ZBUDUJ INTELIGENTNE MIASTO Z EMITEL

Inteligentna zbiórka odpadów
z siecią transmisyjną dla IoT
od Emitel

Rozwój technik informacyjnych i radiokomunikacyjnych zaowocował pojawieniem się nowoczesnych
rozwiązań Internetu rzeczy (w skrócie “IoT”) wykorzystywanych w budowie koncepcji Inteligentnych
Miast (SmartCity). Nowoczesne, „inteligentne” miasta będą bardziej przyjazne dla mieszkańców — systemy
informatyczne mają za zadanie poprawę warunków życia i ułatwienie wielu procesów wpływających na
funkcjonowanie miasta. Urządzenia IoT wkraczają nie tylko do zastosowań przemysłowych,
ale i w codzienne życie.
Radiowa sieć dużego zasięgu jest rozwiązaniem niskoenergetycznym. Transmisja odbywa się z niewielką
mocą, a dzięki temu czujniki, także te zasilane z wykorzystaniem baterii, mogą działać przez wiele lat.
Uruchomienie sieci zgodnej ze specyﬁkacją LoRaWAN na danym obszarze jest znacznie prostsze
i tańsze niż np. sieci komórkowej.

Przykładowe zastosowania sieci:
Monitorowanie stanu środowiska —
przekazywanie informacji o stanie środowiska
(zanieczyszczenia powietrza, stan wód),
monitorowanie infrastruktury
Bezpieczeństwo — np. wczesne wykrywanie
pożarów, podtopień i powodzi, osuwisk,
wstrząsów, naruszenia chronionego terenu
Rolnictwo — np. monitorowanie stanu
i położenia maszyn, lokalizacja zwierząt,
monitorowanie stanu gleby, wilgotności,
składników pokarmowych

Pomiary — np. transmisja danych z liczników:
prądu, gazu, wody, ciepła, ciśnienia,
temperatury, wilgotności, poziomu cieczy, itp.
Inteligentne miasto — np. sterowanie
sygnalizacją świetlną, oświetleniem ulic,
monitorowanie infrastruktury, np. wskazywanie
wolnych miejsc parkingowych
Inteligentny dom — np. przesyłanie informacji
z czujników dymu czy ognia, systemów
alarmowych i innych urządzeń

Główne cechy LoRaWAN:
Zasięg do 20 km
Czas życia baterii w czujnikach do 10 lat
Nielicencjonowane pasmo 868 MHz

Serwer sieciowy

do 20 km
> 20 000 urządzeń

Stacja LoRaWAN

Transmisja LoRaWAN

Serwer aplikacji

Transmisja 3G, WLAN, Ethernet

Wykorzystanie sieci niskoenergetycznej o dużym zasięgu zapewnia efektywny bezprzewodowy dostęp
do danych z wielu lokalizacji na dużym obszarze. Z nadajnikami połączone mogą być niemal dowolne
rodzaje czujników, pozwalające gromadzić informacje niezbędne do efektywnego ostrzegania,
prognozowania i podejmowania decyzji.

Potencjalny zasięg sieci budowanej przez Emitel
W zależności od obszaru, na którym realizowana ma być komunikacja,
można przyjąć następujące zasięgi:

Obszar niezabudowany o płaskim
ukształtowaniu terenu, widoczność
optyczna pomiędzy czujnikiem
i stacją bazową, czujniki
Obszar średnio zurbanizowany,
z zewnętrzną anteną
czujniki na zewnątrz budynków
– od 15 do 20 km
– do 7 km
Obszar miejski – do 2 km

Obszar miejski, czujniki
w budynkach
– do około 400 m

Projekt realizowany przez Emitel jest otwarty dla wszystkich podmiotów
zainteresowanych współpracą. Zapraszamy!

