LPWAN vieram ocupar um espaço deixado por outros protocolos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A grande vantagem em relação às outras tecnologias é o elevado alcance, não comprometendo a 

energia dos dispositivos que podem enviar informação sem grande necessidade de ritmos elevados. O 

uso de zonas do espectro não licenciada também é um grande incentivo em termos económicos para 

o desenvolvimento de LPWANs como a redes SigFox e LoRaWAN. 

A SigFox é uma tecnologia ultra-narrowband (UNB) [8]. Esta caracteriza-se por utilizar modulação 

BPSK e uma largura de banda da mensagem muita estreita. Isto permite reduzir o ruído no recetor e 

alcançar ritmos binários de 100 b/s. A tecnologia Sigfox permite comunicação bidirecional entre os 

dispositivos e as diversas estações base, privilegiando a direção do dispositivo à estação base, 

derivado da baixa sensibilidade do recetor do dispositivo. As mensagens de seguida são encaminhadas 

Bluetooth 
6LowPan 
ZigBee 

WIFI 
 

Alcance 

R
it
m

o
 B

in
á
ri
o

 

5G 
4G 
3G 
2G 

 

LPWAN 
ZigBee 

Figura 2-2 : Localização das tecnologias em termos de Alcance e Ritmo binário. 
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por ligações IP, digital Subscriber Line (DSL) ou third generation (3G)  para a cloud / back-haul, onde o 

utilizador tem acesso aos dados.  

Existem ainda outras tecnologias LPWAN que são incorporadas nas redes celulares como o 

Narrowband - Internet of Things (NB-IoT) e o Extended Coverage - Global System for Mobile 

Communications – Internet of Things (EC-GSM-IoT), permitindo assim às operadoras aproveitarem as 

infraestruturas existentes e disseminar-se facilmente no mercado das IoT.  A NB-IoT é uma tecnologia 

que utiliza zonas do espectro Long Term Evolution (LTE) para fornecer maiores áreas de cobertura, 

destinadas a conectar diversos dispositivos [9]. O EC-GSM-IoT tem por base a rede GSM com 

otimizações feitas de modo a melhorar a cobertura da rede e a reduzir a bateria consumida dos 

dispositivos.  

 

2.1.2 LR-WPAN 
 
Tal como explicito na Figura 2-2, podemos ver um conjunto de tecnologias que apesar de terem um 

alcance baixo têm um ritmo binário ligeiramente maiores.  O 6LowPan e o ZigBee usam nas 

suas camadas física e MAC o IEEE 802.15.4. Podemos ver que estas tecnologias são 

destinadas a Low Rate – Wireless Personal Area Network (LR-WPAN) e podem ser usadas 

para conectar dispositivos IoT [10].  

 

2.1.2.1 IEEE 802.15.4 

 
A primeira edição do protocolo IEEE 802.15.4  é datada de 2013 [10,11] [11] . Este protocolo utiliza canais 

com largura de banda de 2 MHz, espaçados de 5 MHz, sobretudo na banda 2.4 GHz. Na sua camada 

física caracteriza-se por ter um ritmo binário de 250 Kbit/s, o que permite à aplicação enviar informação 

a ritmos próximos de 50 Kb/s.  O IEEE 802.15.4 utiliza como técnica de espalhamento espectral o Direct 

Spreading Spectrum (DSSS). O DSSS permite enviar os bits de informação num sinal cuja largura de 

banda é maior do que a necessária. Isto é possível graças ao mapeamento dos bits de informação com 

uma sequência de bits com maior ritmo binário (chipping code). Os recetores que conhecem este 

chipping code conseguem extrair a informação, o que torna este mecanismo resiliente a ruídos e 

interferências.  

Como podemos ver na Tabela 2-1, as modulações usadas são o Binary Phase Shift Keying (BPSK) e 

o Offset Quadrature Phase-shift Keying (O-QPSK) . Na banda de frequências 2.4 GHz são enviados 

chips a um ritmo de 2.0 Mchips/s para O-QPSK e os recetores tem sensibilidades da ordem dos -85 

dBm, para um Packet error rate (PER) inferior a 1%. Na banda 868 MHz os recetores tem sensibilidades 

de -92 dBm, para um PER inferior a 1% [12] . 
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Tabela 2-1: Banda de frequências e rimo binário para o protocolo IEEE 802.15.4 adaptado de [11]. 

Banda de 

frequências [MHz] 
Região Modulação Canais Ritmo binário (Kb/s) 

868-868.6 Europa BPSK 1 20 

902-928 
Estado Unidos da 

América 
BPSK 10 40 

2400-2483.5 Mundo inteiro O-QPSK 16 250 

 

Como o meio é partilhado por diversos dispositivos, na camada MAC o IEEE802.15.4 utiliza Carrier 

Sense Multiple Access with Collision Avoidance CSMA-CA. Este mecanismo permite a reduzir a 

probabilidade de colisões entre pacotes. Os diferentes dispositivos conseguem escutar as transmissões 

que estão ativas nos diversos canais (a partir de um limiar de Received Signal Strength Indication 

(RSSI)), sabendo assim quando um canal está em utilização.  

Na Figura 2-3 está representado o fluxograma do CSMA/CA. No início a variável K é inicializada a 0. 

Esta representa o número de tentativas de envio do pacote. De seguida há a verificação do 

estado do canal, nomeadamente se este se encontra livre ou ocupado. Se este está ocupado 

o dispositivo espera que o canal esteja livre. No caso de o canal estar livre, o dispositivo espera 

um tempo Inter Frame Spacing (IFS). Este IFS representa o tempo de envio entre pacotes. De 

seguida verifica, novamente, se o canal está livre. Se isso acontecer, escolhe um valor de R 

entre 0 e 2𝑘−1 . Um dos mais usados é o algoritmo de escolha exponencial. Este caracteriza-

se por escolher o slot de tempo de acordo com 0 e 2𝑘−1 . Se ocorrer outra colisão o dispositivo 

espera entre 0 a 3 slots e assim sucessivamente. Este valor de R é uma variável que representa 

o número de slots de tempo que o dispositivo aguardar até enviar o pacote (backoff). Esta 

variável é importante visto que podem existir outros dispositivos que tenham também 

presenciado que o canal esteja livre. Como este valor é aleatório, muito provavelmente os 

dispositivos enviam os pacotes em slots de tempo diferentes, prevenindo assim colisões. 

Existem diversos algoritmos de escolha deste slot de tempo. Após o envio do pacote aguarda-

se um tempo “Time-Out” até que um Acknowledgment (ACK) seja recebido. Caso isso não 

aconteça, é assumido pelo dispositivo que o pacote não foi recebido. Como tal o valor de K é 

incrementado. O pacote será retransmitido seguindo o mesmo processo até que K chegue a 

um valor máximo. 
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Figura 2-3 :  Fluxograma do CSMA/CA implementado no IEEE 802.15.4. 
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Um pacote IEEE 802.15.4 está representado na Figura 2-4.  

 

 

 

 

Pela Figura 2-4 podemos ver que o pacote IEEE 802.15.4 tem um preâmbulo, o Start Frame Delimiter 

(SFD) e um Physical header (PHY Header) e um Physical Service Data Unit (PSDU). O preambulo tem 

um tamanho de 4 bytes, enquanto que o SFD e o Physical header têm, cada um, o tamanho de 1 byte.  

PSDU tem um tamanho variável, sendo neste onde são enviados os dados de camadas superiores. 

PSDU pode ter um tamanho que vai de 0 a 127 bytes. 

 

2.2 Modulação LoRa 
 

Long Range (LoRa) é uma modulação proprietária da empresa Semtech que utiliza como técnica de 

espalhamento espectral o Chirp Spreading Spectrum CSS[13]. Como técnica de espalhamento 

espectral, esta é resistente a fenómenos de multipath, desvanecimento, Doppler e jamming. 

Caracteriza-se por utilizar uma largura de banda muito maior do que a necessária para transmitir a 

informação. Assim a fórmula apresentada pela Expressão (2.1), assumindo que a relação 
𝑆

𝑁
≪ 1,  pode 

ser expressa pela Expressão (2.2): 

 
𝐶

𝐵
≈

𝑆

𝑁
 (2.2) 

Esta equação ,conforme expressa em  [13], permite reforçar que ter uma largura de banda maior implica 

que a relação sinal ruido necessária seja menor para uma dado ritmo binário. 

 

2.2.1 CSS 
 
Esta técnica de espalhamento espectral traduz-se num sinal sinusoidal em que a frequência varia. Caso 

a frequência aumente, refere-se como um up-chirp e caso a frequência dimunua, um down-chirp. A 

informação é codificada pelo inicio da frequência 𝑓0 . Tomando em conta um up-chirp vemos que a 

frequência aumenta de forma constante até 𝑓𝑚𝑎𝑥  e depois há um salto para 𝑓𝑚𝑖𝑛 até voltar para 𝑓0. 

Outro símbolo de seguida pode ser transmitido com uma nova 𝑓0. Um up-chirp pode ser visto na Figura 

2-5. 

 

 

 

 

 

Preâmbulo SFD PHY Header PSDU 

Figura 2-4 : Pacote IEEE 802.15.4. 
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Pela Figura 2-5 podemos verificar que a largura de banda 𝐵𝑊 é dado ela Expressão (2.3):  

 𝐵𝑊 = 𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛 (2.3) 

𝑡𝑠 representa o tempo por símbolo.  Este tempo por símbolo também é usualmente retratado por tempo 

por chirp. Cada símbolo é composto por um dado número de chips. Um chip é o número de vezes que 

o oscilador local muda de fase para formar um sinal de elevada frequência– clara analogia com o caso 

DSSS [14] . O número de oscilações por segundo é denominado por chip rate. O SF representa o 

número de bits de informação codificados num símbolo. O SF em LoRa vai de 7 a 12. O número de 

chips por símbolo e número de símbolos diferentes é dado pela Expressão (2.4): 

 𝑀 = 2𝑆𝐹 (2.4) 

 

Escolhendo um SF=7, vamos ter um símbolo composto por 7 bits de informação, sendo que podemos 

ter 128 símbolos diferentes. O  𝑡𝑠 como percetível na Figura 2-5 é o tempo que demora a percorrer o 

varrimento de frequência, tal como expresso na Expressão (2.5). 

 𝑡𝑠 =
2𝑆𝐹

𝐵𝑊
 [𝑠] (2.5) 

 

Logo o ritmo de símbolo será dado pela Expressão (2.6): 

 𝑅𝑠 =
1

𝑡𝑠 
=

𝐵𝑊

2𝑆𝐹  [𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜/𝑠] (2.6) 

 

Como em cada símbolo temos SF bits de informação podemos calcular o ritmo binário através da 

Expressão (2.7): 

 𝑅𝑏 = 𝑅𝑠 ∗ 𝑆𝐹 [𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠] (2.7) 

 

𝑓
[𝑀

𝐻
𝑧
] 

Figura 2-5 : Representação de um up-chirp. 

𝑡(𝑠) 
𝑡𝑠  𝑡𝑠 /2 

𝑓 𝑚
𝑖𝑛

 
𝑓 𝑚

𝑎
𝑥
 

𝑓 0
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O chip rate necessita de transitar 2𝑆𝐹 por cada símbolo. Como tal temos a Expressão (2.8): 

 

 𝑅𝑐 = 𝑅𝑠 ∗ 2𝑆𝐹 = 𝐵𝑊 [𝑐ℎ𝑖𝑝𝑠/𝑠] (2.8) 

 

É de reforçar a ideia que a escolha do SF influência em muito o tempo por símbolo. Com isto, na 

modulação LoRa, fixando a largura de Banda 𝐵𝑊 e incrementando o SF, verifica-se que o tempo por 

símbolo 𝑡𝑠  passará para o dobro ao mesmo tempo que o ritmo binário diminui. A grande vantagem é 

que a relação 
𝑆

𝑁
  na Expressão (2.3) aumenta devido à diminuição da capacidade do canal 𝐶  . De 

acordo com [15] vemos a sensibilidade da antena para diferentes SF e o seu ritmo binário para um 

canal de 125 KHz. 

Tabela 2-2 : Sensibilidade do recetor e ritmo binário para BW=125 KHz conforme o SF usado [15]. 

SF Sensibilidade do recetor [dBm] 𝑅𝑏[𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠] para 𝐵𝑊 = 125𝐾𝐻𝑧 

7 -124 6835 

8 -127 3906 

9 -130 2197 

10 -133 1220 

11 -135 671 

12 -137 366 

 

O recetor apenas necessita  de fazer a multiplicação de um sinal down-chirp de modo a extrair qual a 

componente DC desse sinal para a perceber qual o  símbolo transmitido[16] . 

 De acordo com o estudo ,feito por Brecht Reynders, Wannes Meert e Sofie Pollin ,em [17], sobre a 

modulação BPSK (SigFox) e LoRa, estes chegaram à  Expressão (2.9)  para a probabilidade de erro 

do CSS: 

 𝑃𝑒,𝐶𝑆𝑆 = 𝑄(
𝑙𝑜𝑔 12(𝑆𝐹)

√2
∗

𝐸𝑏

𝑁0

) (2.9) 

 

Em que 𝑃𝑒,𝐶𝑆𝑆 corresponde à probabilidade de erro 𝑄 à função de probabilidade da normal Gaussiana 

tenha valores superiores ao indicado pelo argumento, 𝑆𝐹 ao Spreading Factor, 𝐸𝑏 à energia por bit e 

𝑁0 à potência ruido espectral.  

 

 

 

 



 

12 
 

2.3 Pacote LoRa 
 

 Matthew Knight e Balint Seeber em [18], analisaram este protocolo proprietário da Semtech. Estes 

apresentam na sua descrição o seguinte espetrograma de um pacote LoRa.  

2.4 Demodulação 
 

Na sua análise Matthew Knight e Balint Seeber [18], estes autores explicam o processo de 

demodulação de um pacote. Este reside em fazer um de-chirping. Um de-chirp basicamente consiste 

em multiplicar um up-chirp com um down-chirp. Como um pacote apresenta informação codificada com 

símbolos em up-chirp e outros em down-chirp é necessário multiplicar de forma distinta por um sinal 

gerado em up-chirp e por outro sinal em down-chirp e extrair dai os resultados como expresso na Figura 

2-4-b).   Esta multiplicação permite que tenhamos um sinal de frequência constante em banda base. 

Isto permite demodular a informação presente que acaba por ser apresentada com pontos como se vê 

na Figura 2-4-c) após aplicação da FFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-6: Demodulação LoRa adaptado de [16]. 

Pela Figura 2-6-a) temos a espectrograma de um pacote LoRa. Eixo Y representa o tempo e o eixo do 

X representa a frequência Pela Figura 2-6-b) temos o de-Chirping signal através de sinais gerados. Em 

primeiro plano de-chirping através de um sinal up-chirp (delimitador da trama) e em segundo plano por 

um sinal down-chirp – (preâmbulo e a informação). Na Figura 2-6-c) apresenta-se diferentes 

representações da Fast Fourier Transform (FFT) dos símbolos, observando-se que o pacote LoRa 

apresenta tanto up-chirps como down-chirps.  

Pelo que se percebe no início temos up-chirps representativos do preâmbulo. Este preâmbulo é 

importante para que o relógio do recetor se sincronize para receber a trama. De seguida há uma 

transição com dois down-chirps que se trata do delimitador da trama para marcar o início da trama. De 

seguida segue-se o envio de diferentes símbolos com informação. 

 

a)                                 b)                                                                 c) 
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2.4.1 Código de Gray 
 
Os símbolos em LoRa utilizam o código de Gray permitindo que de estado para estado apenas ocorra 

a mudança de apenas 1 bit. O recetor tem de ser capaz de corretamente reverter o código de Gray em 

código binário. Este código facilita a correção de erros, visto que de símbolo para símbolo apenas difere 

1 bit.  

2.4.2 Data Whitening 
 
Os símbolos em LoRa também são alvos de Data Whitening. Este mecanismo através do Exclusive Or 

(XOR) entre os bits de informação e um conjunto de bits conhecidos denominado string. De seguida 

esta informação é transmitida. O recetor ao conhecer esta string e fazendo novo XOR com a informação 

transmitida consegue reverter outra vez a informação inicial (sem Whitening). A grande vantagem do 

Data Whitening é promover mais transições na informação a transmitir, principalmente se transmitirmos 

longas sequencia de símbolos com 1s ou 0s. Com estas transições torna-se mais fácil para o relógio 

do recetor sincronizar-se com a informação transmitida, promovendo também o espalhamento dos 

símbolos por todo o espectro. 

2.4.3 Código de Hamming 
 
Na transmissão também é usado o mecanismo de deteção e correção de erros proposto por Hamming 

– código de Hamming. Este código utiliza bits de paridade que são adicionados em posições específicas 

do pacote. Apesar de este código aumentar o desperdício, diminuindo assim o ritmo útil, torna essa 

transmissão mais robusta a possíveis erros. Sendo a nomenclatura descrita na Expressão (2.10), os 

códigos mais comum em LoRa são 𝐻(5, 4),  𝐻(6, 4), 𝐻(7, 4), 𝐻(8, 4) [18]. 𝐻(5, 4) e  𝐻(6, 4)  permitem 

apenas detetar erros e  𝐻(7, 4), 𝐻(8, 4) permitem correção dos erros com 𝐻(8, 4) a permitir dupla 

deteção.  

 𝐻(𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 + 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑐𝑜𝑑𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑑, 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) (2.10) 

   

2.4.4 Interleaving 
 
Além do código de Hamming a modulação LoRa faz uso de interleaving. O interleaving é utilizado visto 

que é usual os pacotes terem bits errados e normalmente estes ocorrerem em rajada. O interleaving 

caracteriza-se por distribuir a code word segundo um esquema específico. Assim, devido a esta forma 

de distribuição dos erros, a sua correção fica facilitada. Em [18] Matthew Knight e Balint Seeber 

descobriram que a técnica de  interleaver utilizada na modulação LoRa  era a diagonal com os bits mais 

significativos trocados.   
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2.5 LoRaWAN 
 

O LoRaWAN é um protocolo de rede que pertence ao conjunto das LPWAN especificada em [19] pela 

LoRa Alliance que utiliza na sua camada física a modulação LoRa. Na Figura 2-7 podemos ver a 

topologia em estrela de estrelas. Na nova especificação (versão 1.1) [19] adicionou-se um Join Server 

(JS) de forma a tornar as comunicações mais fiáveis e seguras, sendo este responsável pelo 

armazenamento de diversas chaves.  

 

Figura 2-7 : Topologia em estrela de estrelas no OMNeT++. 

Os dispositivos LoRa encontram-se em redor dos diversos gateways. Os gateways ligam-se depois aos 

servidores (à rede) através de conexões IP, fazendo a ponte entre os dispositivos e a rede (backend). 

Os dispositivos utilizam diferentes canais e ritmos binários conforme a situação. Pela modulação LoRa, 

descrita na secção 2.3, vemos que podemos facilmente trocar a capacidade por alcance. A alteração 

deste ritmo binário é promovida através de um esquema ADR específico da rede LoRaWAN. 

 

2.5.1 Stack LoRaWAN 
 

A representação do stack LoRaWan pode ser vista na Figura 2-8 
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Figura 2-8: Stack LoRaWAN adaptado de [19]. 
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• A camada aplicação LoRa é composta pelos dados provenientes dos diversos atuadores e 

sensores no dispositivo. 

•  A camada LoRa MAC é responsável pela gestão da rede.  Esta gestão obedece ao tipo de 

classe do dispositivo usada. Os comandos MAC permitem fazer alterações ou verificar o estado 

da rede. 

• A camada Modulação LoRa diz respeito ao tipo de modulação usada, usualmente modulação 

LoRa. É de ter atenção que a LoRaWAN prevê também o uso de modulação FSK. 

• Banda Industrial, Scientific and Medical (ISM) diz respeito ao conjunto de especificações da 

banda de frequências de uma dada região, nomeadamente ao frequências e larguras de banda 

dos canais de transmissão e um conjunto de regras a serem respeitadas. Uma destas regras 

é o duty-cycle permitido por canal, ou o timing de entrada em modo de Sleep e Active. EU863-

870 MHz é um exemplo de uma banda ISM europeia. Toda a informação sobre as bandas pode 

ser encontrada em [20] 

• O gateway faz a ponte entre o dispositivo e a rede. Traduz mensagens da camada LoRa 

Physical para mensagens do protocolo IP. 

 

2.5.2 Backend 
 

A especificação do backend [21] faz a distinção de dois modelos ,consoante o dispositivo se encontre 

na sua rede ou em roaming. A Figura 2-9 representa o modelo de rede local e as diferentes interfaces 

e a Figura 2-10 representa o modelo da rede em Roaming e as suas interfaces 
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Figura 2-9: Modelo de dispositivo em rede local – adaptado de [21]. 

Figura 2-10 : Modelo de dispositivo em Roaming – adaptado de [21]. 
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Em ambos os modelos, da Figura 2-9 e Figura 2-10, o dispositivo encontra-se ligado aos servidores 

através do gateway. O gateway faz a tradução dos pacotes LoRa para IP. No modelo de dispositivo em 

rede local, o Network Server (NS) é ao mesmo tempo home, serving e fowarding.  

• O serving Network server (sNS) é responsável pela MAC do dispositivo 

•  Home Network server (hNS) é responsável pelo armazenamento do routing, serviço, perfil e 

DevEUI dos dispositivos e é um interveniente ativo na ativação do dispositivo. Alguns campos 

do perfil do dispositivo encontram-se na Tabela 2-3. Alguns campos do serviço, no perfil do 

dispositivo encontram-se na Tabela 2-4. 

• O fowarding Network server (fNS) é responsável pela gestão dos diversos gateways. Pode 

existir diversos fNS a servir um dispositivo. 

•  O JS tem um papel ativo na ativação do dispositivo na rede, nomeadamente no processo de 

Over-the-Air (OTA). É neste que as mensagens de Join Request são processadas e as 

mensagens de Join Accept criadas.  Podem existir diversos Join server (JS) conectados aos 

NSs e diversos NSs conectados a um JS. Este tem um papel ativo em processos de roaming 

visto que encaminha o endereço local do hNS. É também neste que diversas chaves de sessão 

são derivadas através de Advanced Encryption Standard de 128 bits (AES-128) e distribuídas 

para os diversos elementos da rede. Contém ainda informação acerca do dispositivo 

nomeadamente o DevEUI, AppKey, NwkKey, endereço HS, identificador do Application server 

(AS) e a versão do dispositivo (1.0 ou 1.1). 

• Application server (AS) é a aplicação da rede associada ao dispositivo. É responsável por gerar 

mensagens de Downlink. Podem existir múltiplas ASs conectadas ao NS e múltiplos JSs 

conectados a um AS.  

Pelas diversas interfaces os diferentes elementos da rede comunicam entre si. 

• hNS-JS interface entre o hNS e o JS. Suporte para ativação do dispositivo. 

• vNS-JS interface entre o sNS e o JS e também entre o fNS e o JS. Importante no processo de 

roaming para informar o endereço da rede (NetID) do dispositivo.   

• ED-NS interface entre o dispositivo (end device (ED)) e os servidores, responsável pela troca 

mensagens LoRa para o NS com intervenção do gateway.  

•  AS-hNS interface entre o AS e o HS responsável pela entrega de dados. 

• hNs-sNS interface entre o hNS e o sNS de suporte à sinalização para roaming e entre entrega 

de dados do application server. 

• sNS-fNS interface entre o sNs e o fNS de suporte à sinalização para roaming e entre entrega 

de dados do application server. 

• AS-JS interface entre o AS e o JS para entrega da AppSKey do JS para o AS. 
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Tabela 2-3 : Exemplo de alguns campos guardados no hNS referentes ao perfil do dispositivo  

Campo do perfil Descrição do campo 

DeviceProfileID Identificador do perfil do dispositivo 

SuportsClass B Indicação se dispositivo suporta classe B 

PingSlotPeriod Periodicidade do ping slot 

PingslotDR Ritmo binário usado no ping slot  

PingSlotFreq Frequência usada no ping slot 

MACVersion Indicação da versão do dispositivo 

SupportsJoin Indicação se suporta Over-The-Air Activation 

(OTAA) 

MaxEIRP Máximo valor do Equivalent Isotropic Radiated 

Power (EIRP) do dispositivo  

RFRegion Nome da Região conforme a banda ISM 

 

 

Tabela 2-4 : Exemplo de alguns campos guardados no hNS, referentes ao serviço, do perfil do dispositivo. 

Campo do perfil - serviço Descrição do campo 

ServiceProfileID Identificador do perfil do serviço 

DR MIN  DR mínimo atribuído para ADR 

DR MAX DR máximo atribuído para ADR 

PRAllowed Passive Roaming (PR) permitido 

HRAllowed Handover Roaming (HR) permitido 

 

2.5.3  Roaming 
 

Existem dois tipos de Roaming em LoRaWAN. Passive Roaming e Handover Roaming. 

2.5.3.1 Passive Roaming 

 

O PR é compatível com a especificação (1.0 a 1.1). Este permite utilizar gateways de uma rede vizinha 

sem transferir o controlo da camada MAC do dispositivo. Assim o NS da rede onde o dispositivo está 

registado passa a ser apenas hNS e sNS. E o NS da rede vizinha passa ter a função de fNS.  

 

2.5.3.2 Handover Roaming 

 

O HR só foi especificado na norma 1.1 e transfere o controlo da camada MAC para o NS da outra rede. 

Assim o NS da rede local passa a funcionar como um hNS enquanto que o NS da outra rede passa a 

ser sNS.  
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2.5.4 Classes de dispositivos 
 

O protocolo LoRaWAN define três classes de dispositivos (A, B e C) com diferentes funcionalidades. A 

rede LoRaWAN deve estar preparada para lidar com todas as classes[19].  

2.5.4.1 Classe A 

 

Todos os dispositivos na rede LoRaWAN necessitam de implementar as funções descritas por esta 

classe, mesmo os de classe B e classe C. Os dispositivos de classe A enviam informação à sua 

discrição – (ALOHA). ALOHA é um tipo de específico de MAC que se caracteriza pelo envio de pacotes, 

por parte dos terminais, quando há informação para enviar de camadas superiores [22]. Como tal, pode 

ocorrer colisões quando há transmissões em simultâneo, visto que o meio é partilhado e não dedicado. 

Em caso de não receber uma mensagem este tipo de MAC espera um tempo determinado, denominado 

backoff, com o fim de retransmitir o pacote. 

De modo a aumentar a robustez contra interferências, o canal escolhido para transmissão é 

selecionado de uma forma aleatória. Os dispositivos têm de cumprir com certas normas impostas por 

região no que diz respeito ao máximo duty-cycle permitido por canal e à máxima duração da 

transmissão. Por exemplo ,segundo [19], para a Europa, um canal especificado na banda EU863-870 

terá de ter um duty-cycle menor que 1 %. Após a transmissão são abertas duas janelas de Downlink 

onde o dispositivo está pronto a receber pacotes. Para isso, como se vê na Figura 2-11, podemos ver 

que são abertas duas janelas de tempo após os respetivos atrasos. 

 

 

 

 

 

 

   

A norma [19] indica que esta janela será aberta durante um tempo necessário para que o rádio do 

dispositivo seja capaz de receber e detetar o preâmbulo. Se detetar algum preâmbulo, esta janela 

permanece ativa até o pacote ser demodulado. Caso nesta janela de tempo o pacote tenha como 

destinatário este dispositivo, a segunda janela de tempo já não é aberta. O dispositivo não poderá 

transmitir outro pacote até que tenha recebido um pacote do servidor ou que a segunda janela de tempo 

tenha expirado. Todos os dispositivos têm um número de canais pré-configurados. Na região da Europa 

e segunda a norma [19] temos três canais pré-configurados na banda EU863-870. 

 

O dispositivo antes de começar a enviar informação para os servidores necessita de estar registado 

nos mesmos. Para isso existem dois modos de ativação: OTAA e ABP 

 

 

 

Figura 2-11 : Dispositivo de classe A timings – adaptado de [19]. 
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2.5.4.2 Classe B 

 
Para além da capacidade dos dispositivos de classe A, estes dispositivos caracterizam-se por abrir 

janelas de tempo extra (ping slots) em intervalos de tempo definidos. Assim mais dados provenientes 

dos servidores podem ser encaminhados para os dispositivos desta classe. Os gateways enviam 

beacons com vista a que os dispositivos estejam sincronizados e prontos a abrir estas janelas extra. 

Caso um dispositivo pretenda ter as funcionalidades de classe B procura a existência destes beacons. 

Se estes não forem encontrados uma mensagem BEACON_NOT_FOUND é enviada da camada MAC 

para a camada de aplicação do dispositivo. Se for encontrado uma mensagem de BEACON_LOCKED 

é enviada à aplicação. A informação que o dispositivo passou a classe B é comunicada à rede pela 

indicação do bit Class B a 1 no campo Fctrl das mensagens de Uplink. A rede seleciona, de acordo 

com a última trama de Uplink e através de indicadores como o RSSI ou o Signal-to-interference-plus-

noise ratio (SNIR), qual o gateway mais apropriado para fazer o ping.  

É de relembrar que a rede tem o perfil do dipositivo. Neste perfil diversos parâmetros de classe B são 

armazenados de forma a alcançar a funcionalidade de classe B, tal como explícito na Tabela 2-3. 

 

 

2.5.4.3 Classe C 

 
Este tipo de configuração dos dispositivos tem quase sempre janelas de receção ativas o que implica 

consumos energéticos maiores, pelo que a sua implementação em sistemas reais é rara. Praticamente 

só fecham as janelas de receção quando o dispositivo se encontra a transmitir.  

 

2.5.5 Ativação  
 

Existem dois modos de activação, o Over-The-Air Activation e o Activation by Personalization  

 

2.5.5.1 Over-The-Air Activation  

 

O registo do dispositivo é feito através de dois passos:  a personalização e a ativação. Este é o modo 

mais seguro de conexão com a aplicação do servidor. É através deste que o backend negoceia as 

chaves de sessão com o dispositivo - ativação. O dispositivo, antes de iniciar o OTAA, tem de estar já 

personalizado com o identificador do dispositivo -Device unique Identifier (DevEUI), o identificador de 

registo do dispositivo na rede – Join unique Identifier (JoinEUI), duas chaves intrínsecas ao dispositivo 

para gerar cifras (AES-128), como a Application Key (AppKey) e a Network Key (NwkKey), e tem de 

estar associado a um JS.  Estas chaves são únicas para cada dispositivo e são usadas para gerar as 

chaves de sessão. A AppKey é usada para derivar a chave de sessão designada Application Session 

Key (AppSKey) e a NwkKey usada para derivar as chaves de sessão da rede: a Forwarding Network 

Session Integrity Key (FNwkSIntKey), a Serving Network Session Integrity Key (SNwkSIntKey), a 

Network Session encryption key (NwkSEncKey), a Join Server Integrity Key (JSIntKey) e a Join Server 

Encryption Key (JSEncKey).  Com estas chaves é possível cifrar mensagens. 
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Um dispositivo tem de ter associado a si um JS, um hNS e a uma AS. Este processo, denominado 

commissioning, é usualmente feito pelo fabricante do dispositivo, sendo o perfil do dispositivo guardado 

no hNS.  

 

Tabela 2-5 : Diversas chaves e onde são utilizadas. 

AppSKey Usada para cifrar o campo PHYPayload das mensagens da aplicação 

NwkKey Chave utilizada para derivar outras chaves (1.0). Usada no Message Integrity 

Code (MIC) das mensagens de Join Request. Cifrar mensagens de Join Accept 

FNwkSIntKey Usada para calcular parte do MIC das mensagens de Uplink pelo FN (v1.1) 

SNwkSIntKey Usada para calcular parte do MIC das mensagens de Uplink pelo SN (v1.1) 

NwkSEncKey Cifrar Comandos MAC tanto no PHYPayload ou no Frame Options (FOpt) (v1.1) 

JSIntKey Usado para calcular o MIC das mensagens de ReJoin Request e Join Accept 

JSEncKey Cifrar mensagens Join Accept em resposta a mensagens de Rejoin Request 

 

 

O dispositivo envia uma mensagem de Join Request. Esta mensagem é enviada como uma mensagem 

Uplink em que o conteúdo do Physical Payload (PHYPayload) é composto descrito pela Figura 2-12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver na Figura 2-12, no Join Request temos o identificador de registo do dispositivo na 

rede (JoinEUI) e o identificador do dispositivo (DevEUI) e um campo Device Number used Once 

(DevNonce). O campo DevNonce é um valor incrementado cada vez que um Join Request é enviado 

(até 2 bytes) de modo a evitar ataques pelo envio de um pacote replicado. A rede armazena os 

DevNonces para aquele dispositivo, logo se ocorrer uma trama com um DevNonce anteriormente 

recebido esta é descartada. Os identificadores têm um tamanho de 8 bytes cada um. Esta informação 

vai ser enviada para a rede de modo a armazenar e identificar o dispositivo.  A mensagem de Join 

Request é cifrada usando a chave NwkKey.  

No caso de o dispositivo estar na sua rede local, o NS verifica se o dispositivo está identificado na sua 

rede (hNS), através do DevEUI. O diagrama de mensagens do dispositivo em rede local encontra-se 

representado na Figura 2-13. Se esta verificação for positiva, o NS por Domain Name System (DNS) 

Join_Request 

JoinEUI DevEUI DevNonce 

Figura 2-12: Campos do PHYPayload com mensagem de Join Request. 
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localiza o IP do JS do dispositivo pelo JoinEUI. Depois de localizado, o NS envia uma mensagem de 

Joinreq com o Join Request, Device Address (DevAddr), Downlink Settings (DLSettings), Channel 

Frequency List (CFList), Reception Delay (Rx Delay) e o perfil do dispositivo. Com esta informação o 

JS é capaz de produzir uma mensagem de Join Answer (JoinAns), com as chaves de sessão da rede, 

a chave AppSKey cifrada e a mensagem de Join Accept. Este também é responsável por entregar as 

diversas chaves de sessão ao NS, a chave de sessão AppSKey e o DevAddr para o AS. No final do 

processo, o JS fica com conhecimento do DevEUI, DevAddr, as chaves de sessão da rede, a AppSKey 

e os DevNonce daquele dispositivo. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso de o dispositivo estar numa rede vizinha, de acordo com os acordos feitos pelos operadores 

das redes e do perfil do dispositivo, pode existir a possibilidade de ativação através de Roaming. O 

diagrama de mensagens do dispositivo numa rede vizinha encontra-se representado na Figura 2-14. 

Em Roaming, a mensagem de Join Request é recebida por um NS vizinho e este verifica que aquele 

DevEUI não se encontra no hNS desta rede. Como tal o NS vizinho, procura através de DNS e através 

do JoinEUI, o IP do JS deste dispositivo e envia uma mensagem de Home Network Request 

(HomeNSReq). Esta mensagem é composta pelo DevEUI do dispositivo para o JS localizar o hNS. Se 

existir a possibilidade de Roaming com aquela rede, o JS deverá responder com a mensagem Home 

Network Answer (HomeNSAns), a indicar sucesso e o identificador da rede – Network Identifier (NetID) 

do hNS do dispositivo.  O NS vizinho deverá enviar uma mensagem de Profile Request (ProfileReq) 

com o DevEUI para o hNS do dispositivo, de modo a saber o seu perfil e sobretudo se tem acordo de 

Roaming. O hNS deverá enviar uma mensagem de resposta, Profile Answer (ProfileAns), a indicar o 

resultado ao ProfileReq e o tipo de Roaming (Handover ou Passive). Em caso de Handover Roaming, 

o NS vizinho deve enviar para o hNS a mensagem de Handover Start Request (HRStartReq) que 

contém o Join Request, DevAddr, DLSettings, CFList, Rx Delay, o perfil do dispositivo e outros 

Join Accept 

Pacote de dados 

Join Request 

JoinReq 

JoinAns 

Pacote de dados 

Dispositivo NS JS AS 

Figura 2-13: Diagrama de sequência OTA na rede local adaptado de [21]. 

AppSKey 
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metadados necessários de modo a fazer o handover Roaming. Para mais informações referente as 

estes metadados consultar [19] . 

O hNs, ao receber o HRStartReq, verifica se houve alterações ao perfil do dispositivo e envia a 

mensagem de JoinReq juntamente com DLSettings, CFList, Rx Delay, DevEUI e DL Settings para o 

JS, de forma a atualizar o perfil do dispositivo. O JS deverá enviar a mensagem de Join Answer 

(JoinAns) com o Join Accept, as chaves de sessão da rede e a AppSKey cifrada (com chave própria 

que a JS e o AS tem conhecimento através de mecanismos externos) para o hNS. O hNs deverá de 

seguida enviar uma mensagem de Handover Start Answer (HRStartAns), com os dados do JoinAns 

juntamente com o perfil do serviço do dispositivo, para o NS vizinho. O NS vizinho deve guardar a 

SNwkSIntKey. Finalmente este encaminha o Join Accept para o dispositivo. De seguida ,os pacotes 

são trocados sendo que o NS vizinho se comporta como um sNS e o NS da rede local apenas como 

hNS. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de Passive Roaming, o NS vizinho deve enviar para o hNS a mensagem de Passive Roaming 

Start Request (PRStartReq) que contém o Join Request, DevAddr, DLSettings, CFList, Rx Delay, o 

perfil do dispositivo e outros metadados necessários de modo a fazer o Passive Roaming. O hNs, ao 

JoinAns 

ProfileAns 

HR(PR)StartReq 

ProfileReq 

Join Request 

HomeNSReq 

HomeNSAns 

Dispositivo NS local NS vizinho JS 

Figura 2-14: Diagrama de sequência OTA na rede vizinha em Handover/Passive Roaming adaptado de [21]. 
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receber o PRStartReq, verifica se houve alterações ao perfil do dispositivo e envia a mensagem de Join 

Request juntamente com DLSettings, CFList, Rx Delay, DevEUI e DL Settings para o JS, de forma a 

atualizar o perfil. O JS deverá enviar uma mensagem de JoinAns com o Join Accept, as chaves de 

sessão da rede e a AppSKey cifrada (com chave própria que a JS e o AS tem conhecimento através 

de mecanismos externos). O Join Accept enviado para o dispositivo está representado na Figura 2-15.  

O hNs deverá enviar uma mensagem de Passive Roaming Start Answer (PRStartAns) com os dados 

do JoinAns juntamente com o perfil do serviço do dispositivo para o NS vizinho. O NS vizinho deve 

guardar a FNwkSIntKey (1.1) ou NwkSKey (1.0) e o contador Frame Counter Uplink (FContUp), visto 

que tem de verificar o MIC das mensagens de Uplink. Finalmente este encaminha o Join Accept para 

o dispositivo. De seguida os pacotes são trocados, sendo que o NS vizinho se comporta como um fNS 

e o NS da rede local apenas como hNS e sNS. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A mensagem de Join Accept vai ser enviada enquanto uma janela de tempo do dispositivo está ativa, 

tal como representado na Figura 2-11, no entanto as janelas não serão abertas após 

RECEIVE_DELAY_1 ou após RECEIVE_DELAY_1+RECEIVE_DELAY_2. Estas vão ser abertas após 

JOIN_ACCEPT_DELAY1 ou JOIN_ACCEPT_DELAY1 + JOIN_ACCEPT_DELAY2 respetivamente.  O 

Join Number used once (JoinNonce) é um campo que é incrementado cada vez que um Join Accept é 

enviado. Este é usado para derivar as chaves de segurança como o AppSKey, FNwkSIntKey, 

SNwkSIntKey e NwkSEncKey através de AES 128 por parte do dispositivo. 

O Home Network Identifier (HomeNetID) é composto por 3 bytes e corresponde ao identificador da rede 

NetID. O DevAddr é o identificador do dispositivo na rede. 

 

O campo DLSettings tem a seguinte representação na Figura 2-16 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-15: Campos do PhyPayload com mensagem de Join Accept. 

JoinNonce 

Join_Accept 

Home_Net ID DevAddr DLSettings RxDelay CFList 

DLSettings 

OptNeg RX1DRoffset Rx2 Data rate 

Figura 2-16 : Campos do DLSettings. 
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RX1DROffset 

Uplink DR 

O campo OptNeg indica a versão do protocolo usada. Se este bit tiver a 0 indica que a versão LoRaWAN 

1.0 é a versão utilizada e se estiver a 1 indica que a versão utilizada é a versão LoRaWAN 1.1. É de 

salientar que pela versão 1.0 temos que FNwkSIntKey e SNwkSIntKey e NwkSEncKey são iguais e 

derivadas da NwkKey. Na antiga especificação, em que não existiam as chaves FNwkSIntKey e 

SNwkSIntKey e NwkSEncKey, as mensagens de Join Accept eram cifradas apenas com recurso à 

chave AppKey. Esta também era usada para gerar a AppSkey, pelo que o servidor da rede poderia ter 

acesso ao conteúdo do Payload da camada da aplicação, o que comprometia a confidencialidade dos 

dados dos utilizadores da rede.   

Com a nova especificação a AppSKey, a FNwkSIntKey e SNwkSIntKey e NwkSEncKey foram inseridas 

na versão 1.0. Estas são derivada pela NwkKey. 

Na versão 1.1 FNwkSIntKey e SNwkSIntKey e NwkSEncKey são diferentes e derivadas da NwkKey. E 

a AppSKey é derivada pela AppKey. Deste modo não se compromete a confidencialidade dos dados 

dos utilizadores. 

 

 O campo Reception 1 Data Rate Offset (RX1DRoffset) tem 3 bits e especifica o ritmo binário de 

transmissão no envio de pacotes que serão recebidos na primeira janela de receção do dispositivo. 

Este campo permite colocar um desfasamento entre o ritmo binário empregue na primeira janela de 

receção com o ritmo binário usado na transmissão do pacote Join Request. Este geralmente é colocado 

a zero, mas pode acontecer que devidos a constrangimentos de potência em diversas regiões ou 

apenas para melhorar a margem da ligação, que haja algum desfasamento. Na Tabela 2-6 está 

representado um quadro dos possíveis valores de DR para cada valor de RX1DROffset. Na Tabela 2-

7 encontra-se a correspondência entre ritmo binário, SF e DR para a banda europeia EU863-870 MHz. 

 

Tabela 2-6 : Configuração Data Rate (DR) para diferentes valores de Uplink DR e RX1DROffset; 

RFU - Reserved for future Usage. 

 

000 001 010 011 100 101 110 111 

DR0 DR0 DR0 DR0 DR0 DR0 DR0 RFU RFU 

DR1 DR1 DR0 DR0 DR0 DR0 DR0 RFU RFU 

DR2 DR2 DR1 DR0 DR0 DR0 DR0 RFU RFU 

DR3 DR3 DR2 DR1 DR0 DR0 DR0 RFU RFU 

DR4 DR4 DR3 DR2 DR1 DR0 DR0 RFU RFU 

DR5 DR5 DR4 DR3 DR2 DR1 DR0 RFU RFU 

DR6 DR6 DR5 DR4 DR3 DR2 DR1 RFU RFU 

DR7 DR7 DR6 DR5 DR4 DR3 DR2 RFU RFU 
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Tabela 2-7 :  Configuração DR e SF do dispositivo para canal com largura de banda de 125 KHz (banda ISM 
EU863-870 MHz). 

SF DR Ritmo binário [bits/s] para 125 KHz 

7 0 5470 

8 1 3125 

9 2 1760 

10 3 980 

11 4 440 

12 5 250 

 

 

 O campo Reception 2 Data Rate (Rx2 Data Rate) especifica o ritmo binário de transmissão no envio 

de pacotes que serão recebidos na segunda janela de receção do dispositivo, caso esta seja utilizada. 

O campo Delay especifica o valor do atraso RECEIVE_DELAY_1. O valor de RECEIVE_DELAY_2 é 

usual ter o valor de RECEIVE_DELAY_1 incrementado em um segundo. 

 

O campo CFList é opcional apresentado na Figura 2-17. 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente o dispositivo tem um número de canais pré-configurados. É através deste campo que o 

dispositivo pode alargar esse número para mais cinco canais. Os campos Freq Ch são compostos por 

3 bytes. Assim, como descrito na norma europeia, (banda EU863-870) podemos configurar cinco canais 

até 100X o valor especificado em Hz. Podemos então especificar canais entre 100MHz e os 1.67 GHz.  

O campo CFlist Type foi adicionado na especificação 1.1 e deve estar a 0 para indicar CFList contém 

frequências. 

 

2.5.6 Activation By Personalisation 
 
Em ABP não é necessário o uso do procedimento de envio de mensagens de Join Request e Join 

Accept. Isto significa que as chaves de sessão da rede e a AppSKey usadas para cifrar estão 

diretamente configuradas no dispositivo e na rede, sendo a conexão do dispositivo à rede imediata. O 

DevAddr, as chaves e AppSKey são pré-configuradas no dispositivo ao contrário do que acontece no 

OPAA. Isto pode levar a sérios problemas de segurança. Um dispositivo pode ser acedido remotamente 

e reconfigurado de modo a que as chaves possam ser roubadas ou alteradas. O NS e o AS tem de 

estar preparados e configurados por mecanismos externos a receber pacotes de dispositivos ABP. Ao 

receber um pacote Uplink, cifrado com a chave AppSKey, e com um MIC calculado através das chaves 

CFList 

Freq Ch4 Freq Ch5 Freq Ch6 Freq Ch7 Freq Ch8 CFListType 

Figura 2-17: Campo CFList do Join Accept. 
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SNwkSIntKey e FNwkSIntKey, o NS verifica com base no DevAddr as chaves desse dispositivo. Assim 

o NS verifica que aquele dispositivo se encontra ativo na rede ou não. De seguida o NS envia essa 

mensagem à AS sendo que outros metadados são inseridos[21]. 

 

2.5.6.1 ReJoin-request 

 

A mensagem de ReJoin-request foi inserida na nova especificação (versão 1.1) [19] e serve para 

atualizar a sessão do dispositivo. O dispositivo pode enviar este tipo de mensagens com diferentes 

tipos de contexto: 

• Tipo 0 – Reinicializa o dispositivo, nomeadamente todos os parâmetros rádio, o devAddr, as 

chaves de sessão e contadores das tramas. Esta mensagem deve ser reencaminhada para o 

hNS do dispositivo. Deve ser enviada periodicamente ou a seguir ao comando MAC Force 

Rejoin Request (ForceRejoinReq). Segundo [19], a transmissão destas mensagens deve 

respeitar um duty-cycle <0,1%. A mensagem de tipo 0 encontra-se representada na Figura 2-

18. 

• Tipo 1 – Mensagem equivalente a um Join Request. Normalmente usado para restaurar uma 

sessão antiga, em que o NS perdeu conexão ao dispositivo. Por exemplo, o NS por alguma 

razão perdeu as chaves de sessão. Segundo [19], o dispositivo transmite estas mensagens de 

periodicamente e de modo a respeitar um duty-cycle <0,01%. A mensagem de tipo 0 encontra-

se representada na Figura 2-19. 

• Tipo 2 – Usado para mudar as chaves de sessão, DevAddr ou contadores. Parâmetros rádio 

não são modificados. Esta mensagem deve ser reencaminhada para o hNS do dispositivo e 

sempre em resposta ao comando MAC ForceRejoinReq. Segundo [19], deve ser enviada com 

um duty-cycle <0,1%. A mensagem de tipo 2 encontra-se representada na Figura 2-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O campo Rejoin count 0 (RJcount0) é um contador que é sempre incrementado cada vez que uma 

mensagem de ReJoin-Request do tipo 0 ou 2 é enviada, similar ao campo DevNonce da mensagem de 

Join Request (secção 2.6.5.1), de modo a prevenir ataques com recurso a tramas repetidas (NS guarda 

o RJcount0 daquele dispositivo). 

 De modo similar o Rejoin count 1 (RJcount1) é incrementado cada vez que uma mensagem de ReJoin-

Request do tipo 1 é enviada. O JS guarda este RJcount1 do dispositivo. 

A resposta a este tipo de mensagens pode ser uma mensagem de Join Accept ou apenas Comandos 

MAC. 

Rejoin_Type = 0 or 2 

00 

NetID Dev EUI RJcount0 

Figura 2-18 : Mensagem de ReJoin-Request do tipo 0 ou 2. 

Rejoin_Type = 1 JoinEUI DevEUI RJcount1 

Figura 2-19 : Mensagem de ReJoin-Request do tipo 1. 
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2.5.7 Mensagens LoRa 
 

Após o dispositivo se encontrar configurado, podem ser trocadas mensagens de dados. O preâmbulo 

é composto por um número determinado de símbolos conforme a banda ISM escolhida. O papel do 

preâmbulo já foi referido na secção 2.4. O Physical Header (PHDR) dá informação referente ao 

tamanho do Payload, e ao código de Hamming utlizado. O PHDR tem um Cyclic Redundancy Check 

(CRC) de modo a detetar erros. O campo PHYPayload contém a informação a transmitir e é seguido 

de um CRC. É de salientar que o modo utilizado no protocolo LoRaWAN é o Explicit Packet mode. Este 

modo está representado na Figura 2-20, para o pacote Uplink e na Figura 2-21 para o pacote Downlink. 

Existe outro modo que é o Implicit Packet mode em o payload, Code Rate (CR) e CRC são conhecidos 

a priori. Como  toda a informação que o header fornece já é conhecida, tanto pelo emissor como o 

recetor do pacote [23] ,este pode ser removido. 

 

 

 

     

 

 

 

Figura 2-21 - Pacote LoRaWAN- Explicit mode. Pacote Downlink. 

 

Após o dispositivo enviar uma mensagem num dado canal, este fica inativo durante um certo período 

𝑇𝑜𝑓𝑓𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑛𝑑
 dado pela Expressão (2.11): 

 𝑇𝑜𝑓𝑓𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑛𝑑
=

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑂𝑛𝐴𝑖𝑟

𝐷𝑢𝑡𝑦𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑛𝑑

− 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑂𝑛𝐴𝑖𝑟 (2.11) 

Com o formato Explicit Packet mode podemos calcular o 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑂𝑛𝐴𝑖𝑟 . O termo 𝐷𝑢𝑡𝑦𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑛𝑑 diz 

respeito ao Duty Cycle desse canal especificado na banda ISM. Sabendo que o 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑂𝑛𝐴𝑖𝑟 

corresponde à duração total da trama, temos pela Expressão (2.12): 

 

 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑂𝑛𝐴𝑖𝑟 = 𝑇𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒 + 𝑇𝑃𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 (2.12) 

   

Em que 𝑇𝑃𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑  corresponde ao tempo que perfaz o PHDR, o PHYPayload e o CRC. Por [23] temos 

que o 𝑇𝑃𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑  pode ser calculado através da Expressão (2.13) : 

 

 𝑇𝑃𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝑛𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 ∗  𝑇𝑠 (2.13) 

 

Em que 𝑛𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒  é o número de símbolos do preâmbulo. Este depende da banda ISM especificada. 

Para EU 863-870 MHz 𝑛𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒 = 8. O 𝑇𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒 pode ser calculado através de (2.14) : 

 

Preâmbulo PHDR PHDR_CRC PHYPayoload CRC 

CR=4/8 

Figura 2-20 - Pacote LoRaWAN- Explicit mode. Pacote Uplink. 

Preâmbulo PHDR PHDR_CRC PHYPayoload 

CR=4/8 
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 𝑇𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒 = (𝑛𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒 + 4,25) ∗  𝑇𝑠   (2.14) 

 

𝑛𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑  é o número de símbolos do Payload do pacote e pode ser calculado através de (2.15) : 

 

 𝑛𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 = 8 + max (𝑐𝑒𝑖𝑙 [
(8𝑃𝐿 − 4𝑆𝐹 + 28 + 16𝐶𝑅𝐶 − 20𝐼𝐻)

4(𝑆𝐹 − 2𝐷𝐸)
] (𝐶𝑅 + 4), 0) (2.15) 

 

Na Expressão (2.5) 𝑃𝐿 corresponde ao número de bytes do PHYPayload, SF ao Spreading Factor 

usado, CRC indica a presença de um 𝐶𝑅𝐶 (trama de Uplink a CRC=1), 𝐼𝐻 quando o Implicit Header 

mode está activo (em LoRaWAN IH=0). 𝐷𝐸 corresponde a um parâmetro de otimização para aumentar 

a robustez. Quando SF=11 ou SF=12 este encontra-se 𝐷𝐸 tem o valor 1. 𝐶𝑅 corresponde ao code rate 

do payload e pode ter valores de 1 a 4. CR com o valor de 1 corresponde ao um code rate 4/5.  

 

O campo PHY Payload para além do formato exposto na secção OTAA pode ter neste os dados a 

transmitir pelo dispositivo. A Figura 2-22 representa os diversos campos do PHYPayload. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MAC Header (MHDR) é constituído por 3 campos como na Figura 2-23:  

 

 

 

 

 

 

O Message Type (Mtype) é campo que especifica o tipo de mensagens que são enviadas. Tem um 

tamanho de 3 bits representativos do tipo de mensagem como indicado na Tabela 2-5. O campo 

Reserved for Future Usage (RFU) tem 3 bits e estão reservados para uma futura especificação . O 

PHYPayload 

MHDR MIC 

FHDR FPort FRMPayload 

MACPayload 

DevAddr FCtrl FCnt Fopts 

Figura 2-22: Representação do PHYPayload com dados do dispositivo – 
MACPayload. 

MHDR 

MType RFU Major 

Figura 2-23: Campo MHDR. 
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Major é composto por 2 bits reservados para indicação do tipo de formato de mensagens LoRaWAN 

que é imposta. Até à versão 1.1 estes bits não são utilizados. Estão assim reservados para revisão 

futura (RFU).  

 

Tabela 2-8 : Mtype e correspondente tipo de mensagem. 

MType Tipo de mensagem 

000 Join Request 

001 Join Accept 

010 Unconfirmed Data Up 

011 Unconfirmed Data Down 

100 Confirmed Data Up 

101 Confirmed Data Down 

110 Rejoin-Request 

111 Proprietary 

  

 

 

Em relação ao MAC Payload ,este é representado pela Figura 2-24. 

 

 

 

 

 

 

O campo Frame Header (FHDR) é apresentado na Figura 2-25. 

 

 

 

 

 

 

 

O DevAddr representa o identificar do dispositivo na rede. Este já foi referido na secção 2.5.5.1 quando 

se referiu a mensagem Join Accept. O campo Frame control (Fctrl) é diferente conforme a mensagem 

é Uplink ou Downlink. A Figura 2-26 representa o campo Fctrl de uma mensagem de Downlink. 

 

 

 

 

 

FHDR FPort FRMPayload 

MACPayload 

Figura 2-24 :  Campo MACPayload. 

FHDR 

DevAddr FCtrl FCnt Fopts 

Figura 2-25 : Campo FHDR do MacPayload. 
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O campo ADR é um bit que indica se mecanismo de adaptação do ritmo binário está ativo ou não. RFU 

é um campo reservado para especificação futura, Acknowledgment (ACK) é um bit ativo aquando do 

envio de uma resposta a uma mensagem que necessita de ser confirmada. O campo Frame Pending 

(Fpending) indica se ainda há informação que necessita de ser enviada por parte da rede. Frame 

options Length (FoptsLen) é um campo opcional que indica o tamanho do campo Fopts do FHDR.  

 

O campo Fctrl da mensagem de Uplink apresenta vários campos em comum com a mensagem de 

Uplink. Acrescenta de diferente o Adaptive Data Rate Acknowledgement Request (ADRACKReq), como 

representado na Figura 2-27. Este faz parte do mecanismo ADR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O campo Fopts é usado para transportar comandos MAC até um máximo de 15 bytes.  

O campo Frame Port (Fport) do MACPayload é um campo específico da aplicação e tem um tamanho 

de 1 byte. Se Fport é 0, é porque existem comandos MAC no campo FRMPayload. Caso o campo 

Frame Options Length (FoptsLen) seja 0, o campo FOpts não está presente no pacote. Se FoptsLen 

for diferente de 0 o campo Fport não pode ter o valor 0. Como tal um pacote nunca pode ter comandos 

MAC no campo FRMPayload e no Fopts em simultâneo. Como o campo FHDR pode ou não ter FOps 

até 15 bytes este campo tem entre 7 a 22 bytes. Como tal o FRMPayload pode conter informação 

inerente ao dispositivo até um total expresso na Expressão (2.16): 

 

 N =  M − 1 − FRMPayload𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ . (2.16) 

 

O valor de M é específico de cada região. Para a região da europa, este depende do valor do SF usado, 

tal como representado na Tabela 2-9. O valor de FRMPayload𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ representa o valor do tamanho do 

campo FRMPayload em bytes. 

 

Fctrl 

ADR RFU ACK Fpending FOptLen 

Figura 2-26 : Fcrtl de uma mensagem Downlink. 

Fctrl 

ADR ADRACKReq ACK RFU FOptLen 

Figura 2-27 : Fcrtl de uma mensagem Uplink. 
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Tabela 2-9 :  Valor de M para canais de 125 KHz com diferentes SF – sem compatibilidade para repetidor. 

SF M [bytes] 

12 59 

11 59 

10 59 

9 123 

8 250 

7 250 

 

2.5.8 ADR 
 

O ADR é o mecanismo de adaptação do ritmo binário usado em LoRaWAN para o caso de os 

dispositivos estarem fixos num local. Este deve estar sempre ativo, visto que permite melhor 

performance e evita que demasiada energia da bateria seja despendida.  Tal como explicado na secção 

2.2, os dispositivos estão normalmente a distância muito elevadas em relação ao gateway e podem 

estar sujeitos a condições bastante distintas ao longo do tempo. Convém aos dispositivos terem a 

capacidade de adaptarem o ritmo binário e a potência emitida conforme as circunstâncias.  

Este mecanismo é ativado pelo bit ADR no campo Fctrl. Pode ser ativado pelo dispositivo ou pela rede.  

O dispositivo tem um contador denominado ADR_ACK_CNT. Cada vez que o dispositivo envia uma 

mensagem de Uplink, este é incrementado (menos nas retransmissões). Cada vez que a rede envia 

uma trama Downlink, este é reinicializado a zero. Caso não haja nenhuma trama Downlink recebida, 

este vai sempre incrementar. Se chegar a um ponto em que ultrapassa o limite ADR_ACK_LIMIT, valor 

fornecido de acordo com a banda ISM utilizada na região, na próxima trama Uplink o campo 

ADRACKREQ do Fctrl vai ser ativado com o bit 1 (se SF>7). Caso o dispositivo após 

ADR_ACK_LIMIT+ADR_ACK_DELAY não recebeu nenhuma trama, este reconfigura a sua potência 

para o seu maior valor possível, caso este não se encontre já no máximo. Após 

ADR_ACK_LIMIT+ADR_ACK_DELAY+ADR_ACK_DELAY o SF vai aumentando, caso este seja 

menor que o máximo (12). Se mesmo assim não houver trama Downlink, a cada passo de 

ADR_ACK_DELAY o SF vai ser incrementado. Assim aumenta a probabilidade de a trama ser recebida, 

visto que associado a um SF maior está uma sensibilidade do recetor maior (menor potência de receção 

necessária). 

 Quando o bit ADR se encontra ativo pela primeira vez, a rede vai armazenando um conjunto de 

medições (normalmente 20) referente ao Signal-to-Noise Ratio (SNR)  [24]. Após as 20 medições terem 

sido recolhidas a rede calcula a margem  𝑆𝑁𝑅𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛  de acordo com a Expressão (2.17): 

 

 𝑆𝑁𝑅𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 = 𝑆𝑁𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑁𝑅𝑟𝑒𝑞 − 𝑀 (2.17) 
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Em que 𝑆𝑁𝑅𝑚𝑎𝑥 representa o valor máximo das 20 medições feitas em dB. 𝑆𝑁𝑅𝑟𝑒𝑞 corresponde ao 

valor requerido em dB. Os valores de 𝑆𝑁𝑅𝑟𝑒𝑞 encontram-se representados na Tabela 2-10. 𝑀 é uma 

margem que geralmente tem o valor de 10 dB. 

Tabela 2-10 :  Valores do SNR requerido. 

SF SNR (dB) 

7 -20 

8 -17,5 

9 -15 

10 -12,5 

11 -10 

12 -7,5 

 

De seguida é calculado o número de “steps” necessários é dado pela Expressão (2.18): 

 

 𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 =   𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(
𝑆𝑁𝑅𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 

3
) (2.18) 

Caso 𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 > 0 o SF vai ser decrementado em  𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 até um mínimo de SF=7 e a configuração de 

potência 𝑇𝑥 decrementada por 𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠  até um mínimo de 𝑇𝑥 = 0 . 

Caso 𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 < 0 configuração a configuração de potência 𝑇𝑥 é incrementada em  𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠  até um máximo 

de 𝑇𝑥 = 5 . 

A função 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 corresponde ao arredondamento às unidades. 

Estas novas configurações são depois enviadas para o dispositivo através de comandos MAC. Como 

se pode constatar, quem aumenta o ritmo binário do dispositivo é sempre a rede e quem o diminui é o 

dispositivo. 

 

As configurações de Tx e correspondente ao valor da potência de transmissão estão representados na 

Tabela 2-11. 

As configurações de DR e correspondente valor do ritmo binário estão representados na Tabela 2-7. 

 

Tabela 2-11 : Potência de transmissão do dispositivo para a banda (banda ISM EU863-870 MHz). 

Potência Tx Valor[dB] 

0 EIRP-2 

1 EIRP-4 

2 EIRP-6 

3 EIRP-8 

5 EIRP-10 

6 EIRP-12 

7 EIRP -14 

7…15 RFU 
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2.5.9 Comandos MAC 
 

Os comandos MAC permitem que a rede e o dispositivo troquem mensagens entre si de modo a de 

modo a que a rede LoRaWAN seja eficientemente controlada. Na Tabela 2-12 encontram-se os 

principais comandos MAC, o seu identificador Command Identifier (CID), o seu transmissor e uma 

pequena descrição do comando. Os identificadores dos comandos CID têm um tamanho de 1 byte. 

Para mais informações referente a comandos MAC consultar [19] .  

Tabela 2-12 : Pequena descrição dos Comandos MAC e respetivo transmissor. 

CID Comando Transmissor Descrição 

0x01 ResetInd Dispositivo Usado em ABP para reinicializar a rede. 

0x01 ResetConf Gateway Resposta ao ReserInd 

0x02 LinkCheckReq Dispositivo Verificar a qualidade da receção da rede 

0x02 LinkCheckAns Gateway Resposta ao LinkCheckReq 

0x03 LinkADRReq Gateway Efetuar alterações devido ao ADR 

0x03 LinkADRAns Dispositivo Reposta ao LinkADRReq 

0x04 DutyCyleReq Gateway Alteração do duty-cycle de um canal 

0x04 DutyCyleAns Dispositivo Resposta ao DutyCycleAns 

0x05 RxParamSetupReq Gateway 
Alteração dos parâmetros da janela de 

receção do dispositivo  

0x05 RxParamSetupAns Dispositivo Resposta ao RxParamSetupAns 

0x06 DevStatusReq Gateway Requer o estado atual do dispositivo  

0x06 DevStatusAns Dispositivo 

Resposta ao DevStatus. Esta resposta inclui 

nível da bateria e margem de receção do 

dispositivo 

0x07 NewChannelReq Gateway Altera ou adiciona novos canais 

0x07 NewChannelAns Dispositivo Resposta ao NewChannelReq 

0x08 RxTimingSetupReq Gateway 
Configuração dos atrasos referentes à 

abertura das janelas de receção 

0x08 RxTimingSetupAns Dispositivo Resposta ao RxTimming Setup 

0x09 TxParamSetupReq Gateway Alteração do EIRP do dispositivo  

0x09 TxParamSetupAns Dispositivo Resposta ao TxParamSetupReq 

0x0A DlChannelReq Gateway 

Alteração da frequência Uplink com as 

frequências Downlink. Usado nos USA que 

tem canais dedicados 

0x0A DlChannelAns Dispositivo Resposta ao DLChannelReq 

0x0B RekeyInd Dispositivo 
Atualização das chaves por um dispositivo 

OTAA 

0x0B RekeyConf Gateway Resposta ao RekeyInd 
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Continuação da Tabela 2-12 

0x0C ADRParamSetupReq Gateway 
Alteração das constantes ADR_ACK_LIMIT e 

ADR_ACK_DELAY do dispositivo 

0x0C ADRParamSetupAns Dispositivo Resposta ao ADRParamSetupReq 

0x0D DeviceTimeReq Dispositivo Troca de informação sobre a hora e a data 

0x0D DeviceTimeAns Gateway Resposta ao DeviceTime request 

0x0E ForceRejoinReq Gateway 
Pedido ao dispositivo para fazer um Rejoin 

Request 

0X0F RejoinParamSetupReq Gateway 
Indicação da periodicidade das Rejoin 

Requests  

0x0F RejoinParamSetupAns Dispositivo RejoinParamSetupReq 

0x80  

a 0xFF 
Proprietary Ambos Reservado para próximas versões 
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Capítulo 3 

 

Simulador 

 

3.1 Descrição do simulador 
 

O simulador OMNeT++ é um simulador de eventos open source com um Integrated Development 

Environment (IDE) baseado no Eclipse. Este IDE contém um ambiente gráfico quando se executa uma 

simulação. O OMNeT++ inclui vários pacotes com diversas funcionalidades. Estes pacotes contêm 

módulos programados através da linguagem C++. A conjugação de diversos módulos juntos permite a 

criação de módulos cada vez mais complexos que por ventura permitem a criação de redes mais 

complexas para simulação [25]. 

Sendo o OMNeT++ composto por pacotes com diversos módulos, estes são descritos através de 

ficheiros Network Description (.NED) [25]. Cada ficheiro NED pode ser configurado no OMNeT++ com 

o auxílio de uma ferramenta gráfica ou pela linguagem específica do. NED tal como representado na 

Figura 3-1. 

 

Figura 3-1: À esquerda a representação gráfica e à direita a representação através da linguagem. NED. 

Cada ficheiro NED pode conter a definição de um módulo simples, de um canal, de um módulo 

composto pela conjugação de outros submódulos, ou a representação de uma rede. Este ficheiro NED 

pode incluir ainda definição de parâmetros, sinais estatísticos, submódulos, portos e conexões. 
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3.2 Módulo simples 
 

Cada módulo simples tem sempre associado a si a um ficheiro C++ com a funcionalidade desse 

módulo. É prática comum a existência de ficheiros .h onde se encontra a definição da classe, 

nomeadamente dos seus diversos métodos e atributos. Existe no OMNeT++ ,já definida, uma classe 

base para os módulos simples denominada “cSimpleModule”. Esta apresenta três métodos de utilidade 

prontos a serem redefinidos: 

• void initialize()  -  Método executado uma única vez no início da simulação. É neste método que 

as variáveis são inicializadas e onde devem ser lidos os parâmetros e sinais estatísticos 

definidos no. NED.  

• void handleMessage(cMessage *msg) – Método executado cada vez que uma mensagem 

chega ao módulo. Dentro destas mensagens são incluídas as denominadas self-message que 

são como temporizadores próprios desse módulo. Estas mensagens são programadas através 

do método scheduleAt(simtime_t t, cMessage * msg ) que permite selecionar a mensagem e o 

instante de tempo a que chega ao módulo.    

• void finish() – Método chamado cada vez que a simulação termina e responsável pela geração 

dos dados estatísticos. 

3.3 Módulo composto 
 

Um modelo composto é constituído por dois ou mais módulos simples que comunicam entre si, através 

da troca de mensagens pelos diversos portos de entrada e de saída. A Figura 3-1 representa um módulo 

composto por 4 submódulos. Os submódulos são geralmente importados de outros pacotes existentes 

e necessitam de estar ligados entre si através de conexões expressas no NED, tal como apresentado 

na Figura 3.1 – representação da linguagem. No NED também há a possibilidade da criação de 

parâmetros e sinais com fins estatísticos que serão lidos pelo ficheiro C++ [26]. 

3.4 Rede 
 

 Uma rede corresponde a um módulo composto sem portos de comunicação com o exterior, como 

podemos ver ilustrado na Figura 3-2 [25]. Para efeitos de simulação é estritamente necessário a criação 

de uma rede. Associado a essa rede está sempre um ficheiro .ini. Neste ficheiro .ini é feita a alteração 

de parâmetros dos diferentes módulos dessa rede, fornecendo assim uma grande flexibilidade ao 

utilizador do OMNeT++. O ficheiro .ini também permite diferentes configurações de modo a que o 

utilizador, ao iniciar a simulação, possa escolher diferentes cenários. Através do ambiente gráfico, 

durante a simulação, há a possibilidade de inspecionar o estado de cada módulo e o conteúdo dos 

pacotes dessa rede. 
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Figura 3-2 :  Estrutura do modelo de uma rede em OMNeT++  - retirado de  [25]. 

 

3.5 INET 
 
O INET representa um conjunto de pacotes que permitem a simulação de diversos protocolos de rede. 

Este costuma ser instalado conjuntamente com o OMNeT++. Por exemplo, existem neste simulador 

módulos radio, aplicações Transmission Control Protocol (TCP). Alguns dos mais usados ao longo 

deste trabalho são: 

• StationaryMobility – Este módulo disponível pelo INET de mobilidade permite que os 

dispositivos se encontrem estáticos ao longo da simulação. Permite no ficheiro .ini alterar a 

posição dos módulos. 

• FreeSpacePathLoss – Módulo que permite calcular as atenuações que as transmissões sofrem 

até chegarem ao recetor.  

• FlatRadioBase – Módulo composto controlado pela camada MAC com os seguintes sub-

módulos: antena, transmissor, recetor e um consumidor de energia. Este último não foi 

utilizado. Este rádio funciona com vários modos:  modo Off, modo de Transmitter, modo de 

Reception, modo transceiver, modo Sleep e modo Switching. Este tem a aptidão de receber e 

transmitir pacotes e mensagens internas provenientes dos diversos portos. Possui ainda 

diversos temporizadores de modo a replicar o tempo de transmissão e receção. Este controla 

e define diversos parâmetros do transmissor e do recetor, nomeadamente a potência e ritmo 

binário da transmissão, modulação aplicada, sensibilidade do recetor. Consegue ainda 

transmitir e receber ao mesmo tempo em canais distintos. Possui diversos métodos de modo 

verificar se a receção foi sucedida (por exemplo comparando a sensibilidade com a potência 

recebida).  

• RadioMedium – Módulo usado quando existem módulos rádio na simulação e parametriza o 

meio envolvente. Este é responsável por monitorizar todos os radio existentes na simulação, 

nomeadamente as suas transmissões e receções. É neste que diversos métodos são 

chamados pelo rádio para verificar se a receção é bem-sucedida. Calcula o valor das 

interferências e potências do sinal na receção, de acordo com um modelo propagação, por 

exemplo a atenuação em espaço livre. Contabiliza-se o nível de ruído do meio e especifica-se 



 

38 
 

o modelo de obstáculos.  Este encontra-se representado na Figura 3-3 juntamente com um 

módulo de Rádio. 

• TCP e NetworkLayer IPv4- Módulos que permitem configurar uma ligação TCP por IPv4 entre 

o dispositivo e o servidor.  

• Eth – Módulo utilizado para simular a ligação entre o gateway e os servidores. Neste caso o 

modulo 100G Ethernet foi utilizado, mas facilmente se altera para outros ritmos binários. 

 

 

 

 

 

´ 

 

3.6 Modelo LoRaWAN implementado 
 

Ao longo desta tese tentou-se modelizar o protocolo LoRaWAN de acordo com a especificação [19]. 

Deste modo desenvolveu-se no simulador OMNeT++ diversos módulos. A Figura 3.4 representa um 

exemplo da vista do LoRaWAN no simulador:  

 

Figura 3-4 : Exemplo de uma rede LoRaWAN. 

3.6.1 LoRaDevice 
 

No LoRadevice é composto por uma aplicação, uma NIC (Network Interface Controller), uma interface 

table e por um módulo de Stationary mobility. Tem como função modelizar o dispositivo de classe A. 

 

Figura 3-3:  Representação dos módulos compostos do Radio e RadioMedium. 
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3.6.2 Aplicação Device 
 

A Aplicação é um modulo constituído por uma aplicação LoRa. Esta é responsável por gerar e enviar 

informação (Bytes) de acordo com um intervalo de tempo especifico; indicação do SF a usar; 

monotorização de vários contadores como o FCntUp e FCntDown, mecanismos de ADR, mecanismo 

de retransmissão dos Join Requests e de mensagens Uplink. 

O diagrama da Figura 3-5 representa o fluxograma da aplicação do dispositivo de classe A 

implementado no OMNeT++. 

 

 

Figura 3-5 : Fluxograma da aplicação do dispositivo. 
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Na Figura 3-5, o valor n é 1, quando se inicializa a aplicação. A aplicação ao ser iniciada num dispositivo 

vai iniciar o processo de registo na rede. Neste caso optou-se pela OTAA. Como tal é enviado um Join 

Request com informação referente ao identificador de registo na rede JoinEUI ao identificador do 

dispositivo DevEUI. É possível que o gateway não receba esse Join Request. Como o registo na rede 

é obrigatório, a especificação [19] define um mecanismo de retransmissão de uma nova trama Join 

Request com um novo DevNonce .Este novo Join Request foi programado de acordo com mecanismo 

de retransmissões explícito na Tabela 3-1.  

 

Tabela 3-1 : Mecanismo de retransmissões – tempo de transmissão a respeitar no envio de pacote Join Request.  

Tempo agregado durante a 

primeira hora após uma 

reinicialização da rede 

𝑇0 < 𝑡 < 𝑇0 + 1ℎ 
Tempo de Transmissão < 36 

segundos 

Tempo agregado após 10 

horas 
𝑇0 < 𝑡 < 𝑇0 + 11ℎ 

Tempo de Transmissão < 36 

segundos 

Depois das 11h, tempo 

agregado após 24 h 

𝑇0 < 𝑡 < 𝑇0 + 35 + 𝑁 

𝑁 > 0 

Tempo de Transmissão < 36 

8,7segundos por 24h 

 

Na Tabela 3-1, podemos ver que dos três critérios de escolha, tem de se seleccionar o critério mais 

restrito. Como os critérios são formulados para um período demasiado lato optou-se por respeitar 

aquele com um tempo de transmissão total na primeira hora respeite os 36 segundos .  Como estamos 

num caso estático e assumindo que as condições de propagação não se alteraram significativamente, 

aumenta-se o Tx e de seguida o SF inicial do dispositivo, de modo a que a probabilidade de sucesso 

da receção do novo Join Request por parte de um gateway aumente. Caso algum gateway receba com 

sucesso o pacote com o Join Request, um Join Accept é enviado. Este Join Accept contém informação 

relevante, nomeadamente a informação da frequência dos novos canais que serão configurados no 

dispositivo através do campo CFList. Também tem informação relevante como o NetId, DevAddr, como 

referido em 2.6.5.1.  É de salientar que apesar da norma [19] especificar canais com largura de banda 

de 250 KHz e até modulação Frequency-shift keying (FSK), estes não foram implementados. 

Restringiu-se apenas aos canais com largura de banda de 125 KHZ e modulação LoRa. Após o Join 

Accept ser recebido, o dispositivo está otimizado para começar a transmitir informação para a rede. 

Colocou-se diversos temporizadores através da criação de mensagens próprias a partir do método 

scheduleAt (simtime_t t, cMessage * msg ): um de modo a simular a quantidade de informação gerada 

e outro de modo a que o dispositivo inicie o envio da informação . Como tal, antes de o temporizador 

de envio chegar ao fim, necessitamos de verificar se existe informação para enviar. Caso isto não 

aconteça, há um período de espera por essa informação. Este tipo de verificação é efetuada sempre 

que o temporizador de envio chegue ao fim. Contudo, no caso de a rede necessitar de um pacote de 

confirmação (ACK), é enviado um pacote sem informação no payload. Para efeitos gráficos da 

simulação, a aplicação envia os pacotes com o nome correspondente ao campo Mtype (secção 3.1.3), 

neste caso, o pacote de confirmação vai ser representado no simulador como ACK. Por exemplo, caso 
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a aplicação envie uma informação que não necessite de confirmação, terá o nome Unconfirmed Data 

Up. Por cada pacote enviado pela aplicação (exceção para as retransmissões) é sempre incrementado 

o contador ADR_ACK_CNT. Os contadores FCntDown e FCntUp são sempre incrementados, 

independentemente de a transmissão em causa ser uma retransmissão. Caso um pacote Downlink seja 

recebido, o valor ADR_ACK_CNT é reinicializado. Esse pacote recebido pode conter o comando MAC 

LinkADRREQ com informação referente à mudança de SF devido ao mecanismo de ADR. Caso um 

pacote Downlink não seja recebido, durante um tempo especificado, este será retransmitido. O número 

de máximo de vezes que um pacote é retransmitido dado por NbTrans. Por cada pacote Uplink enviado, 

a aplicação verifica se ultrapassou o limite ADR_ACK_LIMIT. Se ultrapassar, este requer que o ADR 

REQ BIT seja colocado a 1 de modo a poder despoletar o mecanismo de ADR na rede (através do 

comando MAC Link_ADR_REQ). Se dentro de n*ADR_ACK_DELAY (como uma tolerância) não for 

recebido nenhum pacote Downlink então o dispositivo diminui o Tx=0, caso este não seja já 0,  para 

n=1 e aumenta o SF, caso este não esteja no seu valor máximo (12), para n>1. 

3.6.3 LoRaDeviceNIC 
 

NIC é um modulo composto por uma fila, uma camada MAC e um módulo de rádio. A fila é um módulo 

de relevância ao longo da simulação. Esta é controlada pela camada MAC, a qual vai requisitando 

pacotes à fila. De acordo com a norma [19], após a transmissão de um dado pacote, essa sub-banda 

permanece durante um determinado período (Toff - de acordo com a Expressão (2.11)) impedida de ser 

utilizada de novo pelo dispositivo. Pode então acontecer que apesar de a camada da aplicação enviar 

um pacote para a camada MAC, esta não tenha nenhuma sub-banda disponível. Como tal, esse pacote 

vai ter de ficar em fila até que alguma sub-banda fique novamente disponível para transmissão. Claro 

que isto só acontece se o utilizador configurar na aplicação um tempo de envio muito curto com 

informação sempre pronta a ser transmitida.  

3.6.4 LoRaDeviceMAC 
 

A camada MAC é também responsável, não só por requerer pacotes da fila, mas também pelo controlo 

do rádio através do envio de informação de controlo, denominada ConfigureCommand. Este tipo de 

informação de controlo é enviada antes do envio de um pacote da camada MAC para o módulo de 

rádio, de modo a que este fique disponível para transmitir. Outra funcionalidade implementada é o envio 

de informação de controlo para que no módulo do rádio sejam configurados diversos canais conforme 

as frequências especificadas no campo CFlist do Join Accept. A camada MAC  também verifica o MIC 

de modo a que a integridade das mensagens seja verificada. É de salientar que por efeitos de simulação 

foi adicionado uma variável de controlo com o ID único do dispositivo LoRa. Assim, todas as mensagens 

transmitidas pelo gateway em resposta à mensagem desse dispositivo contêm esse identificador. Como 

tal, uma mensagem destinada a outro dispositivo não terá o MIC autenticado e como tal esse pacote 

será descartado. A MAC também verifica se os pacotes que colidiram no recetor são capazes de serem 

recebidos corretamente. Uma colisão significa que dois ou mais pacotes estão a ser recebidos em 

simultâneo num canal específico. Para isso calcula-se os níveis de interferência dos diferente pacotes 
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recebidos de acordo com Single Input Single Output (SISO) de [27] expresso e em [28] pela Expressão 

(3.1) .  Se os pacotes forem transmitidos em diferentes canais não há risco de colisão.  

 𝑆𝑁𝐼𝑅 =
𝑃𝑟𝑐,0

𝜎𝑤
2 + ∑ 𝑃𝑟𝑐,𝑙

𝑁𝑖𝑛𝑡
𝑙=1

 (3.1) 

𝑃𝑟𝑐,0 representa o valor da potência do pacote em consideração, 𝜎𝑤
2  representa a potência de ruido, 𝑃𝑟𝑐,𝑙 

a potência do pacote interferente 𝑙  e  𝑁𝑖𝑛𝑡 o número de pacotes interferentes.  

De acordo com [28], assumindo que todos os únicos pacotes interferentes no cenário são pacotes do 

protocolo LoRaWAN temos a matriz 𝑇 dos limiares 𝑆𝑁𝐼𝑅 expressa em dB representada na Expressão 

(3.2) : 

 
𝑇 =

[
 
 
 
 
 

6 −16 −18
−24 6 −20
−27 −27 6

−19 −19 −20
−22 −22 −22
−23 −25 −25

−30 −30 −30
−33 −33 −33
−36 −36 −36

6 −26 −28
−33 6 −29
−36 −36 6 ]

 
 
 
 
 

 

 

(3.2) 

Em que cada elemento 𝑇𝑖,𝑗 representa a margem necessária para que o pacote 𝑖 com 𝑆𝐹 = 𝑖 + 6 seja 

corretamente descodificado na presença de um pacote j com 𝑆𝐹 = 𝑗 + 6 . Por exemplo, um pacote 𝑖 =

1, 𝑆𝐹 = 7   com um interferente 𝑗 = 2, 𝑆𝐹 = 8 só será corretamente descodificado se 𝑆𝑁𝐼𝑅𝑖 > −16 𝑑𝐵 e 

reciprocamente  𝑆𝑁𝐼𝑅𝑗 > −24 𝑑𝐵 . A matriz 𝑇 só comtempla cenários de dois pacotes a coliderem. 

Quando mais que dois pacotes colidirem, cenário com probabilidade reduzida, contabiliza-se como 

limiar 𝑇𝑖,𝑗   aquele que for mais exigente. Por exemplo, um pacote em consideração com 𝑖 = 2, 𝑆𝐹 = 8 

com interferentes com 𝑗 = 1 ,𝑆𝐹 = 7 e 𝑗 = 3 𝑆𝐹 = 9 o limiar escolhido será 𝑇2,3 = −20 𝑑𝐵 em vez de 

𝑇2,1 = −24 𝑑𝐵 . É de salientar ,como em [28], que na potência do pacote interferente é apenas tomada 

em conta o intervalo de tempo em que ambas as receções se sobrepõem, tal como indicado na 

Expressão (3.3): 

 𝑃𝑟𝑐,𝑙 = 𝑃𝑗 ∗
𝑡𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜

𝑇𝑖

 (3.3) 

 

Em que 𝑃𝑗  é a potência do pacote interferente, 𝑡𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜  é o intervalo de tempo em que ambos os 

pacotes estão a ser recebidos e 𝑇𝑖 é o instante de tempo em que o pacote 𝑖 termina a sua receção. É 

de salientar que em [29], encontra-se uma abordagem mais minuciosa em relação aos pacotes que 

entram em colisão, nomeadamente no que diz respeito à receção durante e após o preâmbulo ser 

detetado, que não foi tida em conta nesta tese. 

 

 

 



 

43 
 

3.6.5 LoRaDeviceRadio  
 
O rádio do dispositivo é composto por submódulos da antena, do transmissor e do recetor. O rádio do 

dispositivo foi herdado do modulo FlatRadioBase do INET e foram adicionadas diversas 

funcionalidades. O FlatRadioBase apresenta a capacidade de receber apenas uma trama descartando 

sempre as seguintes. Ora isto não é o pretendido pelo rádio LoRa. Como tal, foi acrescentada a 

capacidade de receber diversas tramas ao mesmo tempo e de lidar com as diversas colisões. O rádio 

LoRa apresenta diversos temporizadores de modo a que o rádio transite de estado para estado. Por 

exemplo, de acordo com a especificação [19] e assumindo a norma europeia após o envio de uma 

trama este vai permanecer durante 1S desativado e vai acordar passado este tempo – modo Sleep 

para modo Receiving. No caso de não receber esse pacote num determinado período, irá ser aberta 

outra janela de tempo após 2S. O rádio do dispositivo LoRa inclui ainda a capacidade de adicionar 

canais conforme a indicação de informação de controlo proveniente da camada MAC. De modo a 

auxiliar o cálculo do Time on Air da Expressão (3.11) e das colisões, são enviados para a MAC 

mensagens com os tempos de início e fim de transmissão e receção.  

3.6.6 LoRaGateway 
 

O LoRaGateway está representado na Figura 3-6. 

 

Figura 3-6 : Módulo composto LoRaGateway - retirado do OMNeT++. 

 O gateway é um modulo composto por um módulo de networkLayer IPv4 e um módulo Ethernet para 

posterior ligação com a rede. Nas camadas acima inseriu-se o módulo TCP e a respetiva aplicação. 

3.6.7 Aplicação Gateway 
 
De acordo com o protocolo LoRaWAN, a aplicação do gateway faz a ponte entre os pacotes 

encaminhados pelos dispositivos para a rede. Estes pacotes são encapsulados para pacotes TCP de 

modo a terem a capacidade de serem transportados via conexão TCP/IP para a rede. Ao chegar ao 

gateway, o primeiro pacote proveniente de um dispositivo, a aplicação vai iniciar o processo de ligação 

TCP ao Network server. De seguida, a aplicação envia uma mensagem ActiveOpen de modo a conectar 

a aplicação com o módulo TCP através de um porto específico. De seguida o módulo TCP vai iniciar 
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um processo de handshake com o servidor. Para isso, o módulo TCP envia uma mensagem SYN para 

o servidor. O servidor responde então com SYN-ACK. De seguida, o módulo TCP envia uma mensagem 

de ACK. Deste modo, parâmetros para uma TCP Socket são negociados. O módulo networkLayer 

encaminha as diversas mensagens IP para o servidor, e executa o protocolo ARP de modo a mapear 

o endereço IP e o endereço físico (Ethernet).   

3.6.8 LoRaGatewayNic 
 

Este LoRaNic apresenta um módulo MAC e um módulo de radio e uma fila. Este é muito semelhante 

ao NIC implementado no dispositivo. 

3.6.9 LoRaGatewayMAC 
 

O MAC do gateway tem a capacidade de lidar com colisões de pacotes, interpretar o campo CFList do 

Join Accept e de transmitir essa informação, através de mensagens para o módulo LoRaGatewayRadio 

com a configuração dos canais. O módulo da fila permite que no caso de pacotes estarem a ser 

transmitidos, estes fiquem em espera. 

3.6.10 LoRaGatewayRadio 
 

O rádio encontra-se sempre no modo de transceiver tendo a capacidade de transmitir e receber em 

simultâneo. É de salientar que neste rádio também foram feitas as alterações semelhantes às descritas 

no rádio do dispositivo nomeadamente: a capacidade de receber mais do que um pacote ao mesmo 

tempo e a adição de frequências inseridas no campo CF List da mensagem de Join Accept. 

3.6.11 LoRaNetwork 
 

A LoRanetwork além de responder às diversas mensagens do dispositivo, traduz essas mensagens 

para pacotes de modo a serem utilizados pelo protocolo TCP/IP à semelhança do que se passa no 

gateway. Utilizou-se então os módulos de Networlayer IPv4 e um modulo Ethernet do INET para 

conexão ao gateway. O fluxograma do módulo da aplicação da rede encontra-se na Figura 3-7 . 
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Figura 3-7 Fluxograma representativo da aplicação da rede. 

A aplicação da rede é responsável por responder convenientemente às mensagens dos dispositivos. 

Esta aplicação possui temporizadores de geração de informação (Bytes) à semelhança do que 

acontece com a aplicação do dispositivo de modo a emular informação que tenha de ser carregada no 

dispositivo através de mensagens de Downlink. De forma a não sobrecarregar o fluxograma estes 

passos não foram representados após o losango “Informação a enviar para o dispositivo?”, visto este 

ser muito semelhante ao caso do dispositivo.  

Quando uma mensagem TCP/IP chega à camada de aplicação esta necessita de ser desencapsulada 

de modo a extrair os pacotes LoRa. Caso esta mensagem seja um Join Request, a aplicação coloca 

um temporizador com o valor JOIN_ACCEPT_DELAY_1. Se isto não acontecer é porque estes pacotes 

contêm dados do dispositivo (Unconfirmed Data Up ou Confirmed Data Up). Nesse caso o temporizador 
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contém o valor RECEIVE_DELAY_1. A função destes temporizadores é esperar por réplicas dos 

pacotes recebidos pelos diversos gateways, visto que a aplicação tem a capacidade de eliminar pacotes 

repetidos provenientes de múltiplos gateways. Esta eliminação de pacotes repetidos é alcançada pela 

verificação do SNIR das mensagens. É escolhido o pacote que recebeu a mensagem com melhor SNIR 

e eliminado as outras mensagens. Depois, a resposta é enviada para o porto conectado ao gateway 

que recebeu a informação com o indicador SNIR mais elevado. O mecanismo de ADR recolhe os 

valores de SNIR dos diversos pacotes. Esta recolha faz-se por dispositivo. Deste modo, após 20 

mensagens trocadas, o ritmo binário (DR) e a potência de transmissão (Tx) do dispositivo são 

atualizados, através do comando MAC LinkADRReq.  Optou-se por fazer a recolha após a remoção 

dos pacotes repetidos, ou seja, escolhendo sempre o pacote com melhor SNIR. 

3.6.12 Modelo Log Normal Shadowing  
 

O INET, em [30], disponibiliza diversos módulos diferentes de path loss . Em [31], sugerem um modelo 

empírico, para o LoRaWAN,  baseado no modelo de propagação Log Normal Shadowing e 

fundamentado em resultados empíricos e é dado pela Expressão (3.4) : 

 𝐿𝑝𝑑(𝑑) = 𝑃𝑇 − 𝑃𝑅 = 𝐿𝑝𝑑(𝑑0)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 10γ log10 (
𝑑

𝑑0

) + 𝑋𝜎   (3.4) 

Onde 𝐿𝑝𝑑(𝑑) representa path loss em zonas urbanas em dB à distância 𝑑, em metros. 𝑃𝑇 e 𝑃𝑅 

representam a potência de transmissão e a potência de receção, respetivamente.  𝐿𝑝𝑑(𝑑0)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  é a média 

do path loss, em dB, na distância de referência 𝑑0, em m, γ é o expoente do path loss e 𝑋𝜎 é a 

distribuição normal 𝑋𝜎~ 𝑁(0, 𝜎2) para contabilizar fenómenos de shadowing no modelo. 𝜎2  representa 

a variância do shadowing. Em [26], para a rede LoRaWAN, chegaram à conclusão que 𝑑0 tinha um 

valor de 1000 m  𝐿𝑝𝑑(𝑑0) com um valor de 127.41 dB, γ com um valor de 2,08 e 𝜎 com um valor de 

3.57 dB, para zonas muito urbanizadas. Em [32], para a rede LoRaWAN,  𝑑0 tinha um valor de 1000 m  

𝐿𝑝𝑑(𝑑0) com um valor de 128.41 dB, γ com um valor de 2.32, 𝜎 com um valor de 7.08 dB, para os 

subúrbios de um cidade.  
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Capítulo 4  
 

Resultados da Simulação 

 

4.1 Testes Funcionais 
 

Os testes funcionais aplicados ao LoRaWAN e ao IEEE 802.15.4, foram implementados em OMNeT++. 

Estes testes foram feitos para confrontar a funcionalidade de certos módulos desenvolvidos neste 

trabalho com o especificado pelas normas. 

4.1.1 ADR na rede LoRaWAN  
 

De forma a ilustrar o mecanismo de ADR foi colocado o bit de ADR a 1 no início da simulação com 

SF=9 e Tx=2. A configuração dos diversos parâmetros da simulação pode ser encontrada no Anexo I. 

O mecanismo de ADR, tal como explicado na secção 2.5.8, permite ajustar os parâmetros da potência 

de transmissão do dispositivo (Tx) e o seu ritmo binário (DR). 

 A diminuição do SF, que é equivalente ao aumento do DR, é sempre efetuado através da rede. Pela 

Expressão (2.18), e pela elevada margem da ligação, é possível aumentar o SF e o Tx. No final da 

simulação, pode-se ver que uma nova configuração dos parâmetros Tx e DR, por parte da rede, é 

efetuada após 20 pacotes serem recebidos. O valor de 𝑁𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 da Expressão (2.18) foi de 2. Na Figura 

4-1 verifica-se o mecanismo de ADR através do comando MAC LinkADRCheck com a nova 

configuração dos parâmetros Tx e DR.  

 

 

Figura 4-1 : Mensagem com o comando MAC Link ADR Check com uma nova configuração. O parâmetro Data 
Rate = 5 (em binário – 0101) e Tx=0. 

Na Figura 4-1 foram enviados 21 pacotes para a rede. O dispositivo coloca o bit ADR do campo Fctrl 

após a segundo pacote uplink, visto que o Join Request não tem o campo Fctrl. Assim, a recolha do 

SNR dos 20 pacotes recebidos só começa após o primeiro pacote recebido. Na Figura 4-2 podemos 

verificar a alteração do DR. Na Figura 4-3 podemos ver a evolução do parâmetro de transmissão Tx. 



 

48 
 

 

Figura 4-2: Evolução do DR ao longo do tempo no dispositivo - retirado do OMNeT++. 

 

 

Figura 4-3 : Evolução da configuração da potência de transmissão (Tx) do dispositivo ao longo do tempo - 
retirado do OMNeT++. 

Através das Figuras 4-2 e 4-3 podemos comprovar a implementação do bit ADR a 1, no que diz respeito 

à diminuição do SF e do TX do dispositivo, o que significa um aumento do ritmo binário e da potência 

de transmissão. 

 
De modo a testar a capacidade do dispositivo de aumentar o seu SF ,de modo a conectar-se novamente 

com a rede, programou-se que a aplicação do servidor deixasse de responder após o Join Accept ser 

enviado. Como tal, como expresso no mecanismo de ADR na secção 2.5.8, o dispositivo inicialmente 

vai colocar a potência de transmissão (Tx) no seu valor máximo após ADR_ACK_LIMIT + 

ADR_ACK_DELAY. Na Figura 4-4 esta alteração ocorre por volta do instante t=1900 s. De seguida 

nota-se, após ADR_ACK_LIMIT + ADR_ACK_DELAY + ADR_ACK_DELAY, ocorre o aumento do SF 

(equivalente a uma diminuição do ritmo binário). Posteriormente, após ADR_ACK_DELAYs, o 

dispositivo vai aumentar o SF progressivamente até 12, tal como representado na Figura 4-5. 
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Figura 4-4 : Diminuição da configuração Tx do dispositivo para o mínimo, (potência no máximo) - retirado do 

OMNeT++. 

 
 

 
Figura 4-5: Diminuição do Bit Rate devido ao mecanismo de ADR do dispositivo - retirado do OMNeT++. 

 

Através das Figuras 4-4 e 4-5 podemos comprovar a implementação do bit ADR a 1, no que diz respeito 

ao aumento do SF do dispositivo e diminuição do valor da configuração Tx. 

 
 

4.1.2 Retransmissão dos Join Requests na rede LoRaWAN 
 
Pela Tabela 3-1 e escolhendo um mecanismo de retransmissão com um tempo de transmissão máximo 

de 36 segundos após a primeira hora, colocou-se o dispositivo a uma distância do gateway muito longa, 

na qual a conexão é impossível.  

Escolheu-se inicialmente um SF de 7 e ,pela Figura 4-4, pode-se ver a evolução do SF. Para não se 

ultrapassar os 36 segundos de transmissão na primeira hora (a que corresponde um duty-cycle de 1%), 

teve-se em conta tempos de retransmissão ligeiramente superiores ao necessário. 
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Figura 4-6 : Retransmissão de Join Request com um ritmo binário cada vez menor (de acordo com Tabela (3-1)) 

– retirado do OMNeT++. 

Pela Figura 4-6 verificou-se o aumento progressivo do SF até 12, o que equivale à diminuição do ritmo 

binário. 

 

4.1.3 Colisões na rede LoRaWAN 
 

De modo a verificar o efeito das colisões no gateway e no dispositivo, colocou-se uma configuração em 

que as mensagens são enviadas com SF idênticos e em instantes de tempo iguais, de modo a promover 

as colisões. Esta configuração encontra-se no Anexo II.  Na Figura 4-5 verifica-se que os dispositivos 

estão equidistantes em relação ao gateway: 

  

 

Figura 4-7 : Dispositivos equidistantes em relação ao gateway - retirado do OMNeT++. 

 

Com a ajuda da representação do debugger, como representado na Figura 4-8, podemos ver os canais 

que foram utilizados no envio dos pacotes de Join Request por parte dos dispositivos.   
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Figura 4-8 : Representação de frequência dos canais utilizados - retirado do OMNeT++. 

 
 
Pela Figura 4-9, podemos ver que, perto dos 5 segundos, ocorreu uma colisão entre duas mensagens 

de Join Request. 

 

 
Figura 4-9 : Colisão representada por volta do instante 5 s - retirado do OMNeT++. 

 

4.1.4 Adaptação do modelo de IEEE 802.15.4 
 

As tecnologias IoT, como o ZigBee e o 6LowPan, usam na sua camada MAC e na camada física o 

IEEE802.15.4 [5] . Como tal, é relevante a comparação do LoRaWAN com as tecnologias que usam 

IEEE 802.15.4. 

Existe já um modelo IEEE802.15.4 disponível no pacote INET. Este usa um modelo de propagação o 

Log Normal Shadowing, que se traduz na Expressão (3.4). De acordo com [33], com a utilização do 

canal na banda 868MHz, o alcance máximo de transmissão foi de  400 m . De modo a obter este 

alcance, através da definição do valor  de potência de transmissão com o valor de 22 dBm ,sabendo 

que a sensibilidade do recetor é de  -112 dBm e um ritmo binário de 200Kbit/s  [34], colocando o 

parâmetro 𝑑0 a 400m, sabemos que pela Expressão (4.1) : 

 

 𝐿𝑝𝑑(400)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑇𝑟𝑎𝑠𝑛𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 − 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 = 130 𝑑𝐵  (4.1) 

 

Manteve-se o valor do expoente do path loss, γ, de próximo de  2, tal como expresso em [35]. 

 

A implementação atual do OMNeT++, não tinha nenhuma limitação referente à utilização da banda 

868MHz, visto que este estava apenas otimizado para canais na banda 2.4GHz. Como tal fez-se 

pequenas alterações referentes ao módulo CSMA do dispositivo. 
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De modo a testar o limite de 10% de duty-cycle, em relação às retransmissões de pacotes, colocou-se 

dois dispositivos localizados longe um do outro de modo a que a conexão entre os dois fosse 

impossível. No Anexo III encontra-se o ficheiro de configuração deste cenário. Assim consegue-se 

verificar a restrição do duty-cycle, tal como ilustrado pela evolução do estado do rádio, como expresso 

na Figura 4-10.  

 

Figura 4-10 : Estado do rádio ao longo do tempo - retirado do OMNeT++. 

 

Pela Figura 4-10 podemos ver que nos instantes 1,7 ms e 2,5 ms o rádio transitou o seu modo 2 para 

3 e do modo 3 para o modo 2, respetivamente. O modo 2 representa o estado em receção e o estado 

3 o estado em transmissão. 

Como tal, esteve em transmissão 0,8 ms. Logo, a próxima transmissão só poderá ser 8 ms após a 

última transmissão. Pode-se ver que aos 10,5 ms inicia-se a primeira retransmissão. 

De modo semelhante, fez-se o mesmo procedimento do duty-cycle para novas transmissões. Logo, se 

o nó receber o ACK de trama recebida, não envia imediatamente um novo pacote. Fez-se uma gestão 

dos pacotes recebidos da camada da aplicação. Através de uma fila de espera, os pacotes recebidos 

da aplicação ficam armazenados até que o duty-cycle seja respeitado. 

Para o caso de os pacotes serem recebidos, o dispositivo envia um pacote de ACK. De seguida, se o 

dispositivo tiver algum pacote para enviar (provável quando há encaminhamento). Este espera um 

tempo de backoff exponencial.  

4.2 Testes de Desempenho 
 

Estes testes foram feitos de modo a testar a tecnologia LoRaWAN comparativamente à tecnologia IEEE 

802.15.4 no simulador OMNeT++, em cenários de monitorização da rede de distribuição de energia. 

4.2.1 LoRaWAN 
  
Em  [36], Aloÿs Augustin et al. realizaram um estudo em zonas urbanas de Paris de modo a avaliar a 

cobertura de um dispositivo LoRaWAN .Configuraram uma potência de transmissão de 14 dBm, para 

um canal de 125 kHz ,com code rate 4/5 . O SF variou entre os valores 7, 9 e 12. O dispositivo usado 
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foi o Semtech SX1276 MBED. O gateway, um router Cisco 910, foi colocado a 5 m do chão numa 

posição fixa. A antena tem um ganho de 3 dBi. O dispositivo foi colocado em diferentes localizações de 

modo a que este esteja a distâncias do gateway de 650 m, 1400 m, 2300 m, 2800 m e 3400 m. 

Tentou-se reproduzir o cenário no OMNeT++ através da configuração em Anexo IV. Para isso, colocou-

se um modelo de atenuação disponível no pacote INET, desenhado para cenários em zonas 

suburbanas, com o valor do expoente do modelo de atenuação, γ, com um valor de 2.32.  Utilizou-se o 

modelo Log Normal Shadowing. Colocou-se antenas com um ganho de 3 dBi (gateway). O valor da 

potência do ruido foi colocado a -100 dBm. Testou-se qual foi o alcance máximo atingido nestas 

condições. Para isso colocou-se o gateway em diferentes posições. É de salientar que, para cálculo do 

BER usou-se a Expressão (2.11). Este cálculo do BER é maior do que o real, visto que a simulação 

realizada não tem em conta mecanismos de correção de erros – Hamming Code.  Deixou-se a 

simulação correr de modo a perfazer 30 minutos. Apenas utilizou-se os 3 canais predefinidos da banda 

ISM EU863-870 MHz. Desativou-se qualquer mecanismo de ADR de modo a manter o SF e a potência 

inalterada. Os resultados na Figura 4-11 indicam claramente que os alcances atingidos pelas diversas 

transmissões com diferentes SF foram menores no cenário simulado do que os obtidos no cenário real. 

Uma das razões é precisamente a fórmula do BER apresentada na Expressão (2.11) que foi usada no 

OMNeT++ não tem em atenção a correção de erros. Outra razão, e de maior relevância, é a diferença 

do cenário usado em simulação comparação com o cenário real, nomeadamente nos parâmetros do 

Log Normal Shadowing. Perante estes dados conclui-se que o modelo apresentado no simulador é 

aceitável. 

 

 

Figura 4-11 : Gráfico representativo da taxa de pacotes recebidos para o cenário real e para o cenário simulado - 
baseado no estudo de [36]. 
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4.2.2 LoRaWAN vs IEEE 802.15.4 
 

Por forma a comparar estas duas tecnologias fez-se um cenário comum aos dois protocolos, tal como 

representado na Figura 4-12. Como o alcance das transmissões é diferente colocou-se dispositivos, 

com funções de encaminhamento, a funcionar como um repetidor para o IEEE 802.15.4. O cenário 

montado foi baseado com um cenário real da rede elétrica na zona da Batalha, Portugal [33] .   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gateway recebe todos os pacotes proveniente dos dispositivos. O host[0],  envia o seu pacote para 

o host[1], que seguidamente reencaminha para o host[2]. Este, por sua vez, reencaminha para o host[3], 

que reencaminha para o host[4], etc. Este encaminhamento foi feito de modo a que todos os pacotes 

sejam entregues ao gateway.  

 

De acordo com [7], no cenário da zona da Batalha foram recolhidos dados da rede elétrica,  de 15 

em 15 minutos, por fase: 

• Potência Reativa, através de um tipo de dados double-long-signed. 

• Potência Aparente, através de um tipo de dados double-long-signed. 

• Tensão média através de um tipo de dados long unsigned. 

• Intensidade da corrente média através de um tipo de dados long-unsigned. 

• Temperatura do armário de distribuição através de um tipo de dados double-long-signed. 

 

Se assumirmos que um double-long-signed acomoda 64 bits, long-unsigned 32 bits, temos 256 bits de 

payload. É de salientar que são medidas três fases no sensor. Por cada mensagem Constrained 

Application Protocol (CoAP), de modo a fazer POST, é necessário 32 bit de cabeçalho, 2 bytes de 

token, e 1 byte para marcar o início do payload, podemos chegar a uma estimativa do número de bits 

necessários, pela Expressão (4.2):  

 

 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑏𝑖𝑡𝑠 = 3 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑠 + 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑏𝑖𝑡𝑠 + 𝑐𝑎𝑏𝑒ç𝑎𝑙ℎ𝑜𝑏𝑖𝑡𝑠 + 𝑖𝑛í𝑐𝑖𝑜𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑𝑏𝑖𝑡𝑠
= 824 𝑏𝑖𝑡𝑠  (4.2) 

Considerando que cada POST enviado é procedido de uma resposta com 2 bytes de token e um 

cabeçalho de 32 bits, pela Expressão (4.3): 

 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 = 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑏𝑖𝑡𝑠 + 𝑐𝑎𝑏𝑒ç𝑎𝑙ℎ𝑜𝑏𝑖𝑡𝑠 = 40 𝑏𝑖𝑡𝑠  (4.3) 

Figura 4-12 : Cenário montados no OMNeT++:  À esquerda IEEE802.15.4 e à direita LoRaWAN.  
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4.2.2.1 Cenário de Rede saturada 

 

Para a rede LoRaWAN, foram colocados os geradores de bytes a gerarem informação de 10000 bytes 

de 200 em 200 segundos, de modo a existir sempre informação a transmitir. Utilizou-se uma potência 

de transmissão de 22 dBm, com um gateway com uma antena com um ganho de 3 dB. Utilizou-se um 

code rate 4/5. Todos os dispositivos utilizam como SF o valor 7 inicialmente. Procurou-se forçar o 

número de pacotes enviados. Para isso colocou-se um intervalo de envio de pacotes reduzido de 8 

segundos na aplicação dos dispositivos. Assim, conseguimos que a camada MAC envie sempre uma 

mensagem após o tempo de espera terminar. Desta maneira, procurou-se o limite de funcionamento 

da rede. Na configuração, de modo a que os dispositivos não iniciem o processo de OTAA ao mesmo 

tempo, colocou-se um tempo de ligação do dispositivo distinto repartido nos primeiros 200 s. Os 

dispositivos, no caso de retransmissão de Join Request, utilizam o mesmo SF durante as primeiras 3 

retransmissões. Assim privilegia-se a ligação com o gateway com SF mais pequenos. Os ficheiros de 

configuração deste cenário encontram-se no Anexo V. 

 

Com um tempo total de simulação de 5000 segundos, e com 6 canais, os seguintes resultados foram 

obtidos: o gateway recebeu 10234 pacotes, no qual enviou para a camada da aplicação 9123 pacotes, 

a que corresponde 610377 bytes (bytes de payload). 

Como tal, o ritmo binário obtido é dado pela Expressão (4.4):  

 

 𝑅𝑏 = 
𝑁𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 8 

𝑇𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎ç𝑎𝑜

= 976,60  𝑏/𝑠 (4.4) 

Em que 𝑁𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 corresponde ao número de bytes efectivamente recebidos. É de salientar que ao longo 

da simulação os dispositivos que se encontram mais longe ficaram com SF maiores. Por exemplo, os 

dispositivos mais longe do gateway, como o 27, em algumas simulações, troca informação com a rede 

com um SF a 8. Isto deve-se à elevada distância a que se encontra do gateway. Por vezes um 

dispositivo envia a trama de Join Request em simultâneo com outro. Assim, o SF em ambas as 

retransmissões vai ter tendência a aumentar. Como o tempo de retransmissão é próximo em ambos os 

dispositivos, estas retransmissões, provavelmente, vão ter a tendência de colidirem entre si.  Uma 

solução seria colocar mais gateways, de modo a estes dispositivos conseguirem ligar-se à rede com 

SF mais reduzidos. Outra solução passaria por reconfigurar o tempo de retransmissão dos dispositivos 

para uma gama de valores ainda maiores. Assim, tendo em atenção as restrições da Tabela 3-1, 

poderia ocorrer menos colisões entre estas retransmissões. Em média, o gateway obteve 0,0814 

colisões por pacote recebido. Em relação à taxa de pacotes perdidos, os dispositivos enviaram para o 

gateway 10234 pacotes (nível da aplicação), contudo este apenas recebeu 9123 pacotes para a 

aplicação do servidor. Pela Expressão (4.5) podemos calcular a taxa de pacotes perdidos.  

 

 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 100 − 
𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜

𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
= 10,86% (4.5) 
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O valor da Expressão (4.5) acomoda tanto os pacotes que colidiram e ou foram enviados com PER 

elevados, ou com potência de receção inferiores ao valor da sensibilidade. Pela Figura 4-13, vemos 

que grande parte dos pacotes foram recebidos pelo gateway com um atraso compreendido entre os 

0,36 e os 0,41 segundos. Este corresponde a transmissões que utilizam o SF com o valor 8. Outra 

ocorrência de expressão é entre 0 e 0,04 segundos que corresponde a transmissões com o SF a 7.  

 

 

 

Figura 4-13: Histograma da duração das transmissões do dispositivo ao gateway, configuração com 6 canais - 
retirado do OMNeT++. 

Com um tempo total de simulação de 5000 segundos, ao colocar apenas os três canais pré-definidos 

na banda de frequências EU 863-870 MHz, com um intervalo de envio de 12 segundos, podemos 

observar que o número de pacotes recebidos pelo gateway é de 8612, a que corresponde a 6111 

pacotes enviados para a aplicação (563100bytes), o que permite um ritmo binário expresso na 

Expressão (4.6) de: 

 

 𝑅𝑏 = 
𝑁𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 8 

𝑇𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎ç𝑎𝑜

= 900,96  𝑏/𝑠 (4.6) 

 

Em que 𝑁𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 corresponde ao número de bytes efetivamente recebidos. Em média o gateway obteve 

um número de colisões ligeiramente maior que no caso com seis canais, 0,202 colisões por pacote 

recebido. Os dispositivos enviaram 9093 pacotes e a camada da aplicação do gateway recebeu 6111 

pacotes a que corresponde uma taxa de pacotes perdidos, dado pela Expressão (4.7):  

 

 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 100 −
𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜

𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
=   32,8% (4.7) 

 

Pela Figura 4-14 vemos que grande parte dos pacotes foram recebidos pelo gateway com atraso perto 

compreendido entre os 0,36 segundos e os 0,40 segundos. Este corresponde a transmissões que 

utilizam o SF com o valor 8. Existiram alguns pacotes que foram enviados com SF a 9 como se vê pelo 

atraso de 0,67 a 0,71. 
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Figura 4-14 : Histograma da duração das transmissões do dispositivo ao gateway, configuração com 3 canais - 
retirado do OMNeT++. 

 

Para a rede saturada do IEEE 802.15.4 colocou-se os dispositivos a enviarem pacotes de 103 bytes de 

payload e a receberem do gateway pacotes com 5 bytes de payload. Os dispositivos enviam pacotes 

de 5 em 5 segundos.  Colocou-se os dispositivos a começarem o envio de mensagens dentro dos 

primeiros 900 segundos. Foi colocada a potência de transmissão a 22 dBm. Foi utilizado um tempo de 

espera exponential. Isto significa que o slot de tempo é escolhido de acordo com o parâmetro BE. Como 

tal, o slot de tempo será escolhido entre 0 e 2𝐵𝐸  . Nesta simulação, BE pode ter no mínimo o valor de 

3 e um valor máximo de 5. O slot de tempo tem um valor de 0,32 ms.  O valor máximo de tentativas de 

retransmissão antes de a trama ser descartada foi de 4. Correu-se a simulação durante 2000 segundos. 

Decorridos esse tempo, a aplicação recebeu 2877 pacotes, a que corresponde 296331 bytes. Assim 

conseguimos um ritmo binário ao nível da aplicação dado pela Expressão (4.8). 

 
𝑅𝑏 = 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 8 

𝑇𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎ç𝑎𝑜

= 1185,32  𝑏/𝑠 (4.8) 

 

Foram enviados pelos dispositivos para o gateway 9222 pacotes (valor que não tem em conta pacotes 

enviados por encaminhamento), nos quais recebeu corretamente 2877, a que corresponde a uma taxa 

de pacotes perdidos dados pela Expressão (4.9): 

 

 
𝑇𝑎𝑥𝑎𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 100 − 

𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜

𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒𝑠𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
=  68,81% (4.9) 

 

O valor da Expressão (4.9) é elevado, muito devido às colisões entre pacotes e sobretudo pelo reduzido 

intervalo de envio dos pacotes.  

Um pacote enviado demora em média 3,66 segundos a chegar ao gateway. O tempo máximo que um 

pacote demorou a chegar ao gateway foi de 33,73 segundos. Isto acontece, visto que o tempo de 

espera para enviar o pacote (IFS) é elevado. Isto deve-se à limitação do duty-cycle de 1% do canal. 

Outro fator é o processamento dos pacotes vindos de outros dispositivo nas filas de espera. Até serem 

encaminhados, estes pacotes precisam de ficar à espera até que os outros pacotes sejam enviados. 
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4.2.2.2 Cenário de rede não saturada 

 

Baseando nas estimativas do número de bits das Expressões (4.2) e (4.3), e um intervalo de geração 

de bits de 15 em 15 minutos, testou-se o LoRaWAN no simulador para o cenário da Figura 4-12.  

Colocou-se os dispositivos a enviarem o primeiro pacote dentro dos primeiros 200 segundos. Fez-se 

três simulações de modo a testar o cenário. Deixou-se correr a simulação durante 5000 segundos. Os 

dispositivos enviam pacotes de 15 em 15 minutos. 

A potência de transmissão foi colocada a 22 dBm. O code rate do payload a 4/5.  Nas Tabelas 4-1, 4-

2 e 4-3 foram retiradas algumas estatísticas referente ao gateway. 

 

 

Tabela 4-1: Taxa de pacotes perdidos e débitos ao nível da aplicação LoRaWAN. 

 Latência média [s] Bytes recebidos [B] Débito [bit/s] 

Simulação 1 0,335 13451 21,52 

Simulação 2 0,321 12318 19,71 

Simulação 3 0,320 12215 19,54 

Desvio padrão 0,00839 685,80 1,10 

 

 

 

Tabela 4-2: Média de colisões no gateway LoRaWAN. 

 Colisões por pacotes 
recebidos 

Simulação 1 0 

Simulação 2 0 

Simulação 3 0 

 

Tabela 4-3: Taxa de pacotes perdidos LoRaWAN. 

 

De acordo com os o número de pacotes enviados pelos dispositivos, comprimento da mensagem e 

potência de transmissão, podemos fazer uma estimativa da energia consumida por bit, considerando 

um SF com o valor de 8, temos pela Expressão (4.10): 

 

 𝐸𝑏 = 
𝑇𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 ∗ 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 8
=

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜

𝑅𝑏𝑆𝐹=8

=
0,1584

3125
= 50,69 𝜇𝐽/𝑏𝑖𝑡 (4.10) 

 

 

 Pacotes enviados pela 
aplicação dos 
dispositivos 

Pacotes recebidos 
pela aplicação do 

gateway 

Taxa de Pacotes 
perdidos em % 

Simulação 1 184 184 0 

Simulação 2 170 170 0 

Simulação 3 166 166 0 
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Em cada transmissão com SF a 8, com um code rate de 4/5, temos que um pacote LoRa demora cerca 

de 0,35 segundos as transmitir. Logo a energia despendida é dada pela Expressão (4.11): 

 𝐸𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 0,1584 ∗ 0,35 = 55,44 𝑚𝐽 (4.11) 

 A Figura 4-15 representa o histograma da duração das transmissões do dispositivo ao gateway quando 

a rede não se encontra saturada.  

 

Figura 4-15 : Histograma da duração das transmissões do dispositivo ao gateway, configuração com 3 canais, 
rede LoRaWAN não saturada - retirado do OMNeT++. 

Baseando na estimativa do número de bits das Expressões (4.2) e (4.3), colocou-se os a aplicação dos 

dispositivos a gerar mensagens de 103 bytes e a receberem mensagens do gateway de 5 bytes. Um 

intervalo de geração de bits de 15 em 15 minutos foi colocado e testou-se o cenário da Figura 4-12 da 

rede com IEEE 802.15.4. A sua configuração encontra-se representada no Anexo VI. 

 

 

Fez-se três simulações de modo a testar o cenário IEEE 802.15.4 para a rede não saturada.  

Os resultados da simulação são do OMNeT++ e de acordo com a configuração no Anexo VI. Foi 

colocada a potência de transmissão a 22 dBm. Foi colocada a potência de transmissão a 22 dBm. Foi 

utilizado um tempo de espera exponential. Isto significa que o slot de tempo é escolhido de acordo com 

o parâmetro BE. Como tal, o slot de tempo será escolhido entre 0 e 2𝐵𝐸  . Nesta simulação, BE pode ter 

no mínimo o valor de 3 no máximo um valor de 5. O slot de tempo tem um valor de 0,32 ms. O número 

máximo de retransmissões do mesmo pacote, antes de a trama ser descartada, foi colocado a 3. Foi 

definido um tempo de simulação de 5000 segundos. Nas Tabelas 4-1, 4-2 e 4-3 foram retiradas algumas 

estatísticas referente ao gateway. 

 

Tabela 4-4: Bytes recebidos Throughput da rede IEEE 802.15.4 e média do atraso dos pacotes (aplicação). 

 Latência média [s] Bytes recebidos [B] Débito [bit/s] 

Simulação 1 0,592 17992 28,78 

Simulação 2 0,586 17992 28,78 

Simulação 3 0,598 17992 28,78 

Desvio padrão 0,006 0 0 



 

60 
 

 

 

Tabela 4-5: Taxa de pacotes perdidos IEEE802.15.4 ao nível da aplicação. 

 Pacotes enviados pelos 
dispositivos 

Pacotes recebidos 
pelo gateway 

Taxa de Pacotes 
perdidos em % 

Simulação 1 174 174 0 

Simulação 2 174 174 0 

Simulação 3 174 174 0 

 

 

De acordo com os o número de pacotes enviados pelos dispositivos, comprimento da mensagem e 

potência de transmissão, podemos fazer uma estimativa dada pela Expressão (4.12) da energia 

consumida por bit: 

 

 
𝐸𝑏 = 

𝑇𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 ∗ 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 8
=

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜

𝑅𝑏

=
0,1584

24000
= 6,6 𝜇𝐽/𝑏𝑖𝑡 

(4.12) 

Como em cenário de multi-hop, o número de transmissões é elevado, o que aumenta a energia 

consumida desta solução. Cada transmissão demora cerca de 0,034 segundos a transmitir. Logo, pela 

Expressão (4.13) é despendida cerca de  

 𝐸𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 0,1584 ∗ 0,034 = 5,4 𝑚𝐽 

 

(4.13) 

Para um dispositivo que envie um pacote que faça 10 saltos, isto despende cerca de 54 mJ. O maior 

valor de latência detetado foi de 2,1 segundos. 

 

4.2.2.3 Comparação dos modelos 

 

Em relação ao cenário simulado com tempos de envio de 15 em 15 minutos, os dois modelos permitem 

alcançar débitos semelhantes, ao nível da aplicação, para um cenário de 30 dispositivos. Os débitos 

podem ser encontrados na Tabela 4-1, para o LoRaWAN, e na Tabela 4-4 para o IEEE 802.15.4.  Em 

relação às colisões no IEEE 802.15.4 e no LoRaWAN são insignificantes. Isto deve-se ao mecanismo 

de CSMA/CA sobretudo para os nós mais perto do gateway. No IEEE 802.15.4 apenas existem colisões 

em caso de terminal escondido, mas como os nós enviam pacotes num período lato, a probabilidade 

de colisão é pequena. Acrescenta-se ainda o facto de existirem retransmissões de pacotes, pelo que 

em relação ao nível da aplicação, a perda de pacotes (aplicação) é nula, como apresentado na Tabela 

4-5. No LoRaWAN a inexistência de colisões deve-se à existência de mais do que um canal (neste 

caso 3 canais), como expresso na Tabela 4-2. O LoRaWAN, não tem mecanismo de CSMA/CA, sendo 

este ALOHA. Como as transmissões demoram mais tempo, há maior probabilidade de ocorrer colisões 

de pacotes. Contudo devido à presença de 3 canais diferentes, esta probabilidade é reduzida. Em 

relação ao end-to-end delay, a latência entre um pacote enviado entras as duas aplicações é, em média 

,menor do que no caso do IEEE 802.15.4. Apesar de ter um ritmo binário menor, 3125 b/s (SF=8), em 

comparação com os 24000 b/s do IEEE 802.15.4, existe apenas um salto até ao gateway. É de salientar 
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que se verificou que no IEEE 802.15.4 a maior latência registada foi de 2,1 segundos. Isto diz respeito 

a um pacote enviado pelo host [19] que se encontra a 11 saltos do gateway. Em redes de maior 

dimensão e com o mesmo tempo de envio, a latência do IEEE 802.15.4 aumentaria mais, visto que por 

cada dispositivo, é processado o pacote e enviado novamente.  

No LoRaWAN, como é não é uma tecnologia multi-hop, não tem este problema. Contudo os tempos 

transmissão são mais elevados. Em relação aos pacotes perdidos no cenário com LoRaWAN, estes 

são devido ao PER e ao elevado desvanecimento de 7,02 dB.  Em relação à energia por bit, o LoRa 

apresenta um maior valor. É de salientar que no IEEE 802.15.4 a energia consumida é menor que no 

LoRaWAN. Isto deve-se ao reduzido número de pacotes enviado pelos dispositivos e o número de 

saltos até ao gateway ser relativamente baixo. Para cenários IEEE 802.15.4 com um número de 

transmissões maiores que 11, a transmissão LoRaWAN tem menor consumos energéticos. É claro que 

mais dispositivos implicam que a energia consumida é maior, visto que o dispositivo consome energia 

dos seus diversos componentes, e não só através da transmissão de um pacote, pelo que globalmente 

LoRaWAN pode consumir menos energia que IEEE 802.15.4 e colocar mais energia por bit na 

transmissão dos seus pacotes. 

 

O débito da rede IEEE 802.15.4 é consideravelmente maior, apesar do número de pacotes perdidos e 

elevada latência.  

Em relação ao LoRaWAN, o aumento do número de canais permitiu a redução do número de colisões, 

o que permitiu que nenhuma transmissão fosse efetuada com SF a 9. Assim, com SF mais reduzidos 

foi possível um pequeno aumento do ritmo binário. É salientar que com o um número de 6 canais, cada 

um com duty-cycle de 0,1%, era possível diminuir ainda mais o intervalo de envio de pacotes. 
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Capítulo 5  

 

Conclusões 

 

5.1 Sumário do trabalho realizado e conclusões 
 
Um dos objetivos desta dissertação era a implementação do modelo LoRaWAN no OMNeT++, visto 

que não existia esta rede no simulador. Procurou-se seguir ao máximo as indicações dadas pelas 

especificações [19] [20] [21], de modo a que o simulador se aproximasse ao máximo da realidade.  

 

Utilizou-se para modelar o meio envolvente o Log Normal Shadowing Model tal como referido em [32] 

e comparou-se com um cenário real de modo a validá-lo este, tendo-se concluído que foi uma boa 

escolha. 

 

Em relação ao BER, foi implementado no simulador a Expressão (2.9) [17]. Esta não tem em conta 

códigos de correção de erros. Este aspeto permite desempenhos piores, nomeadamente relativamente 

à taxa de pacotes perdidos e ao número de pacotes recebidos. 

 

Em relação à comparação do modelo LoRaWAN com uma rede que utilize uma solução com IEEE 

802.15.4 em cenário de uma rede elétrica, conclui-se que se o LoRaWAN apresenta ritmos binários 

semelhantes (ao nível da aplicação) ao IEEE 802.15.4 no caso usual de transmissões de 15 em 15 

minutos.  

Em relação à energia por bit da modulação LoRa tem maiores valores que o BPSK do IEEE 802.15.4, 

o que permite alcances maiores. Se o IEEE 802.15.4 tiver a maior parte dos seus dispositivos a uma 

distância maior que 11 saltos do gateway, LoRaWAN é a solução indicada para a rede elétrica, quando 

se pretende consumos energéticos menores. Uma vantagem do LoRaWAN é a de não necessitar de 

tantos equipamentos como em soluções com IEEE 802.15.4, nem de débitos assim tão elevados. O 

end-to-end delay em LoRaWAN é também um pouco menor.  

Em casos de cenário com intervalos de envio dos dispositivos mais pequenos, LoRaWAN permite 

melhores resultados que o IEEE 802.15.4. Isto deve-se há existência de mais canais LoRaWAN. O 

mecanismo de CSMA/CA passa a ser deficiente, muito devido ao problema do terminal escondido. 

 

5.2 Trabalho futuro 
 
 
Apesar de a rede LoRaWAN implementada já fornecer um conjunto de estatísticas relevantes, um 

módulo de consumo energético por parte dos dispositivos pode ser integrado. Deste modo podem ser 

simulados consumos energéticos com base em dispositivos reais. 

Em relação aos aspetos do simulador OMNeT++, geralmente o pacote INET oferece-se sempre dois 

tipos de soluções em relação ao processamento dos pacotes recebidos e enviados. Uma delas, a 
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implementada, diz respeito ao nível do pacote. Esta caracteriza-se por detetar limiares de potência 

recebida dos pacotes como o cálculo de BER, SNR, SNIR. A outra, mais específica, diz respeito ao 

nível do bit. Permite tratar os processos de modulação e demodulação com maior precisão. Assim 

poderiam ser tratados erros ao nível dos pacotes e caracterizados códigos de correção de erros dos 

pacotes. 

A rede implementada não apresenta módulos do backend. A simulação do backend pode dar um 

contributo mais abrangente da rede LoRaWAN, nomeadamente num possível cenário que implique o 

uso de Handovers.  

A inclusão de comandos MAC para além daqueles utilizados pelo mecanismo de ADR podem ser 

incluídos num futuro trabalho, enriquecendo as funcionalidades LoRaWAN no OMNeT++. 

Por fim, seria interessante implementar na zona da Batalha, tal como no cenário em [7], o estudo real 

de uma rede LoRaWAN ,de modo a comparar com o modelo simulado. 
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Anexo I – Ficheiro .ini – LoRaWAN Configuração General  

 [General] 
network =LoRawan 
print-undisposed=true 
**.vector-recording = true 
debug-on-errors=true 
 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].replyDelay = 0 
**.LoRadevice[*].application.send_interval =truncnormal(10s,1s) ## must be greater 
than Ack_timeout 
**.LoRadevice[*].application.generation_bytes_rhythm = truncnormal(3s,1s) 
**.LoRadevice[*].application.inicial_bytes_pending_device = 20 B 
**.LoRadevice[*].application.number_of_bytes_per_generation = 5 B 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].generation_bytes_rhythm_network = truncnormal(10s,1s) 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].inicial_bytes_pending_network = 10 B 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].number_of_bytes_per_generation_network = 10 B 
**.ADR_ON_TIME=0 s  
**.initial_SF=9 
**.window_min_duration = 0.3 
**.number_channels = 4 
**.number_devices = 1 
**.number_gateways=1 
**.numTcpApps = 1 
**.tcpApp[0].typename="Networkapp" 
**.application.localPort = 1000 
**.application.dataTransferMode = "object" 
**.application.connectAddress = "LoRanetwork" 
**.LoRagateway[0].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRagateway[0].interfaceTable" 
**.LoRadevice[0].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[0].interfaceTable" 
**.LoRadevice[0].LoRaNic.radio.radioMediumModule = "LoRawan.LoRaRadioMedium" 
**.LoRagateway[0].LoRaNic.radio.radioMediumModule = "LoRawan.LoRaRadioMedium" 
 
**.LoRagateway[0].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRagateway[0].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[0].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[0].stationaryMobility" 
**.backgroundNoise.power = -100 dBm   ##Quanto maior mais facil se torna o 
listening possible, mas maior é a probabilidade de erro. 
**.mac.power = -100 dBm 
**.Tx=2 
**.energyDetection = - 350 dBm 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.mac.bitrate = 1 bps 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.mac.address = "0A-AA-00-00-00-02" 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.mac.address = "0A-AA-00-00-00-03" 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.mac.bitrate = 1 bps 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.radio.bandwidth = 125000 Hz 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.radio.bandwidth = 125000 Hz 
 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.radio.carrierFrequency = 868.500 MHz 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.radio.transmitter.bandwidth = 125000 Hz 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.radio.carrierFrequency = 868.500 MHz 
 
**.CR=4 
**.IH=1 
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**.random_frequencies = false 
#**.frequency_1 =  833.500 MHz 
**.frequency_2 =  999.500 MHz 
#**.frequency_3 =  1031.500 MHz 
#**.frequency_4 =  1123.500 MHz 
#**.frequency_5 =  1111.500 MHz 
**.preambleDuration = 0.1s  ##Not used 
**.transmitter.bitrate = 5470 bps 
**.sensitivity = -200 dBm  ##-200 
#-124 SF7 
#ver melhor esta distância  
**.constraintAreaMinX = 0m 
**.constraintAreaMinY = 0m 
**.constraintAreaMinZ = 0m 
**.constraintAreaMaxX = 600m 
**.constraintAreaMaxY = 600m 
**.constraintAreaMaxZ = 0m 
 
 
# positions 
 
**.LoRadevice[*].stationaryMobility.initFromDisplayString = false 
**.LoRadevice[*].stationaryMobility.initialX = 100 m 
**.LoRadevice[*].stationaryMobility.initialY = 100 m 
**.LoRadevice[*].stationaryMobility.initialZ =0 m  
 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initFromDisplayString = false 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initialX = 400 m 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initialY = 400 m 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initialZ =0 m  
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Anexo II – Ficheiro .ini – LoRaWAN Configuração Devices 

[Config Devices] 
 
**.number_channels = 3 
**.number_devices = 4 
#sim-time-limit = 90min 
 
#LoRawan.radioMedium.pathLossType = "FreeSpacePathLoss" 
#LoRawan.radioMedium.obstacleLossType = "TracingObstacleLoss" 
#LoRawan.radioMedium.backgroundNoiseType = "IBackgroundNoise" 
#LoRawan.radioMedium.neighborCacheType = "NeighborListNeighborCache" 
#LoRawan.radioMedium.propagationType ="ConstantSpeedPropagation" 
#LoRawan.radioMedium.analogModelType = "ScalarAnalogModel" 
**.numTcpApps = 1 
**.application.localPort = 1000 
**.application.dataTransferMode = "object" 
**.application.connectAddress = "LoRanetwork" 
**.tcpApp[0].typename="Networkapp" 
**.LoRadevice[*].application.send_interval = truncnormal(5s,0.001s) 
**.LoRadevice[*].application.generation_bytes_rhythm = truncnormal(10s,1s) 
**.LoRadevice[*].application.inicial_bytes_pending_device = 20 B 
**.LoRadevice[*].application.number_of_bytes_per_generation = 5 B 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].generation_bytes_rhythm_network = truncnormal(10s,1s) 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].inicial_bytes_pending_network = 10 B 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].number_of_bytes_per_generation_network = 10 B  
**.LoRagateway[0].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRagateway[0].interfaceTable" 
**.LoRadevice[0].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[0].interfaceTable" 
**.LoRadevice[1].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[1].interfaceTable" 
**.LoRadevice[2].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[2].interfaceTable" 
**.LoRadevice[3].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[3].interfaceTable" 
**.LoRadevice[4].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[4].interfaceTable" 
**.LoRadevice[5].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[5].interfaceTable" 
 
 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.radio.radioMediumModule = "LoRawan.LoRaRadioMedium" 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.radio.radioMediumModule = "LoRawan.LoRaRadioMedium" 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRagateway[0].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[0].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[0].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[1].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[1].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[2].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[2].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[3].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[3].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[4].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[4].stationaryMobility" 
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**.LoRadevice[5].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[5].stationaryMobility" 
 
**.backgroundNoise.power = -100 dBm   ##Quanto maior mais facil se torna o 
listening possible, mas maior é a probabilidade de erro. 
**.mac.power = -100 dBm 
**.Tx=2 
 
**.CR=4 
**.IH=0 
**.energyDetection = - 350 dBm 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.mac.bitrate = 1 bps 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.mac.address = "0A-AA-00-00-00-02" 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.mac.address = "0A-AA-00-00-00-03" 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.mac.bitrate = 1 bps 
**.radio.bandwidth = 125000 Hz 
 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.radio.carrierFrequency = 868.300 MHz 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.radio.transmitter.bandwidth = 125000 Hz 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.radio.carrierFrequency = 868.300 MHz 
**.preambleDuration = 0.1s #Não uso 
**.transmitter.bitrate = 5470 bps 
**.sensitivity = -200 dBm 
 
#ver melhor esta distância  
**.constraintAreaMinX = 0m 
**.constraintAreaMinY = 0m 
**.constraintAreaMinZ = 0m 
**.constraintAreaMaxX = 10000m 
**.constraintAreaMaxY = 10000m 
**.constraintAreaMaxZ = 0m 
 
# positions 
 
 
**.LoRadevice[0].stationaryMobility.initFromDisplayString = false 
**.LoRadevice[0].stationaryMobility.initialX = 100 m 
**.LoRadevice[0].stationaryMobility.initialY = 100 m  
**.LoRadevice[0].stationaryMobility.initialZ = 0 m  
 
**.LoRadevice[1].stationaryMobility.initFromDisplayString = false 
**.LoRadevice[1].stationaryMobility.initialX = 100 m 
**.LoRadevice[1].stationaryMobility.initialY = 300 m  
**.LoRadevice[1].stationaryMobility.initialZ = 0 m  
 
**.LoRadevice[2].stationaryMobility.initFromDisplayString = false 
**.LoRadevice[2].stationaryMobility.initialX = 300 m 
**.LoRadevice[2].stationaryMobility.initialY = 300 m  
**.LoRadevice[2].stationaryMobility.initialZ = 0 m  
 
**.LoRadevice[3].stationaryMobility.initFromDisplayString = false 
**.LoRadevice[3].stationaryMobility.initialX = 300 m 
**.LoRadevice[3].stationaryMobility.initialY = 100 m  
**.LoRadevice[3].stationaryMobility.initialZ = 0 m  
 
 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initFromDisplayString = false 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initialX = 200 m 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initialY = 200 m 
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**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initialZ =0 m  
 
 

Anexo III – Ficheiro .ini – IEEE 802.15.4 Configuração General  

[General] 
tkenv-plugin-path = ../../../etc/plugins 
network = Net802154 
 
# Mobility 
**.host*.mobilityType = "StationaryMobility" 
**.host*.mobility.initFromDisplayString = false 
**.numHosts = 3 
**.mobility.constraintAreaMinX = 0 
**.mobility.constraintAreaMaxX = 700m 
**.mobility.constraintAreaMinY = 0 
**.mobility.constraintAreaMaxY = 700m 
 
**.host[0].mobility.initialX = 100m 
**.host[0].mobility.initialY = 200m 
**.host[0].mobility.initialZ = 0 
**.host[1].mobility.initialX = 200m 
**.host[1].mobility.initialY = 200m 
**.host[1].mobility.initialZ = 0 
**.host[2].mobility.initialX = 700m 
**.host[2].mobility.initialY = 200m 
**.host[2].mobility.initialZ = 0 
 
# Network Layer 
**.networkLayerType = "GenericNetworkLayer" 
 
**.routingTableType = "GenericRoutingTable" 
**.routingTable.addressType = "modulepath" 
**.addStaticRoutes=true 
**.leaveCommunicationTrail = true 
**.dumpTopology = true 
**.dumpRoutes = true 
 
# Traffic Generator 
**.host[2].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[2].trafficgen.sendInterval = exponential(1ms) 
**.host[0].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[2].trafficgen.numPackets = 500 
**.host[2].trafficgen.packetLength = 80B 
**.host[2].trafficgen.destAddresses = "host[1](modulepath)" 
**.host[1].trafficgen.routing = "2 0" 
**.K1=130 
**.K2 =20.8 
**.d0=400 
#**.ifs= 
**.duty_cycle= 0.1 
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Anexo IV – Ficheiro .ini – LoRaWAN Configuração Coverage 

 
Para alcançar os resultados apresentados na Figura 4-11 apenas é necessário ir mudando as 

distâncias e a sensibilidade do recetor. Aqui apresenta-se a configuração para 1200 m com a taxa de 

pacotes recebidos de 65,5 %.   

 

[Config Coverage] 
network =LoRawan 
**.vector-recording = true 
 
**.EIRP=14 
**.networkoff_time = 0 s 
**.frameCapacity= 1000 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].replyDelay = 0 
**.LoRadevice[*].application.send_interval =truncnormal(10s,1s) ## must be greater 
than RETRASMIT_TIME 
**.LoRadevice[*].application.generation_bytes_rhythm = truncnormal(50s,1s) 
**.LoRadevice[*].application.inicial_bytes_pending_device = 20 B 
**.LoRadevice[*].application.number_of_bytes_per_generation = 15 B 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].generation_bytes_rhythm_network = truncnormal(10s,1s) 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].inicial_bytes_pending_network = 10 B 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].number_of_bytes_per_generation_network = 10 B 
**.ADR_ON_TIME=0 s  
 
**.window_min_duration = 0.3 
**.number_channels = 3 
**.number_devices = 1 
**.number_gateways=1 
**.numTcpApps = 1 
**.tcpApp[0].typename="Networkapp" 
**.application.localPort = 1000 
**.application.dataTransferMode = "object" 
**.application.connectAddress = "LoRanetwork" 
**.LoRagateway[0].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRagateway[0].interfaceTable" 
**.LoRadevice[0].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[0].interfaceTable" 
**.LoRadevice[0].LoRaNic.radio.radioMediumModule = "LoRawan.LoRaRadioMedium" 
**.LoRagateway[0].LoRaNic.radio.radioMediumModule = "LoRawan.LoRaRadioMedium" 
 
**.LoRagateway[0].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRagateway[0].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[0].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[0].stationaryMobility" 
**.backgroundNoise.power = -95 dBm   ##Quanto maior mais facil se torna o 
listening possible, mas maior é a probabilidade de erro. 
**.mac.power = -95 dBm 
**.Tx=0 
**.energyDetection = - 350 dBm 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.mac.bitrate = 1 bps 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.mac.address = "0A-AA-00-00-00-02" 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.mac.address = "0A-AA-00-00-00-03" 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.mac.bitrate = 1 bps 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.radio.bandwidth = 125000 Hz 
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**.LoRadevice[*].LoRaNic.radio.bandwidth = 125000 Hz 
 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.radio.carrierFrequency = 868.500 MHz 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.radio.transmitter.bandwidth = 125000 Hz 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.radio.carrierFrequency = 868.500 MHz 
 
**.CR=4 
**.IH=0 
**.random_frequencies = false 
#**.frequency_1 =  833.500 MHz 
#**.frequency_2 =  999.500 MHz 
#**.frequency_3 =  1031.500 MHz 
#**.frequency_4 =  1123.500 MHz 
#**.frequency_5 =  1111.500 MHz 
**.preambleDuration = 0.1s  ##Not used 
**.transmitter.bitrate = 5470 bps ##Not used 
**.sensitivity = -130 dBm  ##-124 ->SF=7 ; -130 ->SF=9 ; -137 ->SF=12   first 
packet has to be sinc with this value  
**.initial_SF=9 
**.d0=1000m      # Reference distance 
**.PL_d0_db=128.95 ## in dB  
**.sigma= 7.08 # in dB Shadowing 
**.gamma = 2.32  # Path loss expoent 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.radio.antenna.gain= 3 dB 
#-124 SF7 
#ver melhor esta distância  
**.constraintAreaMinX = 0m 
**.constraintAreaMinY = 0m 
**.constraintAreaMinZ = 0m 
**.constraintAreaMaxX = 20000m 
**.constraintAreaMaxY = 20000m 
**.constraintAreaMaxZ = 100m 
 
 
# positions 
 
**.LoRadevice[*].stationaryMobility.initFromDisplayString = false 
 
**.LoRadevice[*].stationaryMobility.initialY = 0 m 
**.LoRadevice[*].stationaryMobility.initialZ =2 m  
**.LoRadevice[*].stationaryMobility.initialX = 650 m 
 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initFromDisplayString = false 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initialX = 0 m 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initialY = 0 m 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initialZ =50 m  
 
 
De modo a retirar os mecanismos de ADR deve-se comentar os seguintes métodos no ficheiro 

device.cc  

adr_verify(ADR_ACK_CNT,ADR_ACK_LIMIT,SF_ID,ADR_ACK_DELAY); 

e comentar o seguinte código que aumenta o SF por cada retransmissão do Join Request 

            /*if(SF_ID<12){ 
            SF_ID++; 
            cPacket* SF_UP = new cPacket("SF_UP"); 
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            SF_UP->setKind(SF_ID); 
            sendDelayed(SF_UP,0,"out");}* 
 

Anexo V – Ficheiro .ini -  LoRaWAN configuração Batalha 

**.vector-recording = true 
**.NbTrans=4 
**.EIRP=22 
**.networkoff_time = 0 s 
**.frameCapacity= 10000 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].replyDelay = 0 
**.LoRadevice[*].application.send_interval =900 s  
**.RETRASMIT_TIME=890 s ##Represents 10 seconds before sending a new packet 
**.LoRadevice[*].application.generation_bytes_rhythm = truncnormal(900s,1s) 
**.LoRadevice[*].application.inicial_bytes_pending_device = 1300000 B 
**.LoRadevice[*].application.number_of_bytes_per_generation = 103 B 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].generation_bytes_rhythm_network = truncnormal(200s,1s) 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].inicial_bytes_pending_network = 10000000 B 
**.LoRanetwork.tcpApp[*].number_of_bytes_per_generation_network = 10 B 
**.NBTrans=4 
**.ADR_ON_TIME=0 s  
**.window_min_duration = 0.3 
**.number_channels = 3 
**.number_devices = 30 
**.number_gateways=1 
**.numTcpApps = 1 
**.tcpApp[0].typename="Networkapp" 
**.application.localPort = 1000 
**.application.dataTransferMode = "object" 
**.application.connectAddress = "LoRanetwork" 
**.LoRagateway[0].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRagateway[0].interfaceTable" 
**.LoRadevice[0].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[0].interfaceTable" 
**.LoRadevice[0].LoRaNic.radio.radioMediumModule = "LoRawan.LoRaRadioMedium" 
**.LoRagateway[0].LoRaNic.radio.radioMediumModule = "LoRawan.LoRaRadioMedium" 
 
**.LoRagateway[0].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRagateway[0].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[0].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[0].stationaryMobility" 
**.backgroundNoise.power = -105 dBm   ##Quanto maior mais facil se torna o 
listening possible, mas maior é a probabilidade de erro. 
**.mac.power = -105 dBm 
**.Tx=0 
**.energyDetection = - 350 dBm 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.mac.bitrate = 1 bps 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.mac.address = "0A-AA-00-00-00-02" 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.mac.address = "0A-AA-00-00-00-03" 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.mac.bitrate = 1 bps 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.radio.bandwidth = 125000 Hz 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.radio.bandwidth = 125000 Hz 
 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.radio.carrierFrequency = 868.500 MHz 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.radio.transmitter.bandwidth = 125000 Hz 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.radio.carrierFrequency = 868.500 MHz 
**.start_time= uniform(0s,200s) 
**.CR=1 
**.IH=0 
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**.random_frequencies = false 
#**.frequency_1 =  868.700 MHz 
#**.frequency_2 =  868.900 MHz 
#**.frequency_3 =  869.200 MHz 
#**.frequency_4 =  1123.500 MHz 
#**.frequency_5 =  1111.500 MHz 
**.preambleDuration = 0.1s  ##Not used 
**.transmitter.bitrate = 5470 bps ##Not used 
**.sensitivity = -124 dBm  ##-124 ->SF=7 ; -130 ->SF=9 ; -137 ->SF=12   first 
packet has to be sinc with this value  
**.initial_SF=7 
**.d0=1000m      # Reference distance 
**.PL_d0_db=128.95 ## in dB  
**.sigma= 7.08 # in dB Shadowing 
**.gamma = 2.32  # Path loss expoent 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.radio.antenna.gain= 3 dB 
#-124 SF7 
#ver melhor esta distância  
**.constraintAreaMinX = 0m 
**.constraintAreaMinY = 0m 
**.constraintAreaMinZ = 0m 
**.constraintAreaMaxX = 3000m 
**.constraintAreaMaxY = 3000m 
**.constraintAreaMaxZ = 20m 
 
# positions 
 
**.LoRadevice[*].stationaryMobility.initFromDisplayString = false 
 
##**.LoRadevice[*].stationaryMobility.initialY =uniform(0m,3000m) 
##**.LoRadevice[*].stationaryMobility.initialX =uniform(0m,3000m) 
##**.LoRadevice[*].stationaryMobility.initialZ = 2 m  
 
 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initFromDisplayString = false 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initialY = 690 m 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initialX = 1450 m 
**.LoRagateway[*].stationaryMobility.initialZ = 5 m  
 
##################################################################################
############## 
**.LoRagateway[0].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRagateway[0].interfaceTable" 
**.LoRagateway[1].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRagateway[1].interfaceTable" 
**.LoRadevice[0].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[0].interfaceTable" 
**.LoRadevice[1].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[1].interfaceTable" 
**.LoRadevice[2].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[2].interfaceTable" 
**.LoRadevice[3].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[3].interfaceTable" 
**.LoRadevice[4].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[4].interfaceTable" 
**.LoRadevice[5].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[5].interfaceTable" 
**.LoRadevice[6].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[6].interfaceTable" 
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**.LoRadevice[7].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[7].interfaceTable" 
**.LoRadevice[8].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[8].interfaceTable" 
**.LoRadevice[9].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[9].interfaceTable" 
**.LoRadevice[10].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[10].interfaceTable" 
**.LoRadevice[11].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[11].interfaceTable" 
**.LoRadevice[12].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[12].interfaceTable" 
**.LoRadevice[13].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[13].interfaceTable" 
**.LoRadevice[14].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[14].interfaceTable" 
**.LoRadevice[15].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[15].interfaceTable" 
**.LoRadevice[16].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[16].interfaceTable" 
**.LoRadevice[17].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[17].interfaceTable" 
**.LoRadevice[18].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[18].interfaceTable" 
**.LoRadevice[19].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[19].interfaceTable" 
**.LoRadevice[20].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[20].interfaceTable" 
**.LoRadevice[21].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[21].interfaceTable" 
**.LoRadevice[22].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[22].interfaceTable" 
**.LoRadevice[23].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[23].interfaceTable" 
**.LoRadevice[24].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[24].interfaceTable" 
**.LoRadevice[25].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[25].interfaceTable" 
**.LoRadevice[26].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[26].interfaceTable" 
**.LoRadevice[27].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[27].interfaceTable" 
**.LoRadevice[28].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[28].interfaceTable" 
**.LoRadevice[29].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[29].interfaceTable" 
**.LoRadevice[30].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[30].interfaceTable" 
**.LoRadevice[31].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[31].interfaceTable" 
**.LoRadevice[32].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[32].interfaceTable" 
**.LoRadevice[33].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[33].interfaceTable" 
**.LoRadevice[34].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[34].interfaceTable" 
**.LoRadevice[35].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[35].interfaceTable" 
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**.LoRadevice[36].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[36].interfaceTable" 
**.LoRadevice[37].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[37].interfaceTable" 
**.LoRadevice[38].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[38].interfaceTable" 
**.LoRadevice[39].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[39].interfaceTable" 
**.LoRadevice[40].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[40].interfaceTable" 
**.LoRadevice[41].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[41].interfaceTable" 
**.LoRadevice[42].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[42].interfaceTable" 
**.LoRadevice[43].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[43].interfaceTable" 
**.LoRadevice[44].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[44].interfaceTable" 
**.LoRadevice[45].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[45].interfaceTable" 
**.LoRadevice[46].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[46].interfaceTable" 
**.LoRadevice[47].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[47].interfaceTable" 
**.LoRadevice[48].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[48].interfaceTable" 
**.LoRadevice[49].LoRaNic.interfaceTableModule = 
"LoRawan.LoRadevice[49].interfaceTable" 
**.LoRadevice[*].LoRaNic.radio.radioMediumModule = "LoRawan.LoRaRadioMedium" 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.radio.radioMediumModule = "LoRawan.LoRaRadioMedium" 
**.LoRagateway[*].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRagateway[0].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[0].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[0].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[1].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[1].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[2].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[2].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[3].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[3].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[4].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[4].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[5].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[5].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[6].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[6].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[7].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[7].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[8].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[8].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[9].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[9].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[10].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[10].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[11].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[11].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[12].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[12].stationaryMobility" 
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**.LoRadevice[13].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[13].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[14].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[14].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[15].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[15].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[16].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[16].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[17].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[17].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[18].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[18].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[19].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[19].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[20].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[20].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[21].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[21].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[22].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[22].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[23].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[23].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[24].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[24].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[25].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[25].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[26].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[26].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[27].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[27].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[28].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[28].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[29].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[29].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[30].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[30].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[31].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[31].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[32].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[32].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[33].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[33].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[34].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[34].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[35].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[35].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[36].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[36].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[37].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[37].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[38].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[38].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[39].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[39].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[40].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[40].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[41].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[41].stationaryMobility" 
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**.LoRadevice[42].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[42].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[43].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[43].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[44].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[44].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[45].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[45].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[46].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[46].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[47].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[47].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[48].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[48].stationaryMobility" 
**.LoRadevice[49].LoRaNic.radio.antenna.mobilityModule = 
"LoRawan.LoRadevice[49].stationaryMobility" 
 
 
**.LoRadevice[0].stationaryMobility.initialY = 580 m  
**.LoRadevice[0].stationaryMobility.initialX = 280 m  
**.LoRadevice[1].stationaryMobility.initialY = 580 m 
**.LoRadevice[1].stationaryMobility.initialX = 340 m 
**.LoRadevice[2].stationaryMobility.initialY = 550 m 
**.LoRadevice[2].stationaryMobility.initialX = 410 m 
**.LoRadevice[3].stationaryMobility.initialY = 530 m 
**.LoRadevice[3].stationaryMobility.initialX = 431 m 
**.LoRadevice[4].stationaryMobility.initialY = 530 m 
**.LoRadevice[4].stationaryMobility.initialX = 600 m 
**.LoRadevice[5].stationaryMobility.initialY = 570 m 
**.LoRadevice[5].stationaryMobility.initialX = 860 m 
**.LoRadevice[6].stationaryMobility.initialY = 630 m 
**.LoRadevice[6].stationaryMobility.initialX = 950 m 
**.LoRadevice[7].stationaryMobility.initialY = 640 m 
**.LoRadevice[7].stationaryMobility.initialX = 1100 m 
**.LoRadevice[8].stationaryMobility.initialY = 640 m 
**.LoRadevice[8].stationaryMobility.initialX = 1400 m 
**.LoRadevice[9].stationaryMobility.initialY = 620 m 
**.LoRadevice[9].stationaryMobility.initialX = 1700 m 
                                                
**.LoRadevice[10].stationaryMobility.initialY = 650 m  
**.LoRadevice[10].stationaryMobility.initialX = 1800 m 
**.LoRadevice[11].stationaryMobility.initialY = 523 m 
**.LoRadevice[11].stationaryMobility.initialX = 1900 m 
**.LoRadevice[12].stationaryMobility.initialY = 521m 
**.LoRadevice[12].stationaryMobility.initialX = 2010 m 
**.LoRadevice[13].stationaryMobility.initialY = 660 m 
**.LoRadevice[13].stationaryMobility.initialX = 2400 m 
**.LoRadevice[14].stationaryMobility.initialY = 535 m 
**.LoRadevice[14].stationaryMobility.initialX = 2500 m 
**.LoRadevice[15].stationaryMobility.initialY = 734 m 
**.LoRadevice[15].stationaryMobility.initialX = 2720 m 
**.LoRadevice[16].stationaryMobility.initialY = 800 m 
**.LoRadevice[16].stationaryMobility.initialX = 250 m 
**.LoRadevice[17].stationaryMobility.initialY = 740 m 
**.LoRadevice[17].stationaryMobility.initialX = 230 m 
**.LoRadevice[18].stationaryMobility.initialY = 670 m 
**.LoRadevice[18].stationaryMobility.initialX = 150 m 
**.LoRadevice[19].stationaryMobility.initialY = 800 m 
**.LoRadevice[19].stationaryMobility.initialX = 120 m 
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**.LoRadevice[20].stationaryMobility.initialY = 650 m  
**.LoRadevice[20].stationaryMobility.initialX = 1350 m 
**.LoRadevice[21].stationaryMobility.initialY = 780 m 
**.LoRadevice[21].stationaryMobility.initialX = 1400 m 
**.LoRadevice[22].stationaryMobility.initialY = 840 m 
**.LoRadevice[22].stationaryMobility.initialX = 1500 m 
**.LoRadevice[23].stationaryMobility.initialY = 980 m 
**.LoRadevice[23].stationaryMobility.initialX = 1720 m 
**.LoRadevice[24].stationaryMobility.initialY = 1040 m 
**.LoRadevice[24].stationaryMobility.initialX = 1900 m 
**.LoRadevice[25].stationaryMobility.initialY = 1300 m 
**.LoRadevice[25].stationaryMobility.initialX = 1890 m 
**.LoRadevice[26].stationaryMobility.initialY = 1500 m 
**.LoRadevice[26].stationaryMobility.initialX = 2143 m 
**.LoRadevice[27].stationaryMobility.initialY = 1700 m 
**.LoRadevice[27].stationaryMobility.initialX = 2250 m 
**.LoRadevice[28].stationaryMobility.initialY = 1900 m 
**.LoRadevice[28].stationaryMobility.initialX = 2300 m 
**.LoRadevice[29].stationaryMobility.initialY = 2000 m 
**.LoRadevice[29].stationaryMobility.initialX = 2400 m 
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Anexo VI – Ficheiro .ini - IEEE802.15.4 Configuração Batalha 

[Config Batalha] 

network = Net802154 
##sim-time-limit= 86400 s 
**.d0= 400 m 
**.PL_d0_db=130 ## in dB  
**.sigma= 2 # in dB Shadowing 
**.gamma = 2.08  # Path loss expoent 
# Mobility 
**.host*.mobilityType = "StationaryMobility" 
**.host*.mobility.initFromDisplayString = false 
**.numHosts = 30 
**.mobility.constraintAreaMinX = 0 
**.mobility.constraintAreaMaxX = 3500m 
**.mobility.constraintAreaMinY = 0 
**.mobility.constraintAreaMaxY = 3500m 
 
**.host[*].mobility.initialZ = 2 m 
 
# Network Layer 
**.networkLayerType = "GenericNetworkLayer" 
 
**.routingTableType = "GenericRoutingTable" 
**.routingTable.addressType = "modulepath" 
**.addStaticRoutes=true 
**.leaveCommunicationTrail = true 
**.dumpTopology = true 
**.dumpRoutes = true 
**.host[20].trafficgen.gw=true 
**.host[0].trafficgen.gw=false 
# Traffic Generator 
 
**.host[0].mobility.initialY= 480 m  
**.host[0].mobility.initialX= 180 m  
**.host[1].mobility.initialY= 680 m 
**.host[1].mobility.initialX= 240 m 
**.host[2].mobility.initialY= 550 m 
**.host[2].mobility.initialX= 310 m 
**.host[3].mobility.initialY= 530 m 
**.host[3].mobility.initialX= 461 m 
**.host[4].mobility.initialY= 530 m 
**.host[4].mobility.initialX= 600 m 
**.host[5].mobility.initialY= 570 m 
**.host[5].mobility.initialX= 860 m 
**.host[6].mobility.initialY= 630 m 
**.host[6].mobility.initialX= 950 m 
**.host[7].mobility.initialY= 640 m 
**.host[7].mobility.initialX= 1100 m 
**.host[8].mobility.initialY= 640 m 
**.host[8].mobility.initialX= 1400 m 
**.host[9].mobility.initialY= 620 m 
**.host[9].mobility.initialX= 1700 m 
 
**.host[10].mobility.initialY = 650 m  ######### 
**.host[10].mobility.initialX = 1800 m  
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**.host[11].mobility.initialY = 523 m 
**.host[11].mobility.initialX = 1900 m 
**.host[12].mobility.initialY = 521m 
**.host[12].mobility.initialX = 2010 m 
**.host[13].mobility.initialY = 560 m 
**.host[13].mobility.initialX = 2250 m 
**.host[14].mobility.initialY = 535 m 
**.host[14].mobility.initialX = 2400 m 
**.host[15].mobility.initialY = 734 m 
**.host[15].mobility.initialX = 2520 m 
**.host[16].mobility.initialY = 800 m 
**.host[16].mobility.initialX = 2750 m 
**.host[17].mobility.initialY = 740 m 
**.host[17].mobility.initialX = 2830 m 
**.host[18].mobility.initialY = 670 m 
**.host[18].mobility.initialX = 2900 m 
**.host[19].mobility.initialY = 800 m 
**.host[19].mobility.initialX = 2990 m 
 
**.host[20].mobility.initialY = 690 m  
**.host[20].mobility.initialX = 1450 m  
**.host[21].mobility.initialY = 780 m 
**.host[21].mobility.initialX = 1400 m 
**.host[22].mobility.initialY = 840 m 
**.host[22].mobility.initialX = 1500 m 
**.host[23].mobility.initialY = 980 m 
**.host[23].mobility.initialX = 1720 m 
**.host[24].mobility.initialY = 1040 m 
**.host[24].mobility.initialX = 1900 m 
**.host[25].mobility.initialY = 1270 m 
**.host[25].mobility.initialX = 1890 m 
**.host[26].mobility.initialY = 1450 m 
**.host[26].mobility.initialX = 1943 m 
**.host[27].mobility.initialY = 1700 m 
**.host[27].mobility.initialX = 2050 m 
**.host[28].mobility.initialY = 1900 m 
**.host[28].mobility.initialX = 2100 m 
**.host[29].mobility.initialY = 2000 m 
**.host[29].mobility.initialX = 2200 m 
 
 
**.host[*].trafficgen.startTime=uniform(0s,900s) 
**.sendInterval =  900 s 
**.host[20].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[*].trafficgen.numPackets = 100 
**.transmitter.power = 0.15848931925 W 
**.bitrate=24000 bps 
**.host[*].trafficgen.packetLength = 103 B 
**.host[0].trafficgen.startTime = 2s 
**.host[0].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[0].trafficgen.numPackets = 200 
**.host[0].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[0].trafficgen.destAddresses = "host[1](modulepath)" 
**.host[1].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[1].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[1].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[1].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[1].trafficgen.destAddresses = "host[2](modulepath)" 
**.host[2].trafficgen.startTime = 0s 
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**.host[2].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[2].trafficgen.numPackets = 000 
**.host[2].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[2].trafficgen.destAddresses = "host[3](modulepath)" 
**.host[3].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[3].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[3].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[3].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[3].trafficgen.destAddresses = "host[4](modulepath)" 
**.host[4].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[4].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[4].trafficgen.numPackets = 000 
**.host[4].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[4].trafficgen.destAddresses = "host[5](modulepath)" 
**.host[5].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[5].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[5].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[5].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[5].trafficgen.destAddresses = "host[6](modulepath)" 
**.host[6].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[6].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[6].trafficgen.numPackets = 000 
**.host[6].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[6].trafficgen.destAddresses = "host[7](modulepath)" 
**.host[7].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[7].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[7].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[7].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[7].trafficgen.destAddresses = "host[8](modulepath)" 
**.host[8].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[8].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[8].trafficgen.numPackets = 000 
**.host[8].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[8].trafficgen.destAddresses = "host[20](modulepath)" 
**.host[9].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[9].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[9].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[9].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[9].trafficgen.destAddresses = "host[20](modulepath)" 
**.host[10].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[10].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[10].trafficgen.numPackets = 000 
**.host[10].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[10].trafficgen.destAddresses = "host[9](modulepath)" 
**.host[11].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[11].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[11].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[11].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[11].trafficgen.destAddresses = "host[10](modulepath)" 
**.host[12].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[12].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[12].trafficgen.numPackets = 000 
**.host[12].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[12].trafficgen.destAddresses = "host[11](modulepath)" 
**.host[13].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[13].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[13].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[13].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[13].trafficgen.destAddresses = "host[12](modulepath)" 
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**.host[14].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[14].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[14].trafficgen.numPackets = 000 
**.host[14].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[14].trafficgen.destAddresses = "host[13](modulepath)" 
**.host[15].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[15].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[15].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[15].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[15].trafficgen.destAddresses = "host[14](modulepath)" 
**.host[16].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[16].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[16].trafficgen.numPackets = 000 
**.host[16].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[16].trafficgen.destAddresses = "host[15](modulepath)" 
**.host[17].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[17].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[17].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[17].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[17].trafficgen.destAddresses = "host[16](modulepath)" 
**.host[18].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[18].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[18].trafficgen.numPackets = 000 
**.host[18].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[18].trafficgen.destAddresses = "host[17](modulepath)" 
**.host[19].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[19].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[19].trafficgen.numPackets = 200 
**.host[19].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[19].trafficgen.destAddresses = "host[18](modulepath)" 
**.host[20].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[20].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[20].trafficgen.numPackets = 00 
**.host[20].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[20].trafficgen.destAddresses = "" 
**.host[21].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[21].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[21].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[21].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[21].trafficgen.destAddresses = "host[20](modulepath)" 
**.host[22].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[22].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[22].trafficgen.numPackets = 000 
**.host[22].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[22].trafficgen.destAddresses = "host[21](modulepath)" 
**.host[23].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[23].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[23].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[23].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[23].trafficgen.destAddresses = "host[22](modulepath)" 
**.host[24].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[24].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[24].trafficgen.numPackets = 000 
**.host[24].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[24].trafficgen.destAddresses = "host[23](modulepath)" 
**.host[25].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[25].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[25].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[25].trafficgen.packetLength = 220B 
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**.host[25].trafficgen.destAddresses = "host[24](modulepath)" 
**.host[26].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[26].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[26].trafficgen.numPackets = 000 
**.host[26].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[26].trafficgen.destAddresses = "host[25](modulepath)" 
**.host[27].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[27].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[27].trafficgen.numPackets = 0 
**.host[27].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[27].trafficgen.destAddresses = "host[26](modulepath)" 
**.host[28].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[28].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[28].trafficgen.numPackets = 000 
**.host[28].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[28].trafficgen.destAddresses = "host[27](modulepath)" 
**.host[29].trafficgen.startTime = 0s 
**.host[29].trafficgen.sendInterval = exponential(200ms) 
**.host[29].trafficgen.numPackets = 200 
**.host[29].trafficgen.packetLength = 220B 
**.host[29].trafficgen.destAddresses = "host[28](modulepath)" 
 
 
################ Routing ################################### 
 
**.destiny=20 
 
**.host[0].trafficgen.routing = "" 
**.host[1].trafficgen.routing = "0 2 20 2 0 0" 
**.host[2].trafficgen.routing = "1 3 20 3 1 0 3 1 1" 
**.host[3].trafficgen.routing = "2 4 20 4 2 0 4 2 1 4 2 2" 
**.host[4].trafficgen.routing = "3 5 20 5 3 0 5 3 1 5 3 2 5 3 3" 
**.host[5].trafficgen.routing = "4 6 20 6 4 0 6 4 1 6 4 2 6 4 3 6 4 4" 
**.host[6].trafficgen.routing = "5 7 20 7 5 0 7 5 1 7 5 2 7 5 3 7 5 4 7 5 5" 
**.host[7].trafficgen.routing = "6 8 20 8 6 0 8 6 1 8 6 2 8 6 3 8 6 4 8 6 5 8 6 6" 
**.host[8].trafficgen.routing = "7 20 20 20 7 0 20 7 1 20 7 2 20 7 3 20 7 4 20 7 5 
20 7 6 20 7 7" 
**.host[9].trafficgen.routing = "10 20 20 20 10 10 20 10 11 20 10 12 20 10 13 20 
10 14 20 10 15 20 10 16 20 10 17 20 10 18 20 10 19" 
 
**.host[10].trafficgen.routing ="11 9 20 9 11 11 9 11 12 9 11 13 9 11 14 9 11 15 9 
11 16 9 11 17 9 11 18 9 11 19" 
**.host[11].trafficgen.routing ="12 10 20 10 12 12 10 12 13 10 12 14 10 12 15 10 
12 16 10 12 17 10 12 18 10 12 19"  
**.host[12].trafficgen.routing ="13 11 20 11 13 13 11 13 14 11 13 15 11 13 16 11 
13 17 11 13 18 11 13 19" 
**.host[13].trafficgen.routing ="14 12 20 12 14 14 12 14 15 12 14 16 12 14 17 12 
14 18 12 14 19" 
**.host[14].trafficgen.routing ="15 13 20 13 15 15 13 15 16 13 15 17 13 15 18 13 
15 19" 
**.host[15].trafficgen.routing ="16 14 20 14 16 16 14 16 17 14 16 18 14 16 19" 
**.host[16].trafficgen.routing ="17 15 20 15 17 17 15 17 18 15 17 19" 
**.host[17].trafficgen.routing ="18 16 20 16 18 18 16 18 19" 
**.host[18].trafficgen.routing ="19 17 20 17 19 19" 
**.host[19].trafficgen.routing ="" 
**.host[20].trafficgen.routing ="" 
**.host[21].trafficgen.routing ="22 20 20 20 22 22 20 22 23 20 22 24 20 22 25 20 
22 26 22 22 27 20 22 28 20 22 29" 
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**.host[22].trafficgen.routing ="23 21 20 21 23 23 21 23 24 21 23 25 21 23 26 21 
23 27 21 23 28 21 23 29" 
**.host[23].trafficgen.routing ="24 22 20 22 24 24 22 24 25 22 24 26 22 24 27 22 
24 28 22 24 29" 
**.host[24].trafficgen.routing ="25 23 20 23 25 25 23 25 26 23 25 27 23 25 28 23 
25 29" 
**.host[25].trafficgen.routing ="26 24 20 24 26 26 24 26 27 24 26 28 24 26 29" 
**.host[26].trafficgen.routing ="27 25 20 25 27 27 25 27 28 25 27 29" 
**.host[27].trafficgen.routing ="28 26 20 26 28 28 26 28 29" 
**.host[28].trafficgen.routing ="29 27 20 27 29 29" 
**.host[29].trafficgen.routing ="30 28 20" 
 
 


