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Inleiding

1.1 Voorwoord
In dit boek worden LoRa (Long Range) en LoRaWAN (LoRa Wide Area Network) behandeld.
In de huidige wereld worden steeds meer apparaten een elkaar gekoppeld. Vaak via WiFi of een
mobiele verbinding (3G/4G). Mobiele verbindingen kosten over het algemeen geld en WiFi is niet
overal beschikbaar. Ook zijn er situaties denkbaar waarbij apparaten geheel buiten het bereik van
een netwerk liggen.
Daarnaast kan het ook zijn dat er geen elektriciteit beschikbaar is op de plaatsen waar deze
apparaten geplaatst zijn. Indien dit het geval is, is de apparatuur afhankelijk van accu’s of
batterijen.
Voor deze situaties is LoRa communicatie bedacht. Kenmerken zijn een laag energie verbruik en
een groot bereik.
Een volwaardig LoRaWAN compatible netwerk kost honderden tot duizenden euro’s. Meestal te
duur voor een “gewone” hobbyist.
In dit boek gaan we een simpel, relatief goedkoop LoRa netwerk maken met een Raspberry Pi en
Arduino Mega. Deze oplossing heeft de nodige beperkingen maar biedt wel een goede
kennismaking met LoRa en LoRaWAN.
In deze oplossing gaan we ook gebruik maken van The Things Network (TTN).

1.2 Verantwoording
De in dit boek geciteerde teksten en opgenomen afbeeldingen komen voor zover ik als schrijver
kon nagaan uit het zogenaamde vrije domein (free pics, public text). Mocht dit onverhoopt niet
het geval zijn dan bied ik hierbij mijn welgemeende excuses aan.
Dit boek is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en de getoonde oplossingen zijn
uitgebreid getest. Mochten er desondanks fouten in de tekst of sources zijn geslopen dan is dit
zonder enige opzet gebeurd. Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan de
auteur niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van enige fout in
deze uitgave.
Gehanteerd uitgangspunt is dat de lezer in het bezit is van een pc, laptop of tablet met bij
voorkeur Windows 10. Daarnaast is het bezit van een smartphone voor het ontvangen van
PushBullet berichten.
Werken met benodigde hardware en spanningsadapters kunnen een risico zijn indien hier
onvoorzichtig mee wordt omgesprongen. De getoonde oplossing werkt met lage voltages (max. 5
Volt) wat de risico’s natuurlijk zeer beperkt. Verkeerd aansluiten kan bepaalde hardware
natuurlijk wel onherstelbaar beschadigen! De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele schade die hiervan het gevolg is. Het is allemaal geheel op eigen risico.
Versie 1.0
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De inhoud van dit boek mag niet commercieel worden gebruikt. Het staat de lezer vrij de inhoud
van dit boek voor privé en hobbydoeleinden te gebruiken. Dit geldt ook voor gebruik in het
onderwijs. De sources behorende bij dit boek mogen zonder restrictie worden gekopieerd,
gebruikt en/of worden gewijzigd.

1.3 Afkortingen
Afkorting
ABP
CN
DR
EU
EUI
IoT
JDK
LAN
LMIC
LoRa
LoRaWAN
M2M
MQTT
OTAA
RF
RPI
SDK
SF
SSH
TTN
US
WAN
Wi-Fi
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Betekenis
Activation By Personalisation
China
Data Rate
Europe
Extended Unique Identifier
Internet of Things
Java Development Kit
Local Area Network
LoraMAC-In-C libary
Long Range
Long Range Wide Area Network
Machine to Machine
Message Queuing Telemetry Transport
Over The Air Activation
Radio Frequency
Raspberry Pi
Software Development Kit
Spreading Factor
Secure Shell
The Things Network
United Stated
Wide Area Network
Wireless Fidelity
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Wat is een LoRaWan?
Om een goed begrip te krijgen waarover dit boek gaat eerst een stukje theorie. Een aantal
begrippen die aan de orde komen zijn LoRa, LoRaWAN, nodes en frequenties.

3.1 LoRa
LoRa staat voor Long Range (lange afstand). Het is een gepatenteerde technologie van het bedrijf
SemTech (zie: https://www.semtech.com/technology/lora).
Kenmerken zijn:
• een laag energie gebruik en een
• een groot bereik (tot 15 kilometer op het platteland en tot 2 kilometer in stedelijke gebieden)
• een veilige communicatie in beide richtingen
• en een beperkte data snelheid (minimaal 300 tot maximaal 50.000 bytes per seconde)
LoRa maakt gebruik van een technologie die spread spectrum wordt genoemd. Spread spectrum
is een vorm van draadloze communicatie waarbij de energie van het uitgezonden signaal met
opzet verspreid wordt over een bepaald frequentiedomein. Dergelijke verspreide signalen hebben
een veel grotere bandbreedte dan de informatie die ze bevatten, hierdoor ontstaat een ruisachtig
signaal dat moeilijk te detecteren of te onderscheppen is. Verder is het ook heel moeilijk om een
spread spectrum signaal te storen met een ander signaal. Door deze eigenschappen is spread
spectrum ideaal voor militaire toepassingen en andere omgevingen waar een grote
betrouwbaarheid van het signaal gewenst is.
Voor het uitzenden van een spread spectrum wordt gebruik gemaakt van zogenaamde RF (Radio
Frequency)-chips. In deze tutorial wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde RFM95W HopeRF
transceiver.

3.1.1 Dingen (sensoren en actoren)
LoRa is daarom ook ideaal voor Internet-of-Things (IoT) toepassingen. Met LoRa kunnen allerlei
dingen met het internet praten zonder gebruik te hoeven maken van mobiele communicatie
(3G/4G) of Wi-Fi. Ideaal voor plaatsen waar geen WiFi beschikaar is of mobiele communicatie
mogelijk is. Hiervoor is wel een zogenaamde gateway met het internet nodig. M.a.w. een ding
praat met een gateway en deze communiceert met het internet. Met een ding wordt een:
• sensor of
• actor bedoeld.
Een sensor rapporteert informatie zoals bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur of
luchtvochtigheid.
Een actor kan aansturing verzorgen vanuit een gegeven opdracht zoals bijvoorbeeld het aan of
uitzetten van een lichtbron.
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Een kenmerk van sensoren en actoren is ook dat ze relatief goedkoop zijn. Ze kunnen voor allerlei
toepassingen gebruikt worden. Een paar bijvoorbeelden:
• Het op afstand openen van een garagedeur.
• Het op afstand openen van een voederbak.
• Het lokaliseren van een huisdier.
• Het meten van de luchtkwaliteit.
• Het meten van het waterpeil in een sloot.
• Het registreren of een parkeerplaats wel of niet bezet is.
In principe is het bedoeld voor appratuur welke niet constant verbinding zoeken met de gateway.
Het gaat om apparatuur welke af en toe iets meten of opdrachten geven.
Het gaat hierbij om zogenaamde Wide Area Network (WAN) technologie en is daarom ideaal voor
allerlei toepassingen die buiten het bereik van WiFi netwerk of Local Area Network (LAN) liggen.
LoRa zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor smart cities. In dergelijke steden worden
allerlei apparaten met elkaar verbonden die normaal gesproken niet met elkaar verbonden zijn.
Te denken valt aan lantaarnpalen, parkeermeters, verkeersregelinstallaties, locatiemonitoring,
luchtkwaliteit monitoring in openbare gebouwen, enzovoort.
Met LoRa hebben gemeenten een goede mogelijkheid om hun talloze IoT-applicaties samen te
brengen tegen een betaalbaar tarief.
Een ander kenmerk van LoRa is dat er sprake is van naadloze interoperabiliteit tussen slimme
dingen zonder dat er lokaal allerlei complexe installaties hoeven plaatsvinden. Aangezien de
kosten relatief laag zijn (zeker ten opzichte van andere technologieën) is het mogelijk om veilige
netwerken aan te leggen. Niet alleen voor de professionals maar ook voor de hobbyist.

3.2 LoRaWAN
LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) is een specificatie voor een telecommunicatienetwerk geschikt voor langeafstandscommunicatie met weinig vermogen. De technologie wordt
gebruikt voor machine-to-machinecommunicatie (M2M). Het is dus ideaal voor het internet der
dingen (IoT).
LoRaWAN is ontworpen om apparaten met een laag vermogen te laten communiceren met op het
internet aangesloten applicaties via draadloze verbindingen over lange afstand. De LoRaWANprotocollen worden gedefinieerd door de LoRa Alliance en geformaliseerd in de LoRaWANspecificatie die kan worden aangevraagd op de LoRa Alliance-website (https://loraalliance.org/lorawan-for-developers).
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3.3 The Things Network (TTN)
TTN is in 2015 gestart in Amsterdam door . De stad Amsterdam is al sinds juli 2015 gedekt met het
open LoRa (Long Range) netwerk dat open en vrij te gebruiken is. The Things Network is een
community om een internet-of-things datanetwerk te maken met de LoRaWAN-technologie. Met
een simpele LoRa-router van duizend euro kun je 10.000 apparaten verbinden, legt oprichter
Wienke Giezeman uit. Dat was de start van het iot-datanetwerk in Amsterdam dat The Things
Network samen met tien partijen in de hoofdstad opzette. Al die partijen schaften een loragateway aan en op 21 augustus was het stadsdekkende netwerk live.
De uitrol van het TTN netwerk wordt dus gefinancierd doordat gebruikers zelf gateways
(antennes) installeren om het bereik te vergroten. Op het moment werken er mensen uit meer
dan 600 steden uit meer dan 90 landen wereldwijd mee aan het verwezenlijken van het project.
De techniek is specifiek ontworpen voor goedkope, energiezuinige sensoren die over een grote
afstand kunnen communiceren. De techniek wordt veel gebruikt voor applicaties als slimme
parkeersystemen, automatisering in de agricultuur en slim water management. Ook worden er
fietsen, boten en huisdieren aan het internet gekoppeld.

3.4 Architectuur
3.4.1 Nodes
Een Node of end-device is een klein apparaat of microcontroller dat verbonden is met LoRaWAN,
bijvoorbeeld een Arduino of Raspberry Pi. Nodes worden gebruikt om meetgegevens te
verzamelen. De apparaten gebruiken LoRa-modules om te communiceren met het LoRaWAN. De
nodes versturen versleutelde berichten.

3.4.2 Gateways
Gateways ontvangen berichten van nodes. Een bericht verstuurd door een node wordt ontvangen
door alle gateways binnen het bereik van die node. Een gateway is verbonden met het internet en
stuurt de berichten door naar netwerkservers. In dit boek worden de berichten verstuurd naar
het TTN.

3.4.3 Applicatie
Een applicatie maakt gebruik van de berichten die beschikbaar komen op TTN. De applicatie kan
deze berichten gebruiken om bepaalde actie uit te voeren, bijvoorbeeld het versturen van een
SMS om de eigenaar te waarschuwen voor een bepaalde gebeurtenis. In dit boek wordt een TTN
client applicatie gebruikt die waarschuwingen verstuurd naar de mobiele app PushBullet.
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3.4.4 Uplink en downlink
Een uplink bericht is een bericht dat via de node wordt verstuurd naar de applicatie die het
bericht vervolgens kan verwerken.
Een downlink bericht is een bericht dat via de applicatie wordt verstuurd naar de node die het
bericht vervolgens kan verwerken.
In dit boek wordt alleen gebruik gemaakt van uplink berichten. Downlink berichten worden (nog)
niet ondersteund door de software die wordt gebruikt.
Daarmee is de oplossing wel LoRaWAN compatible maar voldoet de oplossing NIET volledig aan
de LoRaWAN specificaties. Voor het opdoen van ervaringen met LoRaWAN hoeft dit geen
bezwaar te zijn.

3.4.5 Architectuur plaatje

N = Node
G = Gateway
Door TTN - https://www.thethingsnetwork.org/wiki/Home, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55457490
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3.4.6 Frequenties
LoRaWAN maakt gebruik van zogenaamde vrije radio frequenties die op dit moment als volgt zijn
gespecificeerd:
Europa
Verenigde Staten
China

863-870 MHz en 433-434 MHz
902-928 MHz
470-510 MHz en 779-787 MHz

EU868 en EU433
US915
CN780

Alle vastgestelde frequenties staan in het PDF-document:
https://lora-alliance.org/sites/default/files/2018-04/lorawantm_regional_parameters_v1.1rb__final.pdf
Gateways en nodes in Europe opereren vaak op 868 MHz en in de Verenigde Staten op 915 MHz.
Het is een goede zaak hier op te letten bij de aanschaf van hardware.
TTN maakt gebruik van drie kanalen met de volgende frequenties:
• Channel 0: 868,1 MHz
• Channel 1: 868,3 MHz
• Channel 2: 868,5 MHz

3.4.7 Gegegevens frequentie verhaal
Het gegevensfrequentieverhaal bestaat uit:
• Transmissievermogen (tx-waarde),
• bandbreedte (bandwidth) en
• spreidingsfactor (spreadingfactor or SF).
Als u de tx-waarde verlaagt, bespaar je op de batterij, maar het bereik van het signaal wordt
uiteraard korter.
Bandbreedte en spreidingfactor vormen samen de datasnelheid. Dit bepaalt hoe snel de bytes
worden verzonden.
Bij LoRa wordt het signaal (chrip) over de gehele bandbreedte uitgezonden. Hoe lang dit signaal
wordt uitgezonden wordt spreidingsfactor (SF) genoemd. Bij SF7 is dit het kortst en bij SF12 is dit
het langst.
Als je de gegevenssnelheid verhoogt (de bandbreedte breder maakt of de spreidingsfactor lager),
worden de bytes in een kortere tijd verzonden.
Door de bandbreedte 2x breder te maken (bijvoorbeeld van 125 KHz naar 250 KHz), kunt u in één
keer twee extra bytes verzenden.
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Door de spreidingsfactor 1 stap lager te maken (bijvoorbeeld van SF10 tot SF9), kunt u in één keer
twee extra bytes verzenden. Door de spreidingsfactor te verlagen, wordt het voor de gateway
echter moeilijker om een transmissie te ontvangen, omdat deze gevoeliger is voor ruis. Je zou dit
kunnen vergelijken met twee mensen die een lawaaierige plaats innemen (bijvoorbeeld in een
bar). Als je ver van elkaar bent, moet je langzaam praten (SF12), maar als je dichtbij bent, kun je
sneller praten (SF7)
TTN kent drie bandbreedtes: 125, 250 en 500 KHz. Dit wel afhankelijk van het frequentieplan. In
Europe wordt de bandbreedte 500 KHz niet gebruikt. Daarnaast kent TTN zes spreidingsfactors:
SF7 t/m SF12.
Overzicht voor EU868 en EU433:
Data Rate
DR0
DR1
DR2
DR3
DR4
DR5
DR6

Versie 1.0

Configuratie
SF12/125kHz
SF11/125kHz
SF10/125kHz
SF9/125kHz
SF8/125kHz
SF7/125kHz
SF7/250kHz

bits/seconde
250
440
980
1760
3125
5470
11000
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Raspberry Pi Single Channel Gateway

4.1 Inleiding
Voor het opzetten van een single channel gateway wordt gebruik gemaakt van een Raspberry Pi
Model 3B en een Dragino Lora/GPS HAT v1.4.

4.2 Samenstellen hardware
Benodigde hardware:
• Raspberry Pi 3(b)
• Dragino v1.4 hat
De Dragino is zonder problemen op de RPI plaatsen. Er is verder geen installatie nodig.

N.B: Deze Dragino heeft ook een GPS, maar deze wordt in dit boek niet gebruikt.
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Onze Dragino heeft een Hope RF96 chip welke gebruik maakt van SX1276 chipset.

En werkt op 868MHz:
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4.3 Headless installatie
4.3.1 Downloaden Raspbian Stretch
Download de laatste versie van Raspbian Stretch Lite.
Download link: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Unzip het gedownloade ZIP bestand:
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4.3.2 SD-card voorbereiden
Gebruik een Micro SD card van minimaal 8 GB. Gebruik indien nodig een Micro SD adapter.

Download en installer indien nodig SD Card formatter.
Download link: https://www.sdcard.org/downloads/index.html
Start SD Card formatter, selecteer de juiste SD card bij Select card → Format

→ Ja
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→ OK

4.3.3 Overzetten besturingssysteem
Download en installer indien nodig Etcher.
Download link: https://etcher.io/
Start Etcher.
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Select gedownloade Raspbian Strecth Lite image.

→ Flash!
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Dit proces kan enkele minuten duren!

4.3.4 Headless installatie
Voor het instellen van SSH en WiFi dienen twee bestanden worden aangemaakt in het boot deel
van de SD card.

Maak een twee bestanden aan:
• ssh
• wpa_supplicant.conf

Versie 1.0

19

Datum: 14-06-2018

Het bestand ssh dient leeg te zijn.
Inhoud van het bestand wpa_supplicant.conf:
country=NL
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant
update_config=1
network={
ssid="MijnSSID"
psk="MijnGeheimeWachtwoord"
scan_ssid=1
}
Wijzig ssid en psk naar de eigen WiFi instellingen.

4.3.5 Starten Raspberry Pi en bepalen IP-adres
Start de Raspberry Pi met zojuist geprepareerde SD card. Het opstarten kan enkele minuten duren.
Download indien nodig IP Scan.
Download link: https://www.advanced-ip-scanner.com/nl/
Start (of installeer en start) IP Scan. Klik op Scannen en wacht tot de scan klaar is. Het kan even
duren voordat alle IP adressen zichtbaar worden. Start eventueel een nieuwe scan indien het IP
adres van de Raspberry Pi nog niet zichtbaar is.
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4.3.6 SSH via PuTTY
Download en installeer PuTTY.
Download link: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
Start PuTTY
Host Name: het IP-adres
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Log in met:
• Login as: pi
• Password: raspberrry
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4.3.7 Configureren Raspbian Stretch
Commando: sudo raspi-config

Resultaat:
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4.3.7.1

Wijzigen wachtwoord

Om ongeoorloofd inloggen te voorkomen dient met optie 1 Change User Password het
wachtwoord veranderd te worden.
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4.3.7.2

Wijzigen taal en regionale setting

Met optie 4 Localisation Options dienen de localisatie opties gezet te worden.

Optie I1 Change Locale en <Select> met de tab toets:

Scroll naar beneden met de cursor toets en verwijder selectie bij en_GB.UTF-8 UTF-8 met de spatie
toets:

Scroll naar beneden en selecteer nl_NL.UTF-8 UTF-8 met de spatie toets en <Ok> (tab toets).

Selecteer nl_NL.UTF-8 en <Ok>
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4.3.7.3

Wijzigen tijdzone

Selecteer optie 4 en I2 Change Timezone en <Select>

Selecteer Europe en <Ok>

Selecteer Amsterdam en <Ok>
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4.3.7.4

Wijzigen interfacing opties

Selecteer optie 5 Interfacing Options, P4 SPI en <Select>

Selecteer <Yes>

Selecteer OK
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Selecteer <Finish>

Reboot de Raspberry Pi met het commando: sudo reboot
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4.3.7.5

Updaten Raspbian Stretch

Herstart PuTTY en login met het nieuwe wachtwoord.

Update het besturingssysteem met de volgende commando’s:
• sudo apt-get update
• sudo apt-get upgrade

Het updaten en upgraden kan enige tijd duren. Antwoord J op de vraag Wilt u doorgaan?
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4.3.8 Installeren Gateway software
De volgende installaties zijn nodig:
• WiringPi
• Git
• Single Channel Packet Forwarder software
WiringPi is een zogenaamde GPIO interface library en wordt gebruikt voor interfacing met de
Dragino LoRa shield.
Git is nodig voor het ophalen van de single channel packet forwarder software.
De single channel packet software is nodig voor het opzetten van de gateway. Eind 2017 leek het
er even op dat TTN geen single channel packet software meer zou toestaan.
In een statement van TTN:
Single-Channel gateways are not LoRaWAN compliant and are currently not officially supported by
The Things Network.
Gelukkig is daarvoor (voorlopig?) een alternatief gekomen welke in dit boek wordt behandeld.
4.3.8.1

WiringPi

Commando: sudo apt-get install wiringpi

4.3.8.2

Git

Commando: sudo apt-get install git

Antwoord J op Wilt u doorgaan?
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4.3.8.3

Single channel packet software

Commando’s:
• cd ~
• mkdir scpf
• cd scpf
• git clone https://github.com/hallard/single_chan_pkt_fwd

Wijzig global.conf
Commando: nano global_conf.json

Voor de Dragino dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht in de pin configuratie:
• "pin_nss": 6,
• "pin_dio0": 7,
• "pin_rst": 0
Tevens is het handig om de gateway configuratie aan te passen. Hierbij lopen we een beetje
vooruit op de TTN configuratie (hoofdstuk 5).
Mocht je de GPS positie weten van de gateway dan kan deze hierin ook worden ingevuld
(optioneel).
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Sla het bestand op met Ctrl + X, J en Enter.
De software dient nu nog gecompileerd en gelinkt te worden.
Commando’s:
• cd single_chan_pkt_fwd
• make

Opmerking:
Voor TTN kan gebruik gemaakt worden van de volgende drie kanalen (channels):
• Channel 0 = “freq” : 868100000
• Channel 1 = “freq” : 868300000
• Channel 2 = “freq” : 868500000
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4.3.9 Beperkingen
Deze gateway oplossing kent de volgende beperkingen:
1. De gateway heeft slechts één channel. Een LoRaWAN compatible gateway heeft er 8.
2. De gateway werkt met slechts één spreading factor (SF).
3. De gateway kent (nog) geen downlink functie *)
*) Er is wel een downlink oplossing maar daarvoor heb je twee Raspberry Pi’s en twee Dragino’s nodig.

Normaal gesproken zullen nodes (end devices) gebruik maken van alle drie aanwezige kanalen. Dit
betekent automatisch dat in principe 1 op de 3 berichten door de Gateway worden opgevangen
en verwerkt. Onze gateway zal alleen berichten op channel 0 ontvangen. Het wisselen van
kanalen wordt frequency hopping genoemd. In dit boek wordt dit opgelost door de node alleen
berichten te laten versturen channel 0.
Daarnaast moeten gateway en node dezelfde spreading factor gebruiken. In dit boek gebruiken
we SF7.
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4.4 Starten gateway
De gateway wordt gestart met het commando: ./single_chan_pkt_fwd

Het programma schrijft de volgende uitvoer:

Maak een notitie van de Gateway ID:
SX1276 detected, starting.
Gateway ID: b8:27:eb:ff:ff:20:ca:5b
Listening at SF7 on 868.100000 MHz.

Verwijder de dubbele punten door een spatie en zet de lettes om naar hoofdletters. In dit
voorbeeld wordt de gateway idenficatie: B8 27 EB FF FF 20 CA 5B
De gateway is nu klaar voor gebruik. In de volgende stap wordt de gateway bekend gemaakt in
TTN.
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5

Toevoegen gateway aan TTN

5.1 Maak een TTN account aan
Open een browser en ga naar: https://www.thethingsnetwork.org/
Klik op SIGN UP en maak een account aan.

5.2 Voeg de gateway toe aan TTN
Open een browser en ga naar: https://www.thethingsnetwork.org/
Klik op LOGIN om toegang te krijgen tot TTN.
Selecteer links boven uit het dropdown menu CONSOLE.
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Maak eerst een nieuwe gateway aan door op GATEWAYS te klikken.

Klik op register gateway
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Invoervelden:
• Gateway ID: B8 27 EB FF FF 20 CA 5B
• Check I'm using the legacy packet forwarder
• Description: vrij invoerveld
• Frequency Plan: Europe 868MHz
• Router: ttn-router-eu (wordt automatisch gevuld)

N.B. Een deel van de waarden is al in paragraaf 4.3.8.3 aan de orde geweest (global_conf.json).
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Scroll naar beneden en geeft de positie van de gateway op en of de antenne binnen (indoor) of
buitenhuis (outdoor) geplaatst is.

Klik Register Gateway onderaan in het scherm.
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Indien de Raspberry Pi Gateway nog actief is wordt de volgende Overview getoond in TTN:

De status is ook te controleren via:
http://noc.thethingsnetwork.org:8085/api/v2/gateways/eui-xxxxxxxxxxxxxxxx
in dit voorbeeld:
http://noc.thethingsnetwork.org:8085/api/v2/gateways/eui-b827ebffff20ca5b

5.3 Toevoegen applicatie
Klik op Applications links boven in het scherm.
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Klik op add application

Invullen:
• Application ID: vrije tekst, alfanumeriek, geen hoofdletters en alleen – en _ zijn toegestaan.
• Description: vrije tekst, omschrijving van de applicatie

Scroll naar beneden en klik op Add application.
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De applicatie wordt toegevoegd:
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5.4 Toevoegen apparaat
Klik op register device.

Geef een Device ID op. In dit voorbeeld wordt appid001002 gebruikt.
Klik op
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Klik op Register

Klik op Settings
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Selecteer ABP (Activation by Personalization)

In ABP mode is het raadzaam om de Frame Counter Checks uit te zetten:

Indien de Frame Counter Checks niet is uitgezet is het mogelijk dat er geen data op de console
wordt getoond.
Scroll naar beneden en klik op Save
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Scroll naar boven waar de diverse sleutels worden getoond:

Maak een kopie van diverse keys met
Device EUI:
Application EUI:
Device Address:
Network Session Key:
App Session Key:
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6

Node

6.1 Arduino hardware setup
Benodigd:
• Arduino Mega
• Dragino LoRa hat
De installatie is eenvoudig, de Dragino kan zondere verdere installatie op de Arduino Mega worden
geplaatst.
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Deze Dragino gebruikt een SX1276 chipset.

En werkt op 868 MHz.
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6.2 Arduino IDE
Download en installeer indien nodig de Arduino IDE.
Download link: https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Versie 1.0

49

Datum: 14-06-2018

6.3 TTN library
Start de Arduino IDE.

Selecteer Sketch in het menu, Include Library en Manage Libraries
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Zoek naar lmic

Selecteer IBM LMIC framework en Install

Resultaat:
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6.4 Hello World sketch
Met de Arduino sketch in dit voorbeeld wordt een LoRaWAN bericht verstuurd met de tekst:
Hello, world!
Sluit de Arduino Mega met het Dragino expansie bord aan op de PC of laptop.
Selecteer Tools in het menu, Board, Arduino Mega ADK

Selecteer Tools in het menu, Port, de actieve com poort, in dit voorbeeld COM4.
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Kopieer de onderstaande source code van Thomas Telkamp en Matthijs Kooijman en zet de
volgende variabelen:
• NWKSKEY
• APPSKEY en
• DEVADDR

6.4.1 Arduino sketch
/*******************************************************************************
* Copyright (c) 2015 Thomas Telkamp and Matthijs Kooijman
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to anyone
* obtaining a copy of this document and accompanying files,
* to do whatever they want with them without any restriction,
* including, but not limited to, copying, modification and redistribution.
* NO WARRANTY OF ANY KIND IS PROVIDED.
*
* This example sends a valid LoRaWAN packet with payload "Hello,
* world!", using frequency and encryption settings matching those of
* the (early prototype version of) The Things Network.
*
* Note: LoRaWAN per sub-band duty-cycle limitation is enforced (1% in g1,
* 0.1% in g2).
*
* Change DEVADDR to a unique address!
* See http://thethingsnetwork.org/wiki/AddressSpace
*
* Do not forget to define the radio type correctly in config.h.
*
*******************************************************************************/
#include <lmic.h>
#include <hal/hal.h>
#include <SPI.h>
// LoRaWAN NwkSKey, network session key
// This is the default Semtech key, which is used by the prototype TTN
// network initially.
static const PROGMEM u1_t NWKSKEY[16] = { 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX,
0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX };
// LoRaWAN AppSKey, application session key
// This is the default Semtech key, which is used by the prototype TTN
// network initially.
static const u1_t PROGMEM APPSKEY[16] = { 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX,
0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX };
// LoRaWAN end-device address (DevAddr)
// See http://thethingsnetwork.org/wiki/AddressSpace
static const u4_t DEVADDR = 0xXXXXXXXX;
// These callbacks are only used in over-the-air activation, so they are
// left empty here (we cannot leave them out completely unless
// DISABLE_JOIN is set in config.h, otherwise the linker will complain).
void os_getArtEui (u1_t* buf) { }
void os_getDevEui (u1_t* buf) { }
void os_getDevKey (u1_t* buf) { }
static uint8_t mydata[] = "Hello, world!";
static osjob_t sendjob;
// Schedule TX every this many seconds (might become longer due to duty
// cycle limitations).
const unsigned TX_INTERVAL = 60;
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// Pin mapping
const lmic_pinmap lmic_pins = {
.nss = 10,
.rxtx = LMIC_UNUSED_PIN,
.rst = 9,
.dio = {2, 6, 7},
};
void onEvent (ev_t ev) {
Serial.print(os_getTime());
Serial.print(": ");
switch(ev) {
case EV_SCAN_TIMEOUT:
Serial.println(F("EV_SCAN_TIMEOUT"));
break;
case EV_BEACON_FOUND:
Serial.println(F("EV_BEACON_FOUND"));
break;
case EV_BEACON_MISSED:
Serial.println(F("EV_BEACON_MISSED"));
break;
case EV_BEACON_TRACKED:
Serial.println(F("EV_BEACON_TRACKED"));
break;
case EV_JOINING:
Serial.println(F("EV_JOINING"));
break;
case EV_JOINED:
Serial.println(F("EV_JOINED"));
break;
case EV_RFU1:
Serial.println(F("EV_RFU1"));
break;
case EV_JOIN_FAILED:
Serial.println(F("EV_JOIN_FAILED"));
break;
case EV_REJOIN_FAILED:
Serial.println(F("EV_REJOIN_FAILED"));
break;
break;
case EV_TXCOMPLETE:
Serial.println(F("EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)"));
if(LMIC.dataLen) {
// data received in rx slot after tx
Serial.print(F("Data Received: "));
Serial.write(LMIC.frame+LMIC.dataBeg, LMIC.dataLen);
Serial.println();
}
// Schedule next transmission
os_setTimedCallback(&sendjob, os_getTime()+sec2osticks(TX_INTERVAL), do_send);
break;
case EV_LOST_TSYNC:
Serial.println(F("EV_LOST_TSYNC"));
break;
case EV_RESET:
Serial.println(F("EV_RESET"));
break;
case EV_RXCOMPLETE:
// data received in ping slot
Serial.println(F("EV_RXCOMPLETE"));
break;
case EV_LINK_DEAD:
Serial.println(F("EV_LINK_DEAD"));
break;
case EV_LINK_ALIVE:
Serial.println(F("EV_LINK_ALIVE"));
break;
default:
Serial.println(F("Unknown event"));
break;
}
}
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void do_send(osjob_t* j){
// Check if there is not a current TX/RX job running
if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) {
Serial.println(F("OP_TXRXPEND, not sending"));
} else {
// Prepare upstream data transmission at the next possible time.
LMIC_setTxData2(1, mydata, sizeof(mydata)-1, 0);
Serial.println(F("Packet queued"));
}
// Next TX is scheduled after TX_COMPLETE event.
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println(F("Starting"));
#ifdef VCC_ENABLE
// For Pinoccio Scout boards
pinMode(VCC_ENABLE, OUTPUT);
digitalWrite(VCC_ENABLE, HIGH);
delay(1000);
#endif
// LMIC init
os_init();
// Reset the MAC state. Session and pending data transfers will be discarded.
LMIC_reset();
// Set static session parameters. Instead of dynamically establishing a session
// by joining the network, precomputed session parameters are be provided.
#ifdef PROGMEM
// On AVR, these values are stored in flash and only copied to RAM
// once. Copy them to a temporary buffer here, LMIC_setSession will
// copy them into a buffer of its own again.
uint8_t appskey[sizeof(APPSKEY)];
uint8_t nwkskey[sizeof(NWKSKEY)];
memcpy_P(appskey, APPSKEY, sizeof(APPSKEY));
memcpy_P(nwkskey, NWKSKEY, sizeof(NWKSKEY));
LMIC_setSession (0x1, DEVADDR, nwkskey, appskey);
#else
// If not running an AVR with PROGMEM, just use the arrays directly
LMIC_setSession (0x1, DEVADDR, NWKSKEY, APPSKEY);
#endif
// Set up the channels used by the Things Network, which corresponds
// to the defaults of most gateways. Without this, only three base
// channels from the LoRaWAN specification are used, which certainly
// works, so it is good for debugging, but can overload those
// frequencies, so be sure to configure the full frequency range of
// your network here (unless your network autoconfigures them).
// Setting up channels should happen after LMIC_setSession, as that
// configures the minimal channel set.
LMIC_setupChannel(0, 868100000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(1, 868300000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7B), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(2, 868500000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(3, 867100000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(4, 867300000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(5, 867500000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(6, 867700000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(7, 867900000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(8, 868800000, DR_RANGE_MAP(DR_FSK, DR_FSK), BAND_MILLI);
// TTN defines an additional channel at 869.525MHz using SF9 for class B
// devices' ping slots. LMIC does not have an easy way to define set this
// frequency and support for class B is spotty and untested, so this
// frequency is not configured here.

//
//
//
//
//
//
//
//
//

g-band
g-band
g-band
g-band
g-band
g-band
g-band
g-band
g2-band

// Disable link check validation
LMIC_setLinkCheckMode(0);
// Set data rate and transmit power (note: txpow seems to be ignored by the library)
LMIC_setDrTxpow(DR_SF7,14);
// Start job
do_send(&sendjob);
}
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void loop() {
os_runloop_once();
}

De waarden van de variabelen zijn in paragraaf 5.4 bepaald:
Device Address:
26011235
Network Session Key:
FD 19 C6 3D 0D A9 78 E3 8D C7 A7 5D 9C 3A D7 2D
App Session Key:
93 4C 4E 59 1C A9 6C 20 EB C8 F4 C8 55 99 5A 40

6.5 Testen Hello World sketch
Zorg dat de gateway actief is:

Compileer en upload de sketch met:

Open na uploaden de terminal met:

Versie 1.0

56

Datum: 14-06-2018

Resultaat op de console (zet op 115.200 baud):

Resultaat op de gateway console:
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Ga naar de console op TTN en klik op Applications en klik op de applicatie.

Klik op Data en open het bericht:

Resultaat:
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In de Payload staat de verstuurde data in hexadecimaal formaat. Vertaald met een ASCII tabel:
48 65 6C 6C 6F 2C 20 77 6F 72 6C 64 21
H e l l o ,
w o r l d !

N.B:
Elke minuut wordt er een bericht verzonden. Omdat we echter te maken hebben met een single
channel gateway en er 8 kanalen zijn komt er om elke 8 minuten één bericht binnen!!!
Het vertalen van de payload kan direct via een decoder. Selecteer Payload Formats en maak een
decoder aan.

Via google zijn diverse voorbeelden te vinden. Voor het decoderen nemen we de volgende
decoder:

De decoder is direct te testen:
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Zodra er data binnenkomt wordt het resultaat:

Gedecodeerd bericht:
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7

Python MQTT Client

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een Python MQTT client gebruikt om de node message te lezen die door de
node naar de gateway zijn gestuurd.

7.2 Python3 en pip3
In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van python3 en pip3. Start een nieuwe PuTTY sessie en log
aan op de Raspberry Pi. Zorg er voor dat de gateway niet wordt afgesloten (daarom starten we een
nieuwe sessie).
Op de Raspberry Pi 3 is Python3 al geinstalleerd.
Open een nieuwe sessie met PuTTY.
De Python3 versie is te controleren met het commando: python3 -V

Voor pip3 geldt het commando: pip3 -V

Mochten Python3 en pip3 niet geinstalleerd zijn dan kan dat met de commando:
• sudo apt-get install python3
• sudo apt-get install python3-pip

7.3 Installeren TTN package
Gebruik voor het installeren van de TTN package het commando:
• sudo pip3 install ttn
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7.4 Python TTN MQTT Client
De client bestaat uit:
• Een aantal benodige imports
• Variabelen voor het application id en de access key
• Een callback function voor het afhandelen van een binnengekomen uplink berichten)
• Het definieren en initieren van de TTN en MQTT handlers
• Een endless loop (de client wacht hierbij op binnenkomende uplink berichten)
• En tenslotte het afsluiten van de client (door op Ctrl+C te drukken)
Maak de source aan met de commando’s:
• cd ~
• mkdir ttn
• cd ttn
• nano ttnclient.py

7.4.1 Source: ttnclient.py
# Imports
import sys
import time
import ttn
import base64
# Globals
app_id = "xxxxxxxx"
access_key = "ttn-account-v2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
# Uplink callback function
def uplink_callback(data, client):
print("*** Received uplink ***")
# Show uplink message
print(str(data))
print()
print("App_id
: ", str(data.app_id))
print("Dev_id
: ", str(data.dev_id))
print("HW serial : ", str(data.hardware_serial))
print("Frequency : ", str(data.metadata.frequency))
print("Gateway ID: ", str(data.metadata.gateways[0].gtw_id))
print("Data
print()
print("Raw data

: ", str(data.payload_fields.payload))
: ", str(data.payload_raw))

# Decode base64 message
message = base64.b64decode(data.payload_raw)
print("Decode B64: " , message.decode("utf-8"))
print()
# Define TTN handler
print("TTN MQTT client started")
handler = ttn.HandlerClient(app_id, access_key)
# MQTT client
mqtt_client = handler.data()
mqtt_client.set_uplink_callback(uplink_callback)
mqtt_client.connect()
print("Client connected")
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# Endless loop
try:
# Wait for uplink message
while True:
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
# Ctrl+C pressed
print()
print('Interrupted...')
# Graceful exit
mqtt_client.close()
print("Client closed")
sys.exit(0)

Sluit af met Ctrt+X en J.

7.5 Starten TTN MQTT Client
Start de client met het commando:
• python3 ttnclient.py

Het wachten is nu op inkomende berichten.
Gateway:
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TTN MQTT Client:

De uitvoer is:
*** Received uplink ***
MSG(dev_id='appid001002', app_id='appid001001', hardware_serial='00C2C6B70271BEB
4', counter=40, metadata=MSG(frequency=868.1, modulation='LORA', airtime=6169600
0, data_rate='SF7BW125', coding_rate='4/5', time='2018-05-30T16:53:09.017698444Z
', gateways=[MSG(altitude=1, gtw_id='eui-b827ebffff20ca5b', channel=0, snr=9, la
titude=53.26072, rf_chain=0, time='', rssi=-46, timestamp=796646898, longitude=6
.0324183)]), payload_fields=MSG(payload='Hello, world!'), port=1, payload_raw='S
GVsbG8sIHdvcmxkIQ==')
App_id
:
Dev_id
:
HW serial :
Frequency :
Gateway ID:
Data
:

appid001001
appid001002
00C2C6B70271BEB4
868.1
eui-b827ebffff20ca5b
Hello, world!

Raw data :
Decode B64:

SGVsbG8sIHdvcmxkIQ==
Hello, world!
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8

Een praktijk voorbeeld

8.1 Inleiding
In dit voorbeeld gaan we de node inzetten voor het meten van de grondvochtigheid. Via een
zogenaamd Pushbullet alert op de mobiele telefoon wordt de gebruiker gewaarschuwd indien de
grond te nat of te droog is.

8.2 Hardware
Voor het meten van de vochtigheid wordt gebruik gemaakt van een grond vochtigheid sensor. Dit
is een combinatie van een sensor (FC-28) en een zogenaamde comparator chip module LM393.
Deze kan worden gebruikt voor het instelllen van een grenswaarde indien er gebruik wordt
gemaakt van de digitale pin (D0). Op de module zit een potentiemeter waarmee de grenswaarde
kan worden ingesteld. Aangezien wij gebruik gaan maken van de analoge uitvoer gebruiken we
deze module verder niet.

Er zijn 4 aansluitingen die we als volgt aansluiten op de Dragino:
Sensor
VCC
GND
A0
D0
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Aangesloten op de Dragino:

FC-28 sensor aansluiting:

Aangesloten op de LM393:
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De sensor genereert waarden tussen de 0 (nat) en 1023 (droog). Voor de het bepalen van de te
gebruiken grenswaarden dien je zelf een paar proefjes met droge en natte grond te doen. In dit
voorbeeld hanteer ik de grenswaarden:
• 250 (en lager) is te nat en
• 750 (en hoger) is te droog.

8.3 PushBullet
Om PushBullet te gebruiken heb je een Google of Facebook account nodig. Ga naar:
https://www.pushbullet.com/

Log in met een Google of Facebook account.
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Selecteer Settings:

Selecteer Account:

Ga naar rechts en scroll iets naar beneden en selecteer Create Access Token

Maak een kopie van het access token voor later.
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8.3.1 PushBullet App
Om PushBullet notificaties te ontvangen dienen we de PushBullet App te installeren. Er is een
versie voor Windows, Android en IOS.

8.4 Arduino Node
In de Arduino node wordt de grondvochtigheid gemeten met de aangesloten sensor. Het TTN
sensor gedeelte wordt afgesterd. We gebruiken immers maar één channel. In default stand
worden er 3 kanalen gebruikt. Dit betekent dat er elke 3 minuten een geldig bericht wordt
verstuurd (i.p.v. de eerdere 9 minuten).

8.4.1 Arduino sketch
#include
#include
#include
#include

<lmic.h>
<hal/hal.h>
<SPI.h>
"moisturestate.h"

// LoRaWAN NwkSKey, network session key
// This is the default Semtech key, which is used by the prototype TTN
// network initially.
static const PROGMEM u1_t NWKSKEY[16] = { 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX,
0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX };
// LoRaWAN AppSKey, application session key
// This is the default Semtech key, which is used by the prototype TTN
// network initially.
static const u1_t PROGMEM APPSKEY[16] = { 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX,
0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX };
// LoRaWAN end-device address (DevAddr)
// See http://thethingsnetwork.org/wiki/AddressSpace
static const u4_t DEVADDR = 0xXXXXXXXX ;

Versie 1.0

69

Datum: 14-06-2018

// These callbacks are only used in over-the-air activation, so they are
// left empty here (we cannot leave them out completely unless
// DISABLE_JOIN is set in config.h, otherwise the linker will complain).
void os_getArtEui (u1_t* buf) { }
void os_getDevEui (u1_t* buf) { }
void os_getDevKey (u1_t* buf) { }
static uint8_t data_DRY[] = "DRY";
static uint8_t data_ACC[] = "ACC";
static uint8_t data_WET[] = "WET";
static osjob_t sendjob;
// Schedule TX every this many seconds (might become longer due to duty
// cycle limitations).
const unsigned TX_INTERVAL = 60;
// Soil moisture tresholds
const unsigned TRESSHOLD_DRY = 750;
const unsigned TRESSHOLD_WET = 250;
// Soil moisture state
MOISTURESTATE moistureState;
// Pin mapping Dragine hat
const lmic_pinmap lmic_pins = {
.nss = 10,
.rxtx = LMIC_UNUSED_PIN,
.rst = 9,
.dio = {2, 6, 7},
};
// Pin mapping soil moisture sensor
const int FC28_SENSOR_PIN = A0;

// Event handler
void onEvent (ev_t ev) {
Serial.print(os_getTime());
Serial.print(": ");
switch (ev) {
case EV_SCAN_TIMEOUT:
Serial.println(F("EV_SCAN_TIMEOUT"));
break;
case EV_BEACON_FOUND:
Serial.println(F("EV_BEACON_FOUND"));
break;
case EV_BEACON_MISSED:
Serial.println(F("EV_BEACON_MISSED"));
break;
case EV_BEACON_TRACKED:
Serial.println(F("EV_BEACON_TRACKED"));
break;
case EV_JOINING:
Serial.println(F("EV_JOINING"));
break;
case EV_JOINED:
Serial.println(F("EV_JOINED"));
break;
case EV_RFU1:
Serial.println(F("EV_RFU1"));
break;
case EV_JOIN_FAILED:
Serial.println(F("EV_JOIN_FAILED"));
break;
case EV_REJOIN_FAILED:
Serial.println(F("EV_REJOIN_FAILED"));
break;
break;
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case EV_TXCOMPLETE:
Serial.println(F("EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)"));
if (LMIC.dataLen) {
// data received in rx slot after tx
Serial.print(F("Data Received: "));
Serial.write(LMIC.frame + LMIC.dataBeg, LMIC.dataLen);
Serial.println();
}
// Schedule next transmission
os_setTimedCallback(&sendjob, os_getTime() + sec2osticks(TX_INTERVAL),
do_send);
break;
case EV_LOST_TSYNC:
Serial.println(F("EV_LOST_TSYNC"));
break;
case EV_RESET:
Serial.println(F("EV_RESET"));
break;
case EV_RXCOMPLETE:
// data received in ping slot
Serial.println(F("EV_RXCOMPLETE"));
break;
case EV_LINK_DEAD:
Serial.println(F("EV_LINK_DEAD"));
break;
case EV_LINK_ALIVE:
Serial.println(F("EV_LINK_ALIVE"));
break;
default:
Serial.println(F("Unknown event"));
break;
}
}
void do_send(osjob_t* j) {
// Check if there is not a current TX/RX job running
if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) {
Serial.println(F("OP_TXRXPEND, not sending"));
} else {
readFC28Sensor();
Serial.print(F("Read sensor: "));
Serial.println(moistureState);
// Prepare upstream data transmission at the next possible time.
if (moistureState == TOO_DRY) {
LMIC_setTxData2(1, data_DRY, sizeof(data_DRY) - 1, 0);
} else if (moistureState == TOO_WET) {
LMIC_setTxData2(1, data_WET, sizeof(data_WET) - 1, 0);
} else {
LMIC_setTxData2(1, data_ACC, sizeof(data_ACC) - 1, 0);
}
Serial.println(F("Packet queued"));
}
// Next TX is scheduled after TX_COMPLETE event.
}
// Read FC28 sensor value
void readFC28Sensor() {
int value = analogRead(FC28_SENSOR_PIN);
if (value >= TRESSHOLD_DRY) {
moistureState = TOO_DRY;
} else if (value <= TRESSHOLD_WET) {
moistureState = TOO_WET;
} else {
moistureState = ACCEPTABLE;
}
}
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void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println(F("Starting"));
#ifdef VCC_ENABLE
// For Pinoccio Scout boards
pinMode(VCC_ENABLE, OUTPUT);
digitalWrite(VCC_ENABLE, HIGH);
delay(1000);
#endif
// LMIC init
os_init();
// Reset the MAC state. Session and pending data transfers will be discarded.
LMIC_reset();
// Set static session parameters. Instead of dynamically establishing a session
// by joining the network, precomputed session parameters are be provided.
#ifdef PROGMEM
// On AVR, these values are stored in flash and only copied to RAM
// once. Copy them to a temporary buffer here, LMIC_setSession will
// copy them into a buffer of its own again.
uint8_t appskey[sizeof(APPSKEY)];
uint8_t nwkskey[sizeof(NWKSKEY)];
memcpy_P(appskey, APPSKEY, sizeof(APPSKEY));
memcpy_P(nwkskey, NWKSKEY, sizeof(NWKSKEY));
LMIC_setSession (0x1, DEVADDR, nwkskey, appskey);
#else
// If not running an AVR with PROGMEM, just use the arrays directly
LMIC_setSession (0x1, DEVADDR, NWKSKEY, APPSKEY);
#endif
// Set up the channels used by the Things Network, which corresponds
// to the defaults of most gateways. Without this, only three base
// channels from the LoRaWAN specification are used, which certainly
// works, so it is good for debugging, but can overload those
// frequencies, so be sure to configure the full frequency range of
// your network here (unless your network autoconfigures them).
// Setting up channels should happen after LMIC_setSession, as that
// configures the minimal channel set.
/*
LMIC_setupChannel(0, 868100000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(1, 868300000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7B), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(2, 868500000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(3, 867100000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(4, 867300000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(5, 867500000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(6, 867700000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(7, 867900000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(8, 868800000, DR_RANGE_MAP(DR_FSK, DR_FSK), BAND_MILLI);
*/
// TTN defines an additional channel at 869.525MHz using SF9 for class B
// devices' ping slots. LMIC does not have an easy way to define set this
// frequency and support for class B is spotty and untested, so this
// frequency is not configured here.

//
//
//
//
//
//
//
//
//

g-band
g-band
g-band
g-band
g-band
g-band
g-band
g-band
g2-band

// Disable link check validation
LMIC_setLinkCheckMode(0);
// Set data rate and transmit power (note: txpow seems to be ignored by the library)
LMIC_setDrTxpow(DR_SF7, 14);
// Start job
do_send(&sendjob);
}
void loop() {
os_runloop_once();
}
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8.4.2 Source: moisturestate.h
enum MOISTURESTATE {
TOO_DRY,
ACCEPTABLE,
TOO_WET
};

8.5 RPI TTN MQTT PushBullet Client
De Python3 TTN Client vewerkt node berichten door ingeval van te droge of te natte grond een
PushBullet bericht te versturen naar de mobiele app. In deze client wordt ook gebruik gemaakt van
het eerder gegenereerde PushBullet access token.
Tevens wordt de inhoud van het bericht op het scherm gedumpt.
Commando’s:
• Open een nieuwe PuTTy sessie
• Log in
• cd ~
• mkdir ttn
• cd ttn
• nano ttnclient.py

8.5.1 Source: TTNClient.py
#!/usr/bin/python3
# Imports
import sys
import time
import ttn
import base64
import requests
import json
# Globals
ttn_app_id = "xxxxxxxxxxx"
ttn_access_key = "ttn-account-v2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
pushbullet_url = "https://api.pushbullet.com:443/v2/pushes"
pushbullet_token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
# Send telegram notification
def send_notification(status):
postData = {"type": "note", "title": "RPI Python Soil Alert!",
"body": "Alert: Soil is too " + status + "!"}
resp = requests.post(pushbullet_url, data=json.dumps(postData),
headers={'Authorization': 'Bearer ' + pushbullet_token,
'Content-Type': 'application/json'})
if resp.status_code != 200:
raise Exception('Error sending telegram notification')
else:
print('Send telegram notification')
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# Uplink callback function
def uplink_callback(data, client):
print("*** Received uplink ***")
# Show uplink message
print(str(data))
print()
print("Data
: ")
print("App_id
: ", str(data.app_id))
print("Counter
: ", str(data.counter))
print("Dev_id
: ", str(data.dev_id))
print("Port
: ", str(data.port))
print("HW serial : ", str(data.hardware_serial))
print("MetaData : ")
print("Airtime
: ", str(data.metadata.airtime))
print("CodingRate: ", str(data.metadata.coding_rate))
print("DataRate : ", str(data.metadata.data_rate))
print("Frequency : ", str(data.metadata.frequency))
print("Modulation: ", str(data.metadata.modulation))
print("Time
: ", str(data.metadata.time))
print("Gateways : ")
print("Altitude : ", str(data.metadata.gateways[0].altitude))
print("Channel
: ", str(data.metadata.gateways[0].channel))
print("Gateway ID: ", str(data.metadata.gateways[0].gtw_id))
print("Latitude : ", str(data.metadata.gateways[0].latitude))
print("Longitude : ", str(data.metadata.gateways[0].longitude))
print("RF_chain : ", str(data.metadata.gateways[0].rf_chain))
print("RSSI
: ", str(data.metadata.gateways[0].rssi))
print("SNR
: ", str(data.metadata.gateways[0].snr))
print("Time
: ", str(data.metadata.gateways[0].time))
print("Timestamp : ", str(data.metadata.gateways[0].timestamp))
print("Payload
:")
soilStatus = str(data.payload_fields.payload)
print("Data
print()
print("Raw data

: ", soilStatus)
: ", str(data.payload_raw))

# Send notification if soil is too dry or too wet
if soilStatus == "DRY":
send_notification("dry");
if soilStatus == "WET":
send_notification("wet");
# Decode base64 message
message = base64.b64decode(data.payload_raw)
print("Decode B64: " , message.decode("utf-8"))
print()
# Define TTN handler
print("TTN MQTT client started")
handler = ttn.HandlerClient(ttn_app_id, ttn_access_key)
# MQTT client
mqtt_client = handler.data()
mqtt_client.set_uplink_callback(uplink_callback)
mqtt_client.connect()
print("Client connected")
# Endless loop
try:
# Wait for uplink message
while True:
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
# Ctrl+C pressed
print()
print('Interrupted...')
# Graceful exit
mqtt_client.close()
print("Client closed")
sys.exit(0)
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Sla het bestand op met Ctrl + X en J.

8.5.2 Testen
Start de client met het commando’s:
• cd ~
• cd ttn
• python3 ttnclient.py
De client wordt gestart:

Zodra een node een bericht verstuurd zal dit getoond worden. Tevens wordt er een PushBullet
bericht verstuurd indien de grond te droog of te nat is.
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Een PushBullet bericht wordt op de mobiel getoond:
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8.6 Windows 10 Java client
Een client kan op elk platform draaien. In dit voorbeeld gaan we een Java client maken welke
onder Windows 10 wordt uitgevoerd.

8.6.1 JDK8 en Maven
8.6.1.1

Java SDK (JDK8)

Download de 32 of 64 bits versie van de Java Software Development Kit. Ga naar:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

Installeer de gedownloade versie.
Zet de volgende omgevingsvariabelen:
• JAVA_HOME: laten verwijzen naar de JDK installatie directory
• PATH: toevoegen %JAVA_HOME%\bin directory
Test Java Runtime versie: java -version
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Testen Java compiler versie: javac -version
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8.6.1.2

Maven

Download de laatste versie van Maven. Ga naar:
https://maven.apache.org/download.cgi

Pak het gedownloade bestand uit op een locatie naar keuze, bijvoorbeeld:
C:\Applicaties

Maak de volgende omgevingsvariabelen aan:
• MAVEN_HOME: laten verwijzen naar de installatie directory van Maven
• PATH: toevoegen %MAVEN_HOME%\bin
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Testen Maven installatie: mvn -version

8.6.2 Directory structuur
Maak de volgende directory structuur aan:

Bijvoorbeeld:
• C:
• cd\projecten
• mkdir TTNClient
• cd TTNClient
• md src
• cd src
• md nl
• cd nl
• md ttn
• cd ttn
Maak een pom.xml bestand aan in de map TTNClient.
Maak de bestanden:
• TTNClient.java en
• PushBullet.java aan in de directory TTNClient\src\nl\ttn
Gebruik hiervoor een tekst editor als Notepad of Notepad++.
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8.6.4 Dependencies: pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>TTNClient</groupId>
<artifactId>TTNClient</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<build>
<sourceDirectory>src</sourceDirectory>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.7.0</version>
<configuration>
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.json</groupId>
<artifactId>json</artifactId>
<version>20180130</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.thethingsnetwork</groupId>
<artifactId>data-mqtt</artifactId>
<version>2.1.2</version>
</dependency>
</dependencies>
</project>
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8.6.5 PushBullet.java
package nl.ttn;
import
import
import
import
import

java.io.IOException;
java.net.HttpURLConnection;
java.net.MalformedURLException;
java.net.ProtocolException;
java.net.URL;

public class PushBullet {
// Constants
final static String accessToken = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
final static String host = "https://api.pushbullet.com:443/v2/pushes";
public static void send(String status) {
// Locals
URL url = null;
HttpURLConnection con = null;
int responseCode;
String postData = "{\"body\":\"Soil is too " + status + "!\",
\"title\":\"Java Soil Alert!\",\"type\":\"note\"}";
// Send message
try {
url = new URL(host);
con = (HttpURLConnection) url.openConnection();
con.setDoOutput(true);
con.setRequestProperty("Authorization", "Bearer " + accessToken);
con.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
con.setRequestProperty("Content-Length",
Integer.toString(postData.length()));
con.getOutputStream().write(postData.getBytes("UTF8"));
// Check response
responseCode = con.getResponseCode();
System.out.println("\nSending 'POST' request to URL : " + url);
System.out.println("Response Code : " + responseCode);
} catch (ProtocolException e) {
e.printStackTrace();
} catch (MalformedURLException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
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8.6.6 TTNClient.java
package nl.ttn;
import java.net.URISyntaxException;
import java.util.List;
import
import
import
import
import
import

org.thethingsnetwork.data.common.Connection;
org.thethingsnetwork.data.common.Metadata;
org.thethingsnetwork.data.common.Metadata.Gateway;
org.thethingsnetwork.data.common.messages.DataMessage;
org.thethingsnetwork.data.common.messages.UplinkMessage;
org.thethingsnetwork.data.mqtt.Client;

public class TTNClient {
private static void showData(DataMessage data) {
// Data
System.out.println();
System.out.println("Data
:");
System.out.println("App_id
: " + ((UplinkMessage)
System.out.println("Counter
: " + ((UplinkMessage)
System.out.println("Dev_id
: " + ((UplinkMessage)
System.out.println("HW serial : " + ((UplinkMessage)
System.out.println("Port
: " + ((UplinkMessage)

data).getAppId());
data).getCounter());
data).getDevId());
data).getHardwareSerial());
data).getPort());

// Metdata
Metadata md = ((UplinkMessage) data).getMetadata();
System.out.println("Metadata :");
System.out.println("BitRate
: " + md.getBitRate());
System.out.println("CodingRate: " + md.getCodingRate());
System.out.println("DataRate : " + md.getDataRate());
System.out.println("Frequecy : " + md.getFrequency());
System.out.println("Modulation: " + md.getModulation());
System.out.println("Time
: " + md.getTime());
// Gateway data
List<Gateway> gw = ((UplinkMessage) data).getMetadata().getGateways();
System.out.println("Gateways : ");
System.out.println("Altitude : " + gw.get(0).getAltitude());
System.out.println("Channel
: " + gw.get(0).getChannel());
System.out.println("GatewayId : " + gw.get(0).getId());
System.out.println("Latitude : " + gw.get(0).getLatitude());
System.out.println("Longitude : " + gw.get(0).getLongitude());
System.out.println("RFChain
: " + gw.get(0).getRfChain());
System.out.println("RSSI
: " + gw.get(0).getRssi());
System.out.println("SNR
: " + gw.get(0).getSnr());
System.out.println("Time
: " + gw.get(0).getTime());
System.out.println("Timestamp : " + gw.get(0).getTimestamp());
// Payload
System.out.println("Payload : ");
System.out.println("Data
: " + ((UplinkMessage)
data).getPayloadFields().get("payload"));
byte[] payload = ((UplinkMessage) data).getPayloadRaw();
System.out.print( "Raw data : ");
for(int i=0; i<payload.length; i++) {
char ch = (char) payload[i];
System.out.print(ch);
}
System.out.println();
System.out.println();
alertTest((String) ((UplinkMessage) data).getPayloadFields().get("payload"));
System.out.println();
System.out.println();
}
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public static void alertTest(String status) {
if(status.equals("DRY")) {
System.out.println("+----------------------+");
System.out.println("| Status: Soil to dry! | ");
System.out.println("+----------------------+");
PushBullet.send("dry");
} else if(status.equals("WET")) {
System.out.println("+----------------------+");
System.out.println("| Status: Soil to wet! |");
System.out.println("+----------------------+");
PushBullet.send("wet");
} else {
System.out.println("+----------------------+");
System.out.println("| Status: OK
|");
System.out.println("+----------------------+");
}
}
public static void main(String[] args) {
String region = "eu";
String appId = "appid001001";
String accessKey = "ttn-account-v2.kYhYtD8v-1D13MEvSB-o4rNTgUceQprmyTK9Fnbpz9g";
try {
Client client = new Client(region, appId, accessKey);
client.onError((Throwable _error) -> System.err.println("Error: " +
_error.getMessage()));
client.onConnected((Connection _client) -> System.out.println("Connected"));
client.onMessage((String devId, DataMessage data) -> {
System.out.println(
"-------------------------------------------------------------------");
showData(data);
});
client.start();
} catch (URISyntaxException e1) {
System.err.println(e1.getMessage());
e1.printStackTrace();
} catch (Exception e2) {
System.err.println(e2.getMessage());
e2.printStackTrace();
}
}
}
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8.6.7 Compileren en testen
Open een command prompt en compileer en voer het programma uit met het commando:
mvn clean compile exec:java -Dexec.mainClass="nl.ttn.TTNClient"

Zodra een node bericht verstuurd zal dit zichtbaar worden:
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Op de mobiel zal een PushBullet bericht verschijnen.

Versie 1.0

86

Datum: 14-06-2018

