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Abstract 
The Internet was initially built around networks based on physical cables, the next step to 
improve the accessibility of the Internet came with the introduction of wireless communication. 
the next step to improving accessibility to the Internet came with the introduction of wireless 
communication. Because the IoT products are wirelessly connected, they need an internal 
power source in the form of a battery. Many of the existing communication protocols are 
therefore not suitable for IoT solutions because they are power consuming. Alternatives to these 
communication protocols have therefore been developed, for example LTE-M, NB-IoT and 
LoRaWAN. 
 
The study was conducted in cooperation with Etteplan. Etteplan want to invest in LoRaWAN 
and thus want to gain deeper knowledge within LoRaWAN. Thus, it was chosen to investigate 
how different factors affect the signal strength transmission time in a LoRaWAN. The focus of 
the study has thus been on the communication between an IoT node and a receiver in a 
LoRaWAN, thus the purpose of the study: 

To show how different data rates, distances and environments affect the quality of 
information sent from an IoT node to a receiver in LoRaWAN. 

Design science research was used as a research method, in design science research an artefact 
is constructed and then studied. In this study, a LoRaWAN was constructed and the 
communication between an IoT node and receiver in this LoRaWAN was studied. To study the 
communication between the IoT node and the receiver, two experiments were performed. The 
experiments were performed simultaneously where the difference was in the data collected, one 
experiment collected the signal strength and the second the transmission time. The experiment 
was conducted in two different environments, one with a clear view and one with blockages. In 
the experiment, the IoT node was positioned at different distances with different data rates. 
 
The result of the study shows how different data rates, distances and environments affected 
the quality of information between an IoT node and receiver and how they relate to previous 
research. Data rate was the factor that affected the quality of the information most. Data rate 
had minimal impact on signal strength, but great impact on number of lost data packet and 
transmission times. The two different environments had no effect on the transmission time, 
but the signal strength was over 10 dbm lower in the urban environment than with clear view. 
The distance had no effect on transmission time and minimal impact on signal strength. 
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Sammanfattning 
Internet var i begynnelsen uppbyggt kring nätverk baserade på fysiska kablar, nästa steg för att 
förbättra tillgängligheten till Internet kom med introduktionen av trådlös kommunikation. Ett 
nytt begrepp dök upp vid millennieskiftet, Internet of Things (IoT). Tanken bakom IoT är att 
olika typer av produkter, som exempelvis tandborstar och kylskåp trådlöst kopplas upp mot 
Internet. Eftersom IoT-produkterna är trådlöst uppkopplade behöver de en intern strömkälla i 
form av ett batteri. Många av de existerande kommunikationsprotokollen lämpar sig därför inte 
för IoT-lösningar eftersom dessa är strömkrävande. Alternativ till dessa 
kommunikationsprotokoll har därför tagits fram, till exempel LTE-M, NB-IoT och LoRaWAN. 

Studien utfördes i samarbete med Etteplan. Etteplan vill satsa på LoRaWAN och vill därmed få 
en djupare kunskap inom LoRaWAN. Därmed valdes det att undersöka hur olika faktorer 
påverkar signalstyrkan och sändningstiden i ett LoRaWAN. Studiens fokus har därmed varit på 
kommunikationen mellan en IoT-nod och en mottagare i ett LoRaWAN, därmed är studiens 
syfte: 
 

Att visa på hur olika datahastigheter, avstånd och miljöer påverkar kvaliteten på 
informationen som sänds från en IoT-nod till en mottagare i ett LoRaWAN. 

Design science research användes som forskningsmetod då i design science research 
konstrueras en artefakt som att sedan undersöks. I studiens fall konstruerades ett LoRaWAN 
där sedan kommunikationen mellan en IoT-nod och mottagare i detta LoRaWAN studerades. 
För att studera kommunikationen mellan en IoT-nod och en mottagare utfördes två 
experiment. Experimenten utfördes samtidigt där skillnaden låg i datat som samlades in, det 
ena experimentet samlade in signalstyrkan och den andra sändningstiden. Experimentet 
utfördes i två olika miljöer, en med fri sikt och en med blockeringar. I experimentet 
positionerades IoT-noden på olika avstånd med olika datahastigheter. 
 
Resultatet från studien visar hur olika datahastigheter, avstånd och miljöer påverkade 
kvaliteten på informationen mellan en IoT-nod och mottagare och hur de relateras till tidigare 
forskning. Datahastigheten var den faktorn som påverkade kvaliteten på informationen mest. 
Datahastigheten hade minimal påverkan på signalstyrkan, men stor påverkan på antal 
förlorade datapaket och sändningstider. De två olika miljöerna hade ingen påverkan på 
sändningstiden, men signalstyrkan var över 10 dbm lägre i stadsmiljön än med fri sikt. 
Avståndet hade ingen påverkan på sändningstiden och minimal påverkan på signalstyrkan. 

 
Nyckelord  
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1 Introduktion 
Kapitlet inleds med bakgrund till studiens problemområde följt av en problembeskrivning. 
Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar. Dessutom beskrivs omfattningen 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.  

 Bakgrund 
Internet var i begynnelsen uppbyggt kring nätverk baserade på fysiska kablar, från tvinnande 
tvåpar och koaxialkabel till fiber. Nästa steg för att förbättra tillgängligheten till Internet kom 
med introduktionen av trådlös kommunikation. Exempel på kommunikationsprotokoll är 
WiFi, Bluetooth och Zigbee [1].  

Ett nytt begrepp dök upp vid millennieskiftet, Internet of Things (IoT). Begreppet myntades av 
Kevin Ashton 1999 under en presentation på företaget Procter & Gamble [2]. Tanken bakom 
IoT är att olika typer av produkter, som exempelvis tandborstar, kylskåp, träningsskor och 
fuktmätare, trådlöst kopplas upp mot Internet. Vissa studier hävdar att upp till 50 miljarder 
IoT-produkter kommer att vara uppkopplade om två år, 2020 [3]. 

Eftersom IoT-produkterna är trådlöst uppkopplade behöver de en intern strömkälla i form av 
ett batteri. Det medför att strömförbrukningen blir extra kritisk. Många av de existerande 
kommunikationsprotokollen lämpar sig därför inte för IoT-lösningar eftersom dessa är 
strömkrävande. Alternativ till dessa kommunikationsprotokoll har därför tagits fram, till 
exempel LTE-M, NB-IoT och LoRaWAN [4]. 

Det protokoll som analyserades närmare i det här arbetet är LoRaWAN (Long Range Wide Area 
Network). LoRaWAN är det mest anpassade LPWAN (Low Power Wide Area Network) och 
erbjuder en bra uppkoppling för utomhus IoT-applikationer [5]. Enligt [6] är de fyra kritiska 
faktorerna som påverkar LoRaWAN kapaciteten är antalet samtidiga kanaler, datahastighet, 
payload lenght och hur ofta noden sänder. 

 Problembeskrivning 
Etteplan är ett finskt konsultföretag inom designteknik, inbyggda system, IoT-tjänster och 
tekniska dokumentationslösningar. Företaget har etablerat sig i länder som Finland, Sverige, 
Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. På senare tid har Etteplan haft projekt inom IoT och 
specifikt inom LoRaWAN och då företaget ser en ljus framtid inom detta område avser de 
fortsätta att satsa på denna teknik i framtiden. Etteplan vill ta fram ett LoRaWAN för att kunna 
få bredare kunskap om området för att sedan kunna utveckla fler IoT-produkter i framtiden.  
 
I trådlösa kommunikationsprotokoll som LoRaWAN är det viktigt att informationen kommer 
fram till mottagaren. Problem som uppstår bland trådlösa kommunikationsprotokoll är när 
sikten mellan sändaren och mottagaren är skymd. Blockeringarna från den skymda sikten 
medför att kommunikationsavståndet minskar. En av dem fyra kritiska faktorer som påverkar 
LoRaWAN kapaciteten är datahastigheten [6]. Denna faktor påverkar även signalstyrkan och 
tiden det tar att skicka information (sändningstid) mellan IoT-noden och mottagaren. Denna 
studie definierar “kvalitet på information” som signalstyrka och sändningstid. 

 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att blockeringar bland trådlösa produkter påverkar 
kommunikationsavståndet. Vidare framgår att datahastigheten påverkar information som 
skickas mellan sändare och mottagare samt att sändningstider påverkas av datahastigheten. 
Därmed är syftet med denna studie: 

Att visa på hur datahastigheter, avstånd och miljöer påverkar kvaliteten på 
informationen som sänds från en IoT-nod till en mottagare i ett LoRaWAN. 

För att besvara syftet har detta brutits ned i två frågeställningar. Den första frågeställningen är 
kopplad till signalstyrkan mellan en IoT-nod och en mottagare. Därmed är studiens första 
frågeställning: 
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[1] Hur påverkar olika datahastigheter, avstånd och miljöer signalstyrkan mellan en IoT-nod 
och en mottagare? 

Den andra frågeställningen är kopplad till sändningstiden för information som skickas från en 
IoT-nod till en mottagare i ett LoRaWAN. Därmed är studiens andra frågeställning: 

[2] Hur påverkar olika datahastigheter, avstånd och miljöer sändningstiden mellan en IoT-
nod och en mottagare?  

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras på LoRaWAN. 

 Omfång och avgränsningar 

Eftersom studiens syfte handlar om kommunikationen mellan en IoT-nod och en gateway 
kommer inte applikationslagret i IoT och LoRaWAN-server som nämns i teorikapitlet att 
implementeras. 

 Disposition 

Rapporten börjar med att introducera projektet genom att beskriva bakgrunden till 
undersökningen. Sedan beskrivs problemet som ska studeras följt av projektets syfte och 
frågeställningar. Introduktionskapitlet avslutas med studiens avgränsningar. Kapitlet ”Metod 
och Genomförande” ger en beskrivning till studiens arbetsprocess. Sedan beskrivs hur studien 
datainsamling och dataanalys går till väga. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. I 
teorikapitlet ges en teoretisk grund till området som studien omfattar, följt av en 
förklaringsansats till syftet och frågeställningarna som arbetet grundas på. I kapitlet ”Empiri” 
redovisas och förklaras insamlad data och därefter följer en analys och resultatdel där empiriska 
data och teori analyseras. Slutligen diskuteras resultatet och slutsatser dras. 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel inleds med kopplingen mellan frågeställningarna och metoden följt av 
arbetsprocessen. Därefter beskrivs studiens ansats och design. Dessutom beskrivs studiens 
datainsamling samt dataanalys. Kapitlet avslutas med studiens trovärdighet. 

 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställningar. Figur 1 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder. 

 
För att besvara studiens första frågeställning genomfördes en litteraturstudie för att identifiera 
tidigare forskning som behandlar datahastighet och signalbehandling i ett LoRaWAN. Därefter 
togs en artefakt fram för att dels praktiskt implementera de faktorer som identifierats och som 
påverkar signalstyrkan i ett LoRaWAN, dels validera dessa resultat med resultaten från andra, 
liknande projekt. 
 
För att besvara studiens andra frågeställning genomfördes även i detta fall en litteraturstudie 
för att identifiera publikationer som behandlar datahastighet och sändningstider i ett 
LoRaWAN, samtidigt som den teoretiska delen i frågeställning 1 besvarades. Den framtagna 
artefakten från frågeställning 1 utnyttjades också för att besvara den praktiska delen i 
frågeställning 2, för att analysera sändningstider samt validera de uppmätta resultaten med 
resultaten från andra, liknande projekt. 
 
Arbetet följde forskningsmetoden Design Science Research (DSR). Enligt Wieringa [7] är 
meningen med DSR är att ta fram en artefakt, DSR har två huvudaktiviteter, nämligen att 
utforma och undersöka denna artefakt. I denna studie var artefakten ett LoRaWAN-system, 
vilket kommer att innehålla en IoT-nod och en LoRa-gateway. Figur 2 visar i detalj hur DSR är 
uppbyggt. 

Frågeställning 1 

Frågeställning 2 
Experimentell studie 
om signalstyrka 

Litteraturstudie 

Experimentell studie 
om sändningstid 
 

Figur 1, Koppling mellan frågeställningar och metoder 
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 Arbetsprocessen 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att få bredare kunskap och grund till att besvara 
frågeställningarna. Därefter utvecklades artefakten hos Etteplan på grund av att utrustning och 
material för den praktiska delen fanns på företaget. Efter att artefakten var färdigutvecklad 
genomfördes ytterligare en litteraturstudie för att beskriva det teoretiska ramverket. Samtidigt 
som detta genomfördes skrevs metodkapitlet. Sedan genomfördes datainsamling från IoT-
noden och denna information tillsammans med det teoretiska ramverket analyserades sedan 
för att besvara frågeställningarna. Studien avslutades med en diskussion och slutsats. Figur 3 
visar arbetsprocessen. 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 2, Design Science Methodology [7, Fig 1.3] 

Litteraturstudie 

Utveckling av 
artefakt 

Litteraturstudie & 
metodbeskrivning 

Datainsamling 

Dataanalys 

Diskussion & 
slutsatser 

Figur 3, Arbetsprocessen 



 

5 

 

 Ansats 
Studien genomfördes med deduktiva metoder då befintlig studie skulle valideras. Med hjälp 
existerande forskningsdokumentationer och skrifter genomfördes först ett experiment som 
användes för insamling av empiri. Denna empiri analyserades jämfördes sedan med befintlig 
teori för att kunna validera frågeställningarna.  

 Design 
I detta delkapitel beskrivs först utrustningen som används för experimentet. Sedan beskrivs de 
två miljöerna som experimentet utfördes i. Tillslut beskrivs hur experimentet designades. 

2.4.1 Utrustning 
Utrustningen bestod av en LG01-P vilket motsvarar gatewayen och en IoT-nod bestående av en 
Arduino Uno med en LoRa shield.  

2.4.1.1 Gateway 

LG01-P är en gateway som användes vid utvecklingen av artefakten. LG01-P är en open source 
enkelkanal LoRa Gateway, vilket innebär att källfilen kan ändras. Den maximala distansen som 
LG01-P kan kommunicera på är mellan 5–10 km. LG01-P stödjer konvertering från LoRa till IP 
nätverk via WiFi, Ethernet, 3G eller 4G-mobiltnätverk [8]. Bilaga 2 visar en bild på LG01-P 

2.4.1.2 IoT-nod 

IoT-noden som utvecklades till experimentet för denna studie bestod av två komponenter, 
nämligen en Arduino Uno och en LoRa Shield. Arduino Uno är baserad på ATmega328 som är 
en 8-bitars mikrokontroller. För att programmera mikrokontrollen användes open source 
plattformen Arduino [9]. Bilaga 1 visar specifikationer på Arduino Uno. LoRa Shielden som 
kopplades på mikrokontrollen är en långdistanssändare och är baserad på Semtech SX1276. 
Bilaga 3 visa bild på Arduino Uno och LoRa shield. 

2.4.2 Beskrivning av miljöer 
Nedan beskrivs de två miljöerna som experimentet utfördes på. En fri sikt och en stadsmiljö 
valdes för denna studie för att få en miljö med blockeringar och en utan blockeringar. 

2.4.2.1 Fri sikt 

För att uppnå fri sikt placerades gatewayen på andra plan cirka 9 meter över marken utanför 
ett fönster, på Jönköpings Tekniska Högskola (JTH). Eftersom skolan gränsar mot Munksjön i 
Jönköping kunde fri sikt uppnås genom att placera IoT-noden runt omkring sjön. Detta betyder 
att gatewayen har fri sikt på en sida och ett fönster på motsatt sida. Figur 4 visar placeringen av 
gatewayen och IoT-noden med fri sikt. 
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2.4.2.2 Stadsmiljö 

För en stadsmiljö placerades gatewayen utanför ett fönster på universitetsbiblioteket i 
Jönköping, på tredje plan vilket motsvarar cirka 9 meter över marken. IoT-noden placerades 
på olika avstånd där det var skymd sikt till gatewayen. Det finns inga stora skillnader i 
geografisk höjd i regionen vilket gör att marken är plant. Byggnaderna mellan IoT-noden och 
gatewayen var mellan 3–4 våningar höga. Figur 5 visar placering av gatewayen och IoT-noden 
i en stadsmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4, placering av IoT-nod och gateway med fri sikt 
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2.4.3 Design för experiment 
För att visa kvaliteten på informationen hos ett LoRaWAN-system kommer två olika 
experiment att genomföras. För det första experimentet kommer signalstyrkan mellan 
gatewayen och IoT-noden i olika förhållanden att samlas in. För den andra frågeställningen 
kommer sändningstiden för information att skickas från IoT-noden till gatewayen att samlas 
in. Då datan som samlats in från experimenten påverkas av samma faktorer kommer 
experimenten ske på samma sätt i samma miljöer men skillnaden ligger i vilka data som samlas 
in.  De faktorer som påverkar signalstyrkan och sändningstiden, vilket beskrevs i 
frågeställningarna, är datahastighet, avstånd och miljöer.  
 
Experimenten kommer alltså att utföras på olika avstånd i två olika miljöer, fri sikt och 
stadsmiljö som beskrevs tidigare i detta kapitel. Avstånden valdes genom att börja på 160 meter, 
sedan placerades IoT-noden på längre avstånd till dess att datapaket förlorades. Detta ansågs 
som “maxavstånd” för kommunikation. Datahastigheten består av tre parametrar, nämligen 
spridningsfaktor (SF), bandbredd (BW) och coding rate (CR). Datahastigheten och de tre 
parametrarna beskrivs senare i teorikapitlet. Transmit power sattes till +14 dBm då det är den 
maximala uteffekten som ETSI (European Telecommunications Standards Institute) tillåter i 
Europa [6]. Datapaketen som skickades var en 23 bytes lång text, texten innehöll “Hello, this is 
device 1”. Tabell 1 visar datahastigheter för EU 863–880 MHz ISM (Industrial, Scientific and 
Medical) band [10]. Dessa datahastigheter används i experimentet. 

Figur 5, placering av IoT-nod och gateway i stadsmiljö 
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        Tabell 1, datahastigheter i EU 

Datahastighet Spridningsfakt

or (SF) 

Bandbredd 

(BW), kHz 

Coding rate 

(CR) 

Bithastighet (𝑩𝑹), 

bps (bit per 

sekund) 

1 11 125 4/6 440 

2 10 125 4/5 980 

3 9 125 4/5 1760 

4 8 125 4/5 3125 

5 7 125 4/5 5470 

6 7 250 4/5 11 000 

 

 Datainsamling 

Data samlades in genom experimentet. För båda frågeställningarna skickade IoT-noden data 
med olika datahastigheter till en gateway. Antal förlorade datapaket, signalstyrka och 
sändningstider från gateway samlades in från de olika miljöerna och avstånden. Studiens 
datainsamling är kvantitativ eftersom data samlades in i en numerisk form för att sedan 
kategoriseras utifrån enhet på data [11].  För att underlätta insamlingen skrevs ett Python 
skript. För varje avstånd och datahastighet samlade Python skriptet in 20 signalstyrkor och 
sändningstider. 

 Dataanalys 
Studiens dataanalys kommer att ske kvantitativt. För den första frågeställningen analyserades 
medelvärdet på signalstyrkan, detta på grund av att signalstyrkan inte ger exakt samma värden 
från test till test. Medelvärdet beräknades med hjälp av Python skriptet direkt efter att skriptet 
fått in 20 mätvärden. Till den första frågeställningen samlade Python skriptet även in antal 
förlorade datapaket. För den andra frågeställningen analyserades medelvärdet av 
sändningstiden av samma anledning som signalstyrkan. Även här beräknades medelvärdet 
direkt efter att Python skriptet fått in 20 mätvärden. Bilaga 4 visar Python skriptet. 

 Trovärdighet 

För att öka studiens trovärdighet har tidigare studier och litteratur samlats in från databaserna 
Diva och Google Scholar, nyckelorden för sökningarna var “LoRa”, “LoRaWAN”, “Internet of 
Things”, och “Chirp spread spectrum”. Litteratur från Skolbibliotek och Springer har även 
använts för att få fram böcker och forskningslitteratur. Metoderna som används under studien 
är baserade på etablerade forskningsmetoder. Källor som används är relativt nya för studien. 
Programkod som använts under utvecklingen av artefakten är exempelkod framtagen av 
Dragino. Bilaga 5 visar koden för IoT-noden, bilaga 6 visar koden för gatewayen.  Genom att ta 
medelvärdet på data som inte är stabilt minskar risken för felaktigt data, då medelvärdet tar 
bort statistiska brus från data. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet inleds med kopplingen mellan frågeställningarna och teorin. Därefter beskrivs 
studiens tekniska område följt av relaterad forskning. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 6 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd 
teori. 

 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur påverkar olika 
datahastigheter, avstånd och miljöer signalstyrkan mellan en IoT-nod och en mottagare?” 
beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: LoRa modulation. LoRa modulation 
behandlas för att få en förståelse för hur signalbehandling fungerar i LoRa och hur olika 
datahastigheten påverkar signalstyrkan. 
 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur påverkar datahastigheter, 
avstånd och miljöer sändningstiden mellan en IoT-nod och en mottagare?” beskrivs följande 
områden i det teoretiska ramverket: LoRa modulations. LoRa modulation behandlas för att få 
en förståelse för hur signalbehandling fungerar i LoRa och hur olika datahastigheten påverkar 
sändningstiden. 
 
Studien kommer även beskriva följande områden i det teoretiska ramverket: LoRa och 
LoRaWAN, Internet of Things och LoRaWAN nätverksarkitektur. LoRa och LoRaWAN 
behandlas för att kunna skilja mellan LoRa och LoRaWAN. Internet of Things behandlas för att 
få en förståelse om vad IoT är och hur det är kopplat till studien. LoRaWAN 
nätverksarkitekturen behandlas för att få en förståelse hur nätverksarkitekturer i ett LoRaWAN 
är uppbyggd 

 Internet of Things 
IoT använder Internet till att forma ett stort nätverk med smarta objekt, IoT integrerar 
maskiner och objekt med inbyggda sensorer och låter dem att kommunicera självständigt över 
internet. IoT arkitekturen består vanligtvis av tre lager, enhet, anslutning och applikation. 
Denna studie kommer enhetslagret att vara LoRa-noden, anslutningslagret är gatewayen som 
använder LoRa för att kommunicera med LoRa-noden. Applikationslagret är det lager som 
redovisar data från enheter till användare [12]. Denna studie kommer inte använda 
applikationslagret då studiens fokus ligger på kommunikationen mellan LoRa-nod och 
Gateway. 
 

Figur 6, koppling mellan frågeställningar och teori 

Frågeställning 1 

Frågeställning 2 LoRa och LoRaWAN 

Internet of Things 

Signalbehandling/RSSI 
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 LoRa och LoRaWAN 
LoRaWAN definieras som kommunikationsprotokollet och system arkitekturen för nätverket 
medan LoRa definieras som det fysiska lagret som tillåter långdistanskommunikation. 
LoRaWAN syftar till att användas i batteridrivna enheter med lång livslängd där 
energiförbrukningen är viktig. LoRa:s fysiska lager kan refereras till de två första lagren från 
OSI-modellen, LoRa modulation och LoRa MAC (Media Access Control) lagret. LoRa 
Modulation lagret står för kommunikationen mellan LoRa-nod och LoRa-gateway [13]. Enligt 
specifikationerna för LoRa MAC är det i grunden ett ALOHA protokoll kontrollerat av LoRa-
nätverksservern [14].  Eftersom LoRa MAC har mer med säkerhetsmekanismen att göra 
kommer det inte vara relevant för denna studie, därmed kommer studien endast fokusera på 
LoRa modulationen. 
 

3.3.1 Nätverksarkitekturer 
Nätverksarkitekturen i ett typiskt LoRa-nätverk är ett stjärnnätverk. Ett stjärnnätverk består 
av tre olika enheter, en IoT-nod, LoRa gateway och en LoRa server. Grundarkitekturen för ett 
LoRaWAN fungerar genom att slutenheterna kommunicerar med gateway genom att använda 
LoRa med LoRaWAN. Gatewayen skickar över LoRaWAN-ramar från slutenheterna till en 
nätverksserver genom en IP anslutning, vanligtvis över Ethernet eller 3G. Gateways är endast 
protokollkonverterare vilket gör att en nätverksserver har ansvaret för att avkoda paket som 
kommer från slutenheterna [13]. Figur 7 visar LoRaWAN:s nätverksarkitektur.  

 
 
Olika IoT-noder tjänar olika applikationer och har olika krav. För att kunna optimera en mängd 
olika typer av IoT-noder använder LoRa tre olika enhetsklasser. Enhetsklasserna avväger 
kommunikationsfördröjningen på nätverkets nedlänk mot batteriets livstid [6].  
 
Klass A: 
LoRa-noder av klass A tillåter dubbelriktad kommunikation. Varje sändning följs två korta 
mottagningsfönster. Sändningstiden är schemalagd utav LoRa-noden och är baserad på dess 

Figur 7, LoRaWAN:s nätverksarkitektur 
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kommunikationsbehov. Mottagning av data som inte sker direkt efter en sändning måste 
inväntas till nästa sändningstillfälle. Klass A är den strömsnålaste varianten av LoRa klasserna 
[6]. 
 
Klass B: 
LoRa-noder av klass B tillåter dubbelriktad kommunikation med schemalagda 
mottagningstillfällen. Förutom klass A har klass B ytterligare mottagningsfönster på 
schemalagda tider. Detta medför en kortare fördröjning vid mottagning av data på bekostnad 
av högre energiförbrukning [6]. 
 
Klass C: 
LoRa-noder av klass C tillåter dubbelriktad kommunikation med maximalt antal 
mottagningstillfällen. LoRa-noder av klass C har nästan alltid kontinuerligt öppet 
mottagningsfönster och stängs endast när data skickas [6]. 
 

3.3.2 LoRa Modulation 

3.3.2.1 Överblick 

LoRa är en chirp spread spectrum modulation, som använder frekvenschirps med en linjär 
variation av frekvens över tiden för att koda information. På grund av linjäriteten hos 
chirppulserna är frekvensförskjutningarna mellan sändare och mottagare likvärdiga och dessa 
frekvensförskjutningar blir lätt eliminerade i avkodaren. Detta gör även att modulationen är 
immun till dopplereffekten som motsvarar en frekvensförskjutning. Frekvensförskjutningen 
mellan sändare och mottagare kan nå 20% av bandbredden utan att påverka 
avkodningsprestandan. Detta hjälper även till med att reducera priset på LoRa sändare, då 
sändaren inte behöver tillverkas med extrem precision.  Eftersom LoRa symboler har längre 
varaktighet än ett typiskt utbrott av AM störning genererade med Frequency Hopping Spread 
Spectrum (FHSS) system, blir fel genererade av AM störningar lätta att rätta till med Forward 
Error-correction koder (FECs) [13]. 

3.3.2.2  Parametrar 

Det finns flera parametra när det gäller anpassning av LoRa modulationen, nämligen 
bandbredd (BW), spridningsfaktor (SF) och Code Rate (CR). BW påverkar den effektiva 
bithastigheten för modulationen, SF påverkar motståndet mot störningsbrus och CR påverkar 
enkelhet att avkoda. Bandbredden är den viktigaste parametern i en LoRa modulation. LoRa 
använder definitionen av SF som logaritmen i basen 2 av antalet chirps per symbol. En LoRa 
symbol är sammansatt av 2𝑆𝐹 chirps, vilket omfattar hela frekvensbandet [13]. I LoRa kan varje 
symbol presenteras som en sinusformad signal, vars frekvens ändras cykliskt inom 

bandbreddens (BW) centrala frekvens 𝑓𝑐. Frekvensen ökar tills den når 𝑓𝑐 +
𝐵𝑊

2
 vilket motsvarar 

den maximala frekvensen, för att sedan sjunka till den lägsta frekvensen 𝑓𝑐 −
𝐵𝑊

2
 och fortsätter 

sedan att öka. Detta pågår kontinuerligt tills den når ursprungsvärdet, se figur 8 [10]. 
  

 

Figur 8, [10, Fig 2] 
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I LoRa beror chirphastigheten endast av bandbredden, det gör att chirphastigheten är lika med 
bandbredden (en chirp per sekund per Hertz av bandbredd). Detta har flera konsekvenser för 
modulationen. En ökning med ett på SF kommer dividera frekvensspannet av en chirp med två, 
då 2𝑆𝐹 chirps täcker hela bandbredden. Ökningen kommer även multiplicera tiden för en 
symbol med två. Dock kommer inte bithastighet att divideras med två, då en till bit blir skickad 
i varje symbol. Dessutom är symbolhastigheten och bithastigheten proportionell mot 
bandbredden. Det gör att en dubblering av bandbredden kommer dubblera 
sändningshastigheten. Detta översätts till ekvationen nedan där 𝑇𝑆 är tiden för en symbol. 

 𝑇𝑆 =
2𝑆𝐹

𝐵𝑊
 (1) 

LoRa inkluderar dessutom forward error correction code, där 𝐶𝑅 =
4

4+𝑛
 och 𝑛 ∈ { 1, 2, 3, 4 }. Med 

hjälp av BW, SF och CR kan bithastigheten 𝑅𝑏 räknas ut med formeln: 

 
𝑅𝑏 =

𝑆𝐹 × 𝐵𝑊

2𝑆𝐹
𝐶𝑅 

 
(2) 

Exempelvis en inställning med BW = 125 kHz, SF = 8, CR = 
4

5
 ger en bithastighet av 𝑅𝑏= 3,1 

kbps. Dessa parametrar påverkar även känsligheten hos avkodaren. En ökning av bandbredden 
ökar signalstyrkan, medan en ökning av spridningsfaktorer minskar signalstyrkan [13]. RSSI 
som står för recieved signal strength indicator är ett mått på den mottagna signalstyrkan. RSSI 
mäts med enheten dBm (decibel-milliwatt) [15]. Minskning av coding rate hjälper till att 

reducera antalet förlorade datapaket. Med andra ord är ett paket som skickas med code rate 
4

8
 

mer robust mot störningar än ett paket som skickas med code rate 
4

5
. Tabell 2 visar 

mottagarkänsligheten på en Semtech SX1276 med olika datahastigheter, taget från [16]. 
 

Tabell 2, mottagarkänslighet med valda datahastigheter 

DR 1 2 3 4 5 6 
RSSI -133 -132 -129 -126 -123 -120 

 

 Relaterad forskning 
En LoRa-undersökning av Petrić et al. [17] genomfördes för att kolla hur olika faktorer påverkar 
antalet förlorade datapaket. För undersökningen valdes åtta olika platser i olika miljöer för att 
placera en gateway och en IoT-nod. Gatewayen var placerad på höjder mellan 50–160 m och 
hade ett avstånd på 3 km till IoT noden. Petrić et al. beskriver att faktorerna som undersöktes 
var omgivningen, spridningsfaktorer, avstånd, storlek på antenn samt höjd och plats för en IoT-
nod. Spridningsfaktorerna som användes under testerna var 7, 8 och 10. Resultatet visade att 
höjden hade störst påverkan och att stadsmiljön ledde till fler paketförluster än en miljö med 
fri sikt.  
 
En annan undersökning av Petajajarvi et al. [18] genomfördes ett experiment för att testa det 
maximala kommunikationsavståndet mellan en IoT-nod och en gateway i ett LoRaWAN. 
Gatewayen var placerad på 24 meters höjd från havsytan. IoT-noden var baserad på Semtech 
SX1272 och var placerad 2 meter från markhöjd. Experimentet utfördes både i en stadsmiljö 
och en havsmiljö. I havsmiljö kunde en kommunikation uppnås på avståndet 15–30 km med 
38% förlorade datapaket, medan i en stadsmiljö kunde en kommunikation på 5–10 km uppnås 
med 33% förlorade datapaket. 
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4 Empiri   
Kapitlet ger en överblick på det data som samlades in med experimentet.  

 Frågeställning 1 
I detta kapitel kommer empiri för första frågeställningen att redovisas. Experimentet som 
genomfördes för första frågeställningen vilket beskrevs i design gav detta resultat för de två 
olika miljöerna.  

4.1.1 Fri sikt 
Tabell 3 visar medelvärdet på signalstyrkan på fri sikt. 

                      Tabell 3, signalstyrka (dBm) i fri sikt 

DR 160m 400m 700m 1500m 

1 -73,22 -75,42 -96,45 -100,4 

2 -73,89 -73,84 -95,25 -91,15 

3 -72,65 -73,65 -94,80 -90,47 

4 -71,40 -75,75 -95,05 -90,65 

5 -72,70 -74,65 -92,89 -95,50 

6 -71,36 -73,00 -86,05 -94,77 

 
Tabell 4 visar antalet förlorade datapaket på fri sikt. 

                      Tabell 4, förlorade datapaket i fri sikt 

DR 160m 400m 700m 1500m 

1 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 1 

6 0 0 0 1 

 

4.1.2 Stadsmiljö 
Tabell 5 visar medelvärdet på signalstyrkan i stadsmiljö. 

                                    Tabell 5, signalstyrka (dBm) i stadsmiljö 

DR 160m 400m 500m 

1 -88,35 -99,93 -99,12 

2 -85,65 -99,88 -99,91 

3 -84,85 -95,15 -99,94 

4 -86,70 -95,52 -98,20 

5 -85,70 -93,30 -98,00 

6 -85,50 -95,66 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabell 6 visar antalet förlorade datapaket i stadsmiljö. 
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                                    Tabell 6, förlorade datapaket i stadsmiljö 

DR 160m 400m 500m 

1 0 0 0 

2 0 0 3 

3 0 0 3 

4 0 0 9 

5 0 0 14 

6 0 8 20 

 
På 500 meter i stadsmiljö förlorades alla datapaket vilket gjorde att mätningar på längre 
avstånd inte utfördes. 

 Frågeställning 2 
I detta kapitel kommer empiri för andra frågeställningen att redovisas. Experimentet som 
genomfördes för andra frågeställningen vilket också beskrevs i design gav detta resultat för de 
två olika miljöerna. 

4.2.1 Fri sikt 
Tabell 7 visar sändningstider på fri sikt. 

                      Tabell 7, sändningstider (sekunder) på fri sikt 

DR 160m 400m 700m 1500m 

1 2,296 2,066 1,590 1,862 

2 1,105 1,109 0,923 1,102 

3 0,530 0,527 0,535 0,698 

4 0,329 0,326 0,329 0,328 

5 0,219 0,218 0,380 0,219 

6 0,315 0,155 0,154 0,490 

 

4.2.2 Stadsmiljö 
Tabell 8 visar sändningstider i stadsmiljö. 

                                    Tabell 8, sändningstider (sekunder) i stadsmiljö 

DR 160m 400m 500m 

1 1,860 1,860 1,862 

2 0,922 0,933 0,925 

3 0,526 0,735 0,527 

4 0,328 0,494 0,326 

5 0,222 0,228 0,222 

6 0,157 0,150 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att analysera insamlad empiri och det 
teoretiskt ramverk. 

 Frågeställning 1 

5.1.1 Avstånd och miljöer 
I figur 9 visas signalstyrkan hos olika datahastigheter på olika avstånd med fri sikt, 
signalstyrkan visas i dBm och avstånd i meter. På fri sikt finns det inte många faktorer som 
påverkar signalstyrkan mer än avståndet. Figur 9 visar att signalstyrkan minskas sakta med 
avståndet. Mellan 700 och 1500 meter var det ingen större skillnad på signalstyrkan även om 
avståndet dubblerades. Ett liknade mönster ägde rum mellan avstånden 160 och 400 meter.  
 

 

Figur 9, signalstyrkan hos olika datahastigheter på olika avstånd med fri sikt. 

Avståndet hade inte någon stor påverkan på signalstyrkan viket beskrivs ovan. Däremot om 
figur 9 och 10 jämförs, syns det att blockeringar har större påverkan på signalstyrkan än 
avståndet. Figur 10 visar signalstyrkan hos olika datahastigheter på olika avstånd i stadsmiljö.  
På avståndet 400 meter i figur 9 är alla punkter över -80 dBm medans samma avstånd på figur 
10 ligger alla punkter under -90 dBm, detta är en skillnad på mer än 10 dBm. Blockeringarna 
medför även att avståndet en gateway och en IoT-nod kan kommunicera på minskas i 
stadsmiljö, då signalstyrka och avstånd är beroende av varan. 
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Figur 10, signalstyrkan hos olika datahastigheter på olika avstånd i stadsmiljö, signalstyrkan 
visas i dBm och avstånd i meter. 

5.1.2 Datahastigheter 
Figur 11 är stapeldiagram med signalstyrkan för de olika datahastigheterna med fri sikt. I teorin 
beskrivs att signalstyrkan ökar när datahastigheterna ökar, i figur 11 finns tendenser av detta 
samband. Datahastighet 2, 3 och 4 på avståndet 160 meter och datahastighet 4, 5 och 6 på 400 
meter. 
 

 

Figur 11, stapeldiagram som visar signalstyrkan (dBm) med olika datahastigheter på olika 
avstånd med fri sikt. 

Datahastigheten har ingen stor påverkan på signalstyrkan i stadsmiljö. I stadsmiljö varierar 
signalstyrkan och har nästan ingen koppling till teorin. Signalstyrkan i stadsmiljö ökar inte när 
datahastigheterna ökar lika tydligt som på fri sikt, vilket syns i figur 12.  
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Figur 12, stapeldiagram som visar signalstyrkan (dBm) med olika datahastigheter på olika 
avstånd i stadsmiljö. 

På de längre avståenden börjades datapaket förloras. Figur 13 visar antalet förlorade datapaket 
i de två olika miljöerna. På fri sikt förlorades enstaka datapaket detta endast vid 
datahastigheterna 1, 5 och 6. I stadsmiljö förlorades fler datapaket desto högre datahastigheten 
sattes till. Datahastighet 6 i stadsmiljö förlorades 100% av datapaketen. 
 

 

Figur 13, antal förlorade datapaket av 20 stycken skickade i procent, gul stapel visar för 
stadsmiljö på 500 meter och blå stapel visar för fri sikt 1500 meter. 

 Frågeställning 2 

5.2.1 Avstånd och miljöer 
Figur 14 visar sändningstiden på olika avstånd för varje datahastighet på fri sikt, figur 15 visar 
sändningstiden på olika avstånd för varje datahastighet i stadsmiljö. Det syns på båda figurerna 
att avståndet har en minimal påverka på sändningstiden då staplarna för de olika avstånden 
har ungefär samma tid.  
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Figur 14, stapeldiagram på sändningstider på olika avstånd och datahastigheter med fri sikt. 

 

 

Figur 15, stapeldiagram på sändningstider på olika avstånd och datahastigheter i stadsmiljö. 

 
De olika miljöerna hade ingen stor påverkan på sändningstiden. DR 3–6 hade liknade 
sändningstider för de olika miljöerna, detta kan ses i figur 14 och 15. DR 1–2 hade över lag lägre 
sändningstid i stadsmiljö än i fri sikt.  

5.2.2 Datahastigheter 
Genom att ta sändningstiden 𝑇𝑃 mellan två datahastigheter med skillnaden 1 kan faktorn 𝐹 
beräknas. Faktorn F är ett värde på hur mycket datahastigheten har ökats med. 

 𝐹 =
𝑇𝑃(𝐷𝑅)

𝑇𝑃(𝐷𝑅 + 1)
 (3) 

Om 𝐹 > 1 har en ökning skett och om 𝐹 < 1 har en minskning skett. Genom att använda 
formeln med data från tabell 7 och 8 kan tabell 9 och 10 skapas. I teorikapitlet nämndes att en 
ökning med 1 på SF dubblerar sändningstiden, vilket betyder att en minskning med 1 på SF 
halverar sändningstiden. Från DR 1 till 5 minskades SF med 1 för varje steg, DR1 hade SF på 11, 
DR2 på 10 ända till DR5 som hade SF på 7. Det nämndes även i teorin att dubblering av BW 
dubblerar sändningshastigheten, vilket gör att sändningstiden halveras. Med den här 
informationen från teorin tillsammans med formel 3 kan det konstateras att all data i tabell 9 
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och 10 ska vara 2. Tabell 9 visar faktorn på olika avstånd och datahastigheter med fri sikt, tabell 
10 visar faktorn på olika avstånd och datahastigheter i stadsmiljö. 

På tabell 9 syns det att faktorerna för DR 1–2, 2–3 och 3–4 var inom 20% felmarginal, förutom 
enstaka fallet på DR 2–3 på 1500 meter då faktorn var över 20% felmarginal. Tabellen visar 
även att alla värden för DR 4–5 och 5–6 har felmarginal över 20%. 

Tabell 9, sändningstidernas faktor för DR 1–5 med fri sikt, färgerna markerar inom hur många 
procents marginal värdet är från 2, grön är 0–5%, gul är 5–20%, röd är över 20% och vit är 
saknas.  

Skillnad 
mellan DR: 

F på 160m F på 400m F på 700m F på 1500m 

1–2 2,08 1,86 1,72 1,69 

2–3 2,09 2,11 1,73 1,58 

3–4 1,61 1,61 1,62 2,13 

4–5 1,50 1,50 0,87 1,50 

5–6 0,70 1,40 2,47 0,45 

Medel: 1,73 1,74 1,41 1,73 

 

Tabell 10 visar att alla faktorer för DR 1–2 har en felmarginal på mindre än 5%. För DR 2–3, 3–
4 och 4–5 varierade felmarginalerna mellan gula och röda. Värdera för DR 5–6 blev 
felmarginalen över 20%, på 500 meter kunde inte faktorn beräknas för DR 5–6 eftersom inga 
paket togs emot med DR 6. Trotts att faktorerna varierade mycket blev medelvärdet inom 5–
20%. 

Tabell 10, sändningstidernas faktor för DR 1–5 i stadsmiljö, färgerna markerar inom hur 
många procents marginal värdet är från 2, grön är 0–5%, gul är 5–20%, röd är över 21% och vit 
är saknas. 

Skillnad 
mellan DR: 

F på 160m F på 400m F på 500m 

1–2 2,02 1,99 2,01 

2–3 1,75 1,27 1,76 

3–4 1,60 1,49 1,62 

4–5 1,48 2,17 1,47 

5–6 1,41 1,51 - 

Medel: 1,65 1,69 1,71 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet inleds med en beskrivande sammanfattning av studiens resultat. Därefter beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med vidare forskning. 

 Resultat 
Studiens första frågeställning var följande: 
[1] Hur påverkar olika datahastigheter, avstånd och miljöer signalstyrkan mellan en IoT-nod 

och en mottagare? 

För att besvara hur avstånd påverkade signalstyrkan mättes signalstyrkan mellan IoT noden 
och gatewayen med fri sikt, i fri sikt finns det inte många andra faktorer än avståndet som 
påverkar signalstyrkan. Resultatet visade att avståndet inte hade någon stor påverkan på 
signalstyrkan. Det längsta avståndet denna studie kunde kommunicera på var 1500 meter, detta 
var ett kort avstånd jämfört med studien som utförde av Petajajarvi et al. [18]. Petajajarvi et al. 
kunde uppnå kommunikation på avstånd mellan 15–30 km med fri sikt, anledningen till varför 
de kunde komma upp i dessa avstånd kan bero på höjden som gatewayen var placerad på. I 
Petajajarvi et al. studie var gatewayen placerad på 24 meter från markhöjd och i denna studie 
var gatewayen placerad på 9 meters höjd.  
 
Blockeringar hade en betydligt större påverkan än vad avståndet hade på signalstyrkan. 
Analysen visade att signalstyrkan för stadsmiljö var över 10 dBm lägre än vad signalstyrkan var 
med fri sikt. Även avståndet kommunikation kunde uppnås på var betydligt lägre när 
blockeringar kom in i bilden. Med fri sikt kunde kommunikation på 1500 meter uppnås, 
medans i stadsmiljö kunde inte kommunikation på längre än 500 meter uppnås.  
 
Datahastigheten har minimal påverkan på signalstyrkan med både fri sikt och i stadsmiljö. 
Analysen visar att det finns tendenser från teorin angående kopplingen mellan datahastigheter 
och signalstyrkan. Teoretisk ska signalstyrkan öka när datahastigheterna ökar. Studiens 
resultat visade att signalstyrkan inte alltid ökar när datahastigheterna ökar. Detta kan bero att 
teorin inte tar hänsyn till omgivningen. Faktorer i omgivningen som kunde påverkat datat var 
att gatewayen var placerad mot ett fönster, temperatur, fuktighet och andra signaler i samma 
frekvensband. Val av datahastighet påverkade dock antal förlorade datapaket. I stadsmiljö 
kunde iakttagelsen göras att fler datapaket förlorades desto högre datahastighet som användes. 
 
Studiens andra frågeställning var följande: 
[2] Hur påverkar olika datahastigheter, avstånd och miljöer sändningstiden mellan en IoT-

nod och en mottagare?  

Avståndet och de olika miljöerna hade ingen påverkan på sändningstiden. Datahastigheten var 
den faktor som påverkade sändningstiden mest. Teoretisk skulle sändningstiden halveras när 
datahastigheten ökades med ett. Analysen visar att sändningstiderna halverades ibland, överlag 
minskas sändningstiden med cirka 1,7 istället för 2, detta är en felmarginal på 15%. Orsaker till 
varför sändningstiden inte halverades kan dels bero på tiden det tar att köra koden på 
gatewayen och IoT-noden kunde inte tas bort i Python-skriptet, och därmed var den inräknad 
i empirin för sändningstiderna. Den tiden för koden att köras på gatewayen och IoT-noden kan 
även vara omärkbar, om den är väldigt liten. 

 Implikationer  
LoRaWAN är ett kommunikationsprotokoll som kan användas utav en mängd olika typer av 
utomhus IoT-applikationer. I denna studie visas hur olika inställningar, avstånd och miljöer 
påverkar signalstyrkan och sändningstider mellan en IoT-nod och gateway. Resultatet från 
studien kommer kunna användas för att optimera olika typer av LoRaWAN-system. 

 Begränsningar 
När testerna kördes kunde inte uppkoppling mellan IoT-nod och gateway med SF=12 att 
uppnås, därmed kunde ingen empiri för denna SF samlas in. Detta gjorde att SF=12 inte togs 
hänsyn till i denna studie, data med SF=12 hade inte påverkat studiens syfte och resultat. 
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Resultatet för signalstyrkan är endast giltig om gatewayen placeras på ca 9 meter över marken 
och befinner sig på samma plats som beskrevs i kapitel 2.4.2. Utrustningen som tilldelades av 
Etteplan är till för hobbyprojekt och testning. Med annan utrustning skulle mer noggrann data 
kunna tas fram. 

 Slutsatser och rekommendationer 
Studiens syfte var: 

Att visa på hur olika datahastigheter, avstånd och miljöer påverkar kvaliteten på 
informationen som sänds från en IoT-nod till en mottagare i ett LoRaWAN. 

Angående hur olika datahastigheter, avstånd och miljöer påverkar signalstyrkan kunde 
slutsatsen dras att avståndet och datahastigheter har en minimal påverkan. Det var 
blockeringarna från stadsmiljön som hade den största påverkan på signalstyrkan. Med 
blockeringar från stadsmiljön kunde även slutsatser att högre datahastighet leder till fler 
förlorade datapaket. 

Gällande hur olika datahastigheter, avstånd och miljöer påverkar sändningstiden drogs 
slutsatsen att avstånd och olika miljöer har ingen påverkan. Däremot har datahastigheten en 
stor påverkan. Även om sändningstiden inte halverades som den borde enligt teorin, minskades 
sändningstiden ändå med cirka 1,7 för varje datahastighet. 

För att optimera ett LoRaWAN-system kan denna studie visa att val av datahastighet är den 
viktigaste faktorn för att uppnå bättre kommunikation. Om LoRaWAN-systemet befinner sig i 
en miljö med mycket blockeringar och sändningstiden är irrelevant rekommenderas att välja 
en låg datahastighet, DR 1–2, då låg datahastighet har en högre sändningstid. Om 
sändningstiden är en viktig faktor rekommenderas inte DR 5–6 då de förlorade allt för många 
datapaket. Utan att istället använda DR 3–4 då deras sändningstid är tillräckligt låg med ett 
acceptabelt antal förlorade datapaket. I fri sikt spelar valet av datahastighet en minimal roll på 
signalstyrkan, där endast sändningstiden bör tas hänsyn till. 

 Vidare forskning 
Eftersom energiförbrukningen i ett LoRaWAN är en viktig faktor, skulle en vidare forskning 
kunna vara att mäta energiförbrukningen för de olika datahastigheterna och analysera 
skillnaderna för att ytligare kunna optimera LoRaWAN. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Specifikationer för Arduino Uno 
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Bilaga 2 Bild på gateway LG01-P 
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Bilaga 3 Bild på IoT-nod (Arduino Uno + LoRa shield) 
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Bilaga 4 Python skript som användes vid datainsamling samt delar av 

dataanalys 

 

  



 

27 

Bilaga 5 Modifierad kod för IoT-noden från Dragino 
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Bilaga 6 Modifierad kod för gateway 

 


