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Abstract 
As more and more devices are expected to have a network connection, this places greater 
demands on the way the devices communicate. LoRa is a communication protocol that has 
been developed to be implemented on devices that require to be connected but without the 
need to continuously send or receive large amounts of data. The purpose of this degree project 
was to investigate how packet loss differ between LoRa 433 MHz and LoRa 868 MHz at 
different distances, data rates and environments. 
 
Based on the purpose of the study, two questions have been formulated and answered with an 
experimental study. To the experiment, four devices were developed: a transmitter and a 
receiver for LoRa 433 MHz, as well as a transmitter and a receiver for LoRa 868 MHz. The 
study's experiment was to allow the sender to send 100 packages from the sender to receiver 
which in turn counted the number of received packages. The experiment was conducted in 
seven places, four in line of sight and three in the urban environment of Jönköping. At each 
location two measurements per data rate were made for data rate DR0-DR5. 
 
The results have been analysed and a statistical hypothesis test was conducted for the two 
frequencies in line of sight. Of data rate, environment and distance, the analysis shows that 
the environment has greatest impact on packet loss. The hypothesis test showed that LoRa 
433 MHz has less packet loss than LoRa 868 MHz in line of sight with a significance level of 
0.001. 
 
From the analysis and hypothesis testing made, the following conclusions can be drawn: LoRa 
433 MHz has less packet losses than LoRa 868 in line of sight, the environment has the 
greatest impact on packet loss of data rate, environment and distance, and LoRa 433 MHz is 
capable of sending signals further distances with less packet loss than LoRa 868 MHz in 
urban environment. The results and conclusions of study intend to contribute to increase the 
knowledge in the areas of LoRa, LPWAN and package loss. The results of the study can be 
used as a reference in the choice of frequency for LoRa. 
 
Keywords: LoRa, LPWAN, Internet of Things, Data rate 
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Sammanfattning 
När allt fler enheter förväntas ha en nätverksuppkoppling så ställer detta större krav på sättet 
enheterna kommunicerar. LoRa är ett kommunikationsprotokoll som har tagits fram för att 
kunna implementeras på enheter som behöver vara uppkopplade men inte kontinuerligt 
behöver skicka eller ta emot stora mängder data. Syftet med detta examensarbete var att 
undersöka hur paketförluster skiljer sig mellan LoRa 433 MHz och LoRa 868 MHz vid olika 
avstånd, data rate och miljöer.  
 
Utifrån studiens syfte har två frågeställningar formulerats som besvarats med en 
experimentell studie. Till experimentet utvecklades fyra enheter: en sändare och en mottagare 
för LoRa 433 MHz, samt en sändare och en mottagare för LoRa 868 MHz. Studiens 
experiment gick ut på att låta sändaren skicka 100 paket till mottagaren som i sin tur räknade 
antalet mottagna paket. Experimentet utfördes på sju platser, fyra vid fri sikt och tre i 
Jönköping stadsmiljö. På varje plats gjordes två mätningar per data rate för data rate DR0-
DR5.  
 
Mätresultat har analyserats och en statistisk hypotesprövning gjorts för de två frekvenserna 
vid fri sikt. Av data rate, miljö och avstånd så visar analysen att miljö är det av dessa tre som 
har störst påverkan på paketförluster. Hypotesprövningen visade att LoRa 433 MHz har 
mindre paketförlust än LoRa 868 MHz vid fri sikt med en signifikansnivå på 0,001. 
 
Från de analyser och hypotesprövning som gjorts har följande slutsatser dragits: LoRa 433 
MHz har mindre paketförluster än LoRa 868 MHz vid fri sikt, miljö har störst påverkan på 
paketförlust av data rate, miljö och avstånd, samt att LoRa 433 MHz klarar att skicka signaler 
längre avstånd med mindre paketförlust i stadsmiljö än LoRa 868 MHz. Resultatet och 
slutsatser från denna studie avser att bidra till en ökad kunskap inom områdena LoRa, 
LPWAN och paketförlust. Studiens resultat kan användas som en referens i val av frekvens för 
LoRa. 
 
Nyckelord: LoRa, LPWAN, Internet of Things, Data rate 
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Ordlista 
Gateway  Agerar port mellan två nätverk. Kan exempelvis vara en router, 

brandvägg eller server. 
Nod  Kan antingen vidarebefordra eller vara slutlig mottagare i  
  kommunikation över nätverk. 
Spreading Factor Anger hur lång tid en enskild LoRa-svepning tar. 
Bandwidth  Anger bredden från centralfrekvensen som LoRa gör sina 

svepningar. 
Coding Rate Anger grad av felhantering som används. 
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Förkortningar 
LPWAN  Low Power Wide Area Network 
WLAN  Wireless Local Area Network 
IoT  Internet of Things 
LoRa  Long Range 
MHz  Mega Hertz 
kHz  Kilo Hertz 
SF  Spreading Factor 
BW  Bandwidth 
CR  Coding Rate 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
År 2016 fanns drygt 6000 miljoner uppkopplade enheter och år 2020 spår Gartner att denna 
siffran kommer vara över 20 000 miljoner [1]. Detta ställer krav på att kunna leverera rätt typ 
av IoT enhet för rätt typ av ändamål. För vissa ändamål är behovet av snabb kommunikation 
stort. Exempelvis vid kylskåp med inbyggd kamera för att på distans kunna se vad för 
matvaror som står i kylskåpet. I andra fall där en sensor, som enbart behöver skicka 
information en gång per timme, är utplacerad räcker det med mindre datamängder och i 
dessa fall kan avståndet vara desto viktigare. Ett exempel på detta skulle kunna vara om ett 
företag eller kommun vill applicera sändare som indikerar sopnivån på soptunnor i en stad för 
att enbart behöva åka och tömma de soptunnor som faktiskt är fulla [2]. För att kunna uppnå 
detta krävs en kommunikationsteknik som är energieffektiv och fungerar över långa avstånd. 
 
Det finns idag ett flertal olika kommunikationstekniker som både fungerar över långa avstånd 
och är energieffektiva. Dessa går under samlingsnamnet LPWAN (Low Power Wide Area 
Network). Den teknik som kommer att undersökas i det här arbetet är LoRa (Long Range) 
som är de vanligast förekommande LPWAN-tekniken. LoRa är utvecklad av det franska 
företaget Semtech och har en teoretisk räckvidd mellan 5–20 kilometer. LoRa fungerar genom 
att skicka information mellan gateway och nod, alternativt direkt mellan nod och nod. I 
Sverige kan LoRa användas på två olika frekvenser, 433 MHz och 868 MHz. Eftersom 
exempelvis soptunnor kan placeras både i stadsmiljö och på landet är det intressant att 
jämföra dessa två frekvenser för att se vilken som är bäst lämpad för respektive miljö. 
 
LoRa ger möjligheten att konfigurera SF (Spreading Factor), BW (Bandwidth) och CR (Coding 
Rate) för att anpassa sig till olika användningsfall. Exempelvis ger hög BW och låg SF snabb 
kommunikation på korta avstånd medans låg BW och hög SF ger långsam kommunikation på 
längre avstånd. Det finns olika fördefinierade konfigurationer som går under samlingsnamnet 
DR (data rate) och dessa skiljer sig åt för olika delar i världen. I Europa används EU433 och 
EU868. Denna studien har valt att fokusera på de sex konfigurationerna DR0, DR1, DR2, 
DR3, DR4 och DR5. DR beskriver vilken SF, BW och CR som ska användas. DR0 har längst 
överföringshastighet men klarar också längst avstånd. 
 
Detta examensarbete är en del av Datateknik, Inbyggda system och Datateknik, Mobila 
Plattformar vid Jönköpings Tekniska Högskola och utförs i samarbete med 
teknikkonsultbolaget Combitech AB. Combitech AB som är en del av försvars- och 
säkerhetskoncernen SAAB AB efterfrågar större kunskap i vilken frekvens samt konfiguration 
av LoRa som lämpar sig bäst vid olika användningsfall [3]. Denna kunskap är något som även 
skulle kunna vara användbar för flera företag och organisationer när det gäller att utveckla 
och rådgiva i vilken teknik de drar störst nytta att använda sig av. 

1.2 Problembeskrivning 
När allt fler enheter kräver möjligheten att kunna kommunicera med varandra ställer detta 
också större krav på hur denna kommunikation sker. Vilken teknik man väljer är helt baserad 
på användningsområdet. Vid korta avstånd kan man använda Bluetooth eller WLAN. Vid 
långa avstånd som 20 kilometer och uppåt finns det LPWAN-tekniker som använder sig av 3G 
och LTE-nätet. Denna teknik skulle även kunna vara applicerbar på tekniker för kortare 
avstånd men enligt LoRa Alliance så har mobiltelefonoperatörerna endast möjlighet att bistå 
10–15% av alla de enheter som kräver en uppkoppling [4]. 
 
Många av de IoT-enheter där någon LPWAN-teknik kan tänkas fungera som 
kommunikationsteknik ställer krav på att inte behöva ha någon anslutning till strömnätet. Det 
ställs även krav att det skall finnas ett batteri som inte behöver bytas ofta. Med rätt 
konfiguration och rätt val av LPWAN-teknik så går det att uppnå en batteritid på flera år. 
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Enligt Mike Harwood så påverkar olika miljöer trådlösa signaler på olika sätt. Exempelvis har 
betong och metaller större förmåga att absorbera signaler än fri sikt [5]. Detta innebär att 
trådlösa signaler som tar sig igenom betong och metall har en större signalförlust än signaler 
som färdas i fri sikt mot sitt mål. Radioteknikföretaget Induo hävdar att valet av frekvens kan 
påverka förmågan hos en signal att genomtränga hinder [6]. Induo menar då att frekvensen 
433 MHz är lämpligt för att ta sig genom väggar och liknande hinder. 
 
I rapporten A Network Performance Analysis of LoRa Modulation for LPWAN Sensor 
Devices jämförs paketförluster vid kommunikation på frekvenserna 433 MHz och 868 MHz i 
fri sikt vid ett fixerat avstånd på fem kilometer. C. A. Trasviña-Moreno et. al. kommer fram till 
slutsatsen att med frekvensen 433 MHz får man en högre signalstyrka än vad man får vid 868 
MHz [7]. I detta examensarbete kommer skillnaderna i att använda LoRa vid 433 MHz och 
LoRa vid 868 MHz vad det gäller paketförluster i förhållande till avstånd, miljö och data rate. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att det saknas djupare förståelse för vilket frekvens som 
lämpar sig bäst vid olika användningsfall. Vidare framgår att det saknas forskning som visar 
på hur paketförlusten mellan LoRa 433 MHz och LoRa 868 MHz skiljer sig vid olika avstånd, 
miljöer och data rate. Därmed är syftet för denna studie att öka kunskapen hur paketförluster 
hos LoRa påverkas av olika avstånd, miljöer och data rate. 
 
För att besvara studiens syfte har följande två frågeställningar formulerats: 

• Hur påverkar olika data rate, avstånd och miljöer paketförluster vid kommunikation 
mellan två LoRa-noder? 

• Hur skiljer sig paketförluster mellan LoRa-noder som kommunicerar på frekvenserna 
433 MHz och 868 MHz? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
På grund av detta examensarbetes begränsning i tid så kommer studien endast att undersöka 
paketförluster för LoRa vid frekvenserna 433 MHz och 868 MHz i förhållande till 
parametrarna data rate, avstånd och miljö. Därmed kommer studien inte ta hänsyn till 
faktorer såsom tid för överföring, energiförbrukning eller olika datamängder. Vidare kommer 
studien endast att fokusera på kommunikation mellan två noder och kommer inte undersöka 
kommunikation mellan en nod och en gateway. 

1.5 Disposition 
Rapporten utgörs av följande kapitel: Ett kapitel om studiens val av metod och beskrivning av 
experimentets design. Detta kapitel följs av ett teoretiskt ramverk för studien. Därefter 
presenteras den insamlade empiriska data som sedan analyseras i analyskapitlet. Rapporten 
avslutas med ett kapitel för diskussioner samt ett med studiens slutsatser. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 
 
För att uppnå studiens syfte och besvara studiens frågeställningar kommer en experimentell 
studie genomföras. Enligt Pfleeger finns det sex steg till i ett experiment: ‘Conception’, 
‘Design’, ‘Preparation’, ‘Execution’, ‘Analysis’ och ‘Dissemination and decision-making’ [8]. 
 

1. Conception (Uppfattning)  
I det första steget väljs ämnet som ska studeras och experimentets mål definieras. 
Målet kan innebära att visa att en metod eller ett verktyg är fördelaktigt över en 
annan. Studiens mål ska vara tydliga för att underlätta utvärdering i slutet av 
experimentet. 
 

2. Design (Design) 
Designsteget ska kunna påvisa experimentets objektivitet. När målet är väldefinierat 
skall målet översättas till en formell hypotes. Ofta används två hypoteser: 
nollhypotesen och en alternativ hypotes. Nollhypotesen antar att det inte är någon 
skillnad mellan de två metoder, tekniker eller förutsättningar som undersöks. Den 
alternativa hypotesen antar att det är en signifikant skillnad på det som nollhypotesen 
hävdar. Nollhypotesen anses alltid vara sann tills dess att den alternativa hypotesen 
bevisats. När hypoteser tagits fram följs dessa av en formell design som är framtagen 
för att testa hypoteserna. 
 

3. Preparation (Förberedelse) 
Under förberedelse kan till exempel hårdvara konfigureras eller verktyg införskaffas. 
Instruktioner för detta måste skrivas för att förenkla replikationer av experimentet. 
Om möjligt bör man köra en testomgång av experimentet. 
 

4. Execution (Utförande) 
I detta steget genomförs experimentet och data samlas in. Under experimentet måste 
man fastställa att mätningar sker konsekvent enligt planering så att resultatet är 
pålitligt. 
 

5. Analysis (Analys) 
Analyssteget har två delar. Först måste resultatet från mätningarna undersökas för att 
försäkra sig om att de är legitima och användbara. Därefter används statistiska 
metoder för att avgöra ifall nollhypotesen kvarstår eller motbevisas. 
 

6. Dissemination and decision-making (Spridning och beslutsfattande) 
Som sista steg bör forskare ha kommit fram till en slutsats. Slutsats och problem som 
stötts på under forskningen skall vara väldokumenterade. Detta för att andra kollegor 
eller forskare enkelt skall kunna återskapa undersökningen. 

 
Till denna studien har följande nollhypotes och alternativa hypotes tagits fram: 

• Nollhypotes: LoRa 433 MHz har lika stor paketförlust som LoRa 868 MHz under 
samma typ av förutsättningar vid sändning och mottagning av data. 

• Alternativ hypotes: Paketförlusten för LoRa 433 MHz är skiljd från paketförlusten för 
LoRa 868 MHz under samma förutsättningar vid sändning och mottagning av data. 
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För att förkasta nollhypotesen krävs att resultatet av de metoder som används visar på att det 
är en signifikant skillnad i paketförlust för LoRa 433 MHz i förhållande till LoRa 868 MHz. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Studiens frågeställningar lyder:  

• Hur påverkar olika data rate, avstånd och miljöer paketförluster vid kommunikation 
mellan två LoRa-noder? 

• Hur skiljer sig paketförluster mellan LoRa-noder som kommunicerar på frekvenserna 
433 MHz och 868 MHz? 

För att besvara båda frågeställningarna tillverkas fyra enheter. En LoRa 433 MHz sändare, en 
LoRa 433 MHz mottagare, en LoRa 868 MHz sändare och en LoRa 868 MHz mottagare. 
Experimentet undersöker hur paketförluster skiljer sig åt när data skickas mellan LoRa 433 
MHz-enheterna och mellan LoRa 868 MHz-enheterna. Den insamlade data från 
experimenten används för att avläsa skillnaden i paketförluster mellan teknikerna för att 
kunna göra en hypotesprövning. 

2.2 Arbetsprocessen 
Det första steget i arbetsprocessen är en litteraturstudie och undersökning för att skapa en 
förståelse för ämnet, samla information om lämpliga komponenter att använda vid 
utvecklingen av testutrustningen och finna fakta för teorin. Arbetet går sedan vidare genom 
att utveckla de testverktyg som studien kräver. Det sista steget är att sammanställa, utvärdera 
och dra slutsatser med hjälp av den insamlade empiriska data som tagits fram. 
 

 
Figur 1. Studiens arbetsprocess. 
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2.3 Design 
För att besvara studiens frågeställningar kommer fyra enheter utvecklats, två för respektive 
frekvens. Med hjälp av dessa enheter kommer experiment att utföras. De parametrar som ska 
undersökas i experimenten är: 

• Avståndet vid kommunikation mellan de två LoRa-enheter. 
• Vilket data rate som har använts. 
• Antal paketförluster som uppstod vid kommunikation. 

 Design 
Utrustning som används under experimentet är följande: 

• LoRa 433 MHz sändare: Adafruit LoRa Radio FeatherWing, RFM96 kopplad till en 
Arduino UNO Rev 3. Antenn bestående av 0.2 mm2 x 15 cm förtennad kopparkabel 
isolerad med PVC. 

• LoRa 433 MHz mottagare: Adafruit LoRa Radio FeatherWing, RFM96 kopplad till en 
Arduino UNO Rev 3. Antenn bestående av 0.2 mm2 x 15 cm förtennad kopparkabel 
isolerad med PVC. 

• LoRa 868 MHz sändare: Adafruit LoRa Radio FeatherWing, RFM95 kopplad till en 
Arduino UNO Rev 3. Antenn bestående av 0.2 mm2 x 15 cm förtennad kopparkabel 
isolerad med PVC. 

• LoRa 868 MHz mottagare: Adafruit LoRa Radio FeatherWing, RFM95 kopplad till en 
Arduino UNO Rev 3. Antenn bestående av 0.2 mm2 x 15 cm förtennad kopparkabel 
isolerad med PVC. 

Specifikation Arduino UNO Rev 3: Microcontroller ATmega328, klockfrekvens 16 MHz, 
driftspänning 5v. 

 Kod till experiment 
För att samla in den empiriska data till studien har tre program tagits fram. Det första 
programmet, se exempelkod i bilaga 1, är programmet för den mottagande LoRa-noden. 
Bilaga 2 visar exempelkod för programmet hos den sändande LoRa-noden. För att övervaka 
kommunikationen mellan de två LoRa-enheterna har ett program som övervakar den 
sändande nodens serieport och sparar ner datan till en csv-fil tagits fram och kan ses i bilaga 
3. 

 Experiment 
Experiment förekommer ofta när en hypotes vill testas och att ett förutsägande syfte finns [9]. 
Detta innebär att en situation skapas som sedan studeras vad som händer när några 
förändringar i denna situation görs. Experimentet i den här studien görs i form av en 
kvantitativ undersökning genom en datainsamling på utvalda platser i Jönköpings stadsmiljö 
samt i förhållanden med fri sikt (se avsnitt 2.3.2.1 Fri sikt, samt avsnitt 2.3.2.2 Stadsmiljö).   
 
På varje plats kopplas LoRa 433 MHz- och LoRa 868 MHz-sändare upp mot respektive 
mottagare. Ett test består av att 100 paket skickas från sändaren till mottagaren. Ett paket 
består av ett hexadecimalt tal som börjar på 0x00 (0 decimalt) och ökar ett steg för varje 
paket som skickas till och med 0x63 (99 decimalt). Vid slutet av testet kontrolleras och 
beräknas antalet mottagna paket för att kunna avgöra hur stor paketförlust som skett. Vid 
varje avstånd testas både 433 MHz och 868 MHz med sex olika konfigurationer, DR0 till och 
med DR5. Samtliga test genomförs två gånger och ett snitt beräknas för att mildra påverkan 
från tillfälliga ytterligheter. 



 

6 

 Fri sikt 
Vid fri sikt görs mätningar på avstånden 100, 250, 500 och 1000 meter. För att uppnå fri sikt 
placeras mottagaren på piren i Jönköping och sändaren placeras på de olika angivna 
avstånden längs strandkanten som visat i figur 2. 

 
Figur 2. Placering av sändare (röd) och mottagare (blå) vid fri sikt. 

 Stadsmiljö 
I stadsmiljö görs mätningar på avstånden 50, 100 och 250 meter. Mottagaren placeras 
innanför ett fönster på markplan medan sändaren placeras på de olika angivna avstånden som 
visat i figur 3. 
 

 
Figur 3. Placering av sändare (röd) och mottagare (blå) i Jönköping stadsmiljö. 
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Figur 4. Placering av LoRa-sändare vid mätning vid 100 meter. 

2.4 Datainsamling 
För att samla in data utförs experimentet på fyra olika platser vid fri sikt (figur 2) och tre olika 
platser i stadsmiljö (figur 3). Vid samtliga platser så används de enheter som nämnts i avsnitt 
2.3.1. För att sedan samla in data övervakar en extern dator den mottagande nodens serieport 
med hjälp av ett python-skript. Noden skriver ut sin konfiguration samt den mottagna datan 
från dataöverföringen. Konfigurationen och det totala antalet mottagna paket från testet 
sparas ner till en csv-fil för möjlighet till analys. 

2.5 Dataanalys 
Den empiriskt insamlade datan från experimenten grupperas efter frekvens, miljö, avstånd 
och data rate. För att besvara studiens första frågeställning jämförs DR0 - DR5 vid avstånden 
100 m, 250 m, 500 m och 1000 m vid fri sikt för både 433 MHz och 868 MHz. I stadsmiljö 
jämförs DR0 - DR5 vid avstånden 50 m, 100 m och 250 m. Denna jämförda data 
sammanställs till tabeller i Empiri-kapitlet. 
 
För att besvara den första frågeställningen jämförs antal paketförluster sett till miljö, data rate 
och avstånd. Detta görs och sammanställs för både 433 MHz och 868 MHz. För att besvara 
den andra frågeställningen jämförs den sammanställda datan för 433 MHz med den 
sammanställda datan för 868 MHz som då utgör grunden i en hypotesprövning. Till denna 
hypotesprövning har följande nollhypotes och alternativa hypotes utformats: 

• 𝑃(𝐿𝑜𝑅𝑎433 = 𝐿𝑜𝑅𝑎868): LoRa 433 MHz har lika stor paketförlust som LoRa 868 
MHz under samma typ av förutsättningar vid sändning och mottagning av data. 

• 𝑃(𝐿𝑜𝑅𝑎433 ≠ 𝐿𝑜𝑅𝑎868): Paketförlusten för LoRa 433 MHz är skild från 
paketförlusten för LoRa 868 MHz under samma förutsättningar vid sändning och 
mottagning av data. 

Studien betraktar mätresultatet enligt en binominalfördelning och har därmed utgått ifrån 
följande formler[10]: 
 

𝑝/ = 𝑥/ ÷ 𝑛/     (1) 
 

där 𝑝/ är sannolikheten att ett paket kommer fram, 𝑥/ är antalet paket som kommit fram och 𝑛/ 
är antalet paket som skickats. 
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𝑃345∗ = (𝑥7 + 𝑥9) ÷ (𝑛7 + 𝑛9)    (2) 
 
där  𝑃345∗  är den observerade sannolikheten att ett paket kommer fram för både LoRa 433MHz 
och LoRa 868MHz. 

 
𝑑 = ;𝑃345∗ ∙ (1 − 𝑃345∗ ) ∙ ? 7

@A
+ 7

@B
C  (3) 

 
𝑢 = (𝑝7 − 𝑝9) ÷ 𝑑   (4) 

 
|𝑢| ≥ 𝜆H/9    (5) 

 
Nollhypotesen förkastas om |𝑢| ≥ 𝜆H/9. Om nollhypotesen förkastas kommer ett ensidigt test 
att genomföras för att ytterligare stärka tolkningen av resultatet med följande formel: 
 

𝑢 ≥ 𝜆H     (6) 

2.6 Trovärdighet 
Studiens trovärdighet kan utvärderas enligt validitet och reliabilitet [11]. Validitet avser att 
mätningarna är relevanta i studiens sammanhang. Reliabilitet avser att mätningarna sker på 
ett tillförlitligt sätt.  
 
För att öka studiens validitet har en litteraturstudie gjorts innan designen av experimentet 
som beskrivs i avsnitt 2.5. Vidare har valet av experimentets miljöer gjorts utifrån LoRa-
teknikens tilltänkta tillämpningar. Valet av att skicka 100 paket baserades på att det bör vara 
ett tillräckligt stort antal för att kunna dra slutsatser angående paketförluster men samtidigt 
en rimlig mängd för tekniken LoRa. 
 
För att öka studiens reliabilitet lades mycket vikt vid att hitta så identiska komponenter som 
möjligt för de två frekvenserna. Detta för att undvika skillnader i resultat på grund av skillnad 
på hårdvara. Utöver att öka studiens validitet och reliabilitet har noggrann dokumentation 
över experimentets genomförande och komponenter förts så att experimentet ska kunna 
återupprepas.   
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge teoretisk grund till den första frågeställningen “Hur påverkar olika data rate, 
avstånd och miljöer paketförluster vid kommunikation mellan två LoRa-noder?” beskrivs 
följande områden i det teoretiska ramverket: LoRa, Paketförlust, samt Skog, stad och fri sikt. 
LoRa behandlas för att få en grundlig förståelse inom tekniken LoRa. Paketförlust behandlas 
för att få en förståelse vad paketförlust innebär och vad det kan bero på samt orsaka för 
problem. För att få en ytterligare förståelse på hur miljön påverkar olika 
användningsområden har även det beskrivits grundligt i kapitlet skog, stad och fri sikt. 
 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen “Hur skiljer sig paketförluster 
mellan LoRa-noder som kommunicerar på frekvenserna 433 MHz och 868 MHz?” så utöver 
ovanstående kapitel har även kapitlet frekvens behandlats för att få en ökad förståelse om vad 
som skiljer olika frekvenser. 

3.2 LoRa 
LoRa vilket är en teknik för att skicka och ta emot data över långa distanser är den teknik som 
undersöks i denna rapport. LoRa använder sig av olika olicensierade frekvenser beroende på 
var i världen det används. Exempel på frekvenser är: 169 MHz, 433 MHz, 868 MHz och 915 
MHz. LoRa, även kallat LoRa PHY är det fysiska lagret i OSI-modellen medan LoRaWAN är 
de övre lagren [12]. LoRa PHY är en patenterad teknik ägd av företaget Semtech medan 
LoRaWAN är en öppen LPWAN standard som underhålls av LoRa Alliance. [13]. 

 Chirp-protokoll 
LoRa använder sig av något som kallas Chirp-protokoll. Detta innebär att man istället för att 
direkt skifta mellan två frekvenser så sveper frekvensen från den ena till den andra. Beroende 
på om en etta eller en nolla skall representeras så sveper signalen från antingen den ena eller 
den andra frekvensen. Detta kan jämföras med Frequency Shifting Keying (FSK) som skiftar 
mellan två olika frekvenser för att då få en representation av en nolla eller en etta. 
 
LoRas svepningar kallas upchirp eller downchirp beroende på om signalen stiger eller sjunker 
i frekvens. Bredden på dessa chirp baseras på den bandbredd som används. I denna 
undersökning används 125 kHz som bandbredd och 433 MHz samt 868 MHz som center 
frequency vilket innebär att signalen sveper 125 kHz i bredd med 433 MHz respektive 868 
MHz som den centrala frekvensen [14]. 
 

 
Figur 4. Chirp-protokoll där upship, downshirp, data rate och center frequency visas. 
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 Data Rate 
Det finns flera uppsättningar av fördefinierade DR (Data Rate) som är olika beroende på vart i 
världen LoRa-tekniken ska implementeras. De två som undersöks i denna studie är EU433 
och EU868 [15]. 
 
Tabell 1. Konfigurationer för EU433 och EU8686. 

Data Rate(DR) Spreading Factor(SF) Bandwidth(BW) Coding rate(CR) 

DR0 SF12 125 kHz 4/6 

DR1 SF11 125 kHz 4/6 

DR2 SF10 125 kHz 4/5 

DR3 SF9 125 kHz 4/5 

DR4 SF8 125 kHz 4/5 

DR5 SF7 125 kHz 4/5 
 
En data rate består av Spreading Factor(SF), Bandwidth(BW) och Coding rate(CR) och visas i 
tabell 1. Olika DR lämpar sig bättre till olika användningsfall. DR0 är den DR som tar längst 
tid på sig att skicka men har däremot minst risk att få sina signaler absorberade av hinder. 
 

 Spreading Factor, Bandwidth och Coding Rate 
SF (Spreading Factor) innebär hur lång tid en svepning i ett chirp tar. EU433 och EU868 
använder SF7-SF12 där sändningstiden hos SF7 är kortast och för SF12 är längst. 
Sändningstiden fördubblas för varje steg upp i SF. 

 
Figur 5. Till vänster: Enskilt chirp. Till höger: exempel på sekvens av chirps [15]. 
 
BW (Bandwidth) är bredden i frekvensen som LoRa gör svepningar mellan utifrån sin 
centrumfrekvens som illustrerat i figur 4 och figur 5. Till exempel, om LoRa 433MHz 
kommunicerar med en BW på 125kHz görs svepningar mellan 432,9375 MHz och 433,0625 
MHz. 
 
CR (Coding Rate) beskriver proportionen av användbar data i en dataström och representeras 
oftast i form av 1/2, 2/3, 3/4, och så vidare.  Om CR p/q används kommer det för p bitar med 
användbar information skapas q bitar som skickas, varav q-p är redundanta bitar. Detta görs 
för att ge kommunikationen en grad av felhantering. Som visat i tabell 1 används CR 4/5 och 
4/6 för DR0-DR5. Av 4/5 och 4/6 har 4/6 en högre grad av felhantering. 
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3.3 Paketförlust 
Paketförlust inträffar då ett eller flera paket som skickas via någon typ av nätverk misslyckas 
att anlända till mottagaren. Har paketförlust uppstått kan man inte vara säker på att den data 
som når mottagaren är samma som sändaren avsett skicka. I studiens experiment räknas 
antal paket som skickas från sändaren men inte anländer till mottagaren vid de två frekvenser 
som undersökningen avser. Antalet förlorade paket ges av 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑠𝑘𝑖𝑐𝑘𝑎𝑑𝑒	𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 −
	𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑛𝑎	𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡, men kan även ges i procent enligt 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑓ö𝑟𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑒	𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡	 ÷
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑠𝑘𝑖𝑐𝑘𝑎𝑑𝑒	𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡. 

3.4 Internet of Things (IoT) 
Internet of Things (sakernas internet på svenska) är ett samlingsnamn på enheter som själva 
är uppkopplade mot internet. Dessa enheter innefattar allt från små uppkopplade sensorer, 
produkter för hemautomation till uppkopplade fordon. Arkitekturen av IoT består av tre 
lager: Application Layer, Network Layer samt Perception Layer. 
 

 
Figur 6. Internet of Things tre lager [16]. 

3.5 Skog, stad och fri sikt 
Olika typer av miljö påverkar trådlös signal olika mycket. Eftersom LPWAN används vid 
längre avstånd bör även olika typer av miljö vara extra känsligt. Enligt Mike Harwood har 
betong och metaller stor påverkan på signalstyrkan [5]. Han menar också att en stor mängd 
av människor har en relativt stor påverkan. Även skog har en påverkan. Vid en 
sammanfattning visar detta på att sändning av LoRa-signal vid fri sikt bör vara det som 
påverkar paketförlusten minst. Att använda LoRa i stadsmiljö som består av betonghus med 
delar av metall samt stora mängder av människor är större risk att få en större paketförlust. 

3.6 Frekvens 
Frekvenser är antal händelser som repeteras inom ett visst tidsintervall. För att räkna fram 
frekvensen räknas antalet händelser under ett visst tidsintervall. Detta divideras sedan med 
längden på tidsintervallet och resultatet har sedan enheten Hertz (Hz) Frekvenserna som 
undersöks i denna rapport är 433 MHz och 868 MHz. Detta innebär vid 433 MHz 433 
miljoner svängningar under en sekunds intervall och vid 868 MHz 868 miljoner svängningar 
under en sekund. Frekvenser som har en längre våglängd har möjligheten att tränga genom 
fasta material som trä, sten och betong bättre än vad frekvenser som har en kortare våglängd 
har [17]. En våglängd innebär avståndet mellan två återupprepande punkter i en våg. Med det 
menas att det är längden som en våg tar på sig för att göra en hel svängning och sedan komma 
tillbaka till samma punkt. Våglängden för frekvenserna som används i detta examensarbete är 
69,24 centimeter för 433 MHz och 34,54 centimeter för 868 MHz. I den här undersökningen 
så bör sändare vid 433 MHz ha en större möjlighet att nå fram mottagarna i stadsmiljö än vad 
motsvarande vid 868 MHz har. 
 

 
Figur 7. Exempel på två olika frekvenser. 



 

12 

 
Figur 8. Exempel på våglängd. 

3.7 Relaterad Forskning 
V. Eremin och A. Borisov undersöker i rapporten A research of the propagation of LoRa 
signals at 433 and 868 MHz in difficult urban conditions den teoretiska och praktiska 
räckvidden för LoRa-tekniken på frekvenserna 433 MHz och 868 MHz i stadsmiljö [18]. 
Författarna kommer fram till att den teoretiska räckvidden är cirka 1,8 kilometer för 433 
MHz, respektive 915 meter för 868 MHz. Vidare uppmäter författarna en räckvidd på 730 
meter för 433 MHz, respektive 660 meter för 868 MHz. Studien förklaring för varför den 
faktiska räckvidden ej uppnår den teoretiska beror på interferens som är vanligt 
förekommande i moderna städer. 
 
Rapporten A Network Performance Analysis of LoRa Modulation for LPWAN Sensor 
Devices som nämns i avsnitt 1.2 undersökes paketförluster för LoRa 433 MHz och LoRa 868 
MHz på 5 kilometer avstånd i fri sikt. Kommunikationen i experimentet visar att med en lägre 
BW en avsevärt högre nivå paketförluster för både LoRa 433 MHz och LoRa 868 MHz. 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 
Samtliga tabeller visar snittet för antal mottagna paket vid de två testen som körts för varje 
data rate. 

4.1 Mätningar vid fri sikt 

 100 m 

 
Figur 9. Visar uppmätta värden vid fri sikt på 100 meter avstånd. 
 
Figur 9 visar antal mottagna paket vid respektive data rate hos LoRa 433 MHz och LoRa 868 
MHz i fri sikt på 100 meter avstånd. 

 250 m 

 
Figur 10. Visar uppmätta värden vid fri sikt på 250 meter avstånd. 
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Figur 10 visar antal mottagna paket vid respektive data rate hos LoRa 433 MHz och LoRa 868 
MHz i fri sikt på 250 meter avstånd. 

 500 m 

 
Figur 11. Visar uppmätta värden vid fri sikt på 500 meter avstånd. 
 
Figur 11 visar antal mottagna paket vid respektive data rate hos LoRa 433 MHz och LoRa 868 
MHz i fri sikt på 500 meter avstånd. 

 1000 m 

 
Figur 12. Visar uppmätta värden vid fri sikt på 1000 meter avstånd. 
 
Figur 12 visar antal mottagna paket vid respektive data rate hos LoRa 433 MHz och LoRa 868 
MHz i fri sikt på 1000 meter avstånd. 
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4.2 Mätningar i stadsmiljö 

 50 m 

 
Figur 13. Visar uppmätta värden i stadsmiljö på 50 meter avstånd. 
 
Figur 13 visar antal mottagna paket vid respektive data rate hos LoRa 433 MHz och LoRa 868 
MHz i stadsmiljö på 50 meter avstånd. 

 100 m 

 
Figur 14.  Visar uppmätta värden i stadsmiljö på 100 meter avstånd. 
 
Figur 14 visar antal mottagna paket vid respektive data rate hos LoRa 433 MHz och LoRa 868 
MHz i stadsmiljö på 100 meter avstånd. 
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 250 m 

 
Figur 15. Visar uppmätta värden i stadsmiljö på 250 meter avstånd. 
 
Figur 15 visar antal mottagna paket vid respektive data rate hos LoRa 433 MHz och LoRa 868 
MHz i stadsmiljö på 250 meter avstånd. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 

5.1 Frågeställning 1 
För att besvara studiens första frågeställning “Hur påverkar olika data rate, avstånd och 
miljöer paketförluster vid kommunikation mellan två LoRa-noder?” har tre separata analyser 
gjorts för data rate, avstånd och miljö. 

 Data Rate 

 
Figur 16. Antal totalt mottagna paket uppdelat på data rate. 
 
När olika data rates jämförs vid samtliga avstånd och i de olika miljöerna så syns det i figur 16 
att DR1 är den data rate med minst paketförluster tätt följt av DR2. Den data rate med störst 
total paketförlust i detta experiment var DR5. Ser man däremot endast under fri sikt så är 
skillnaden mindre mellan samtliga och DR0 utmärker sig med störst paketförlust. Vid 
stadsmiljö är åter DR1 den data rate med minst paketförluster. Som beskrivet i avsnitt 3.2.2 
har en lägre DR mindre chans att absorberas av hinder vilket också avspeglas i mätningens 
resultat där paketförlusten var liknande vid fri sikt med undantag för DR0 för samtliga DR 
men ökade i stadsmiljö desto högre DR som användes. 

 Avstånd 

 
Figur 17.  Antal mottagna paket uppdelat på avstånd vid fri sikt 
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Figur 18. Antal mottagna paket uppdelat på avstånd i stadsmiljö fri sikt. 
 
Resultatet i figur 17 visar att inte finns någon avsevärd skillnad i paketförluster mellan 
avstånd upp till och med 1000 meter vid fri sikt. Figur 18 med experimentets mätningar från 
stadsmiljö tyder på att det finns andra faktorer som har en väsentligt högre påverkan på 
paketförluster än vad avståndet har, då mätningar vid 50 och 250 meter avstånd visade en 
mindre grad paketförluster och klarade att skicka med fler konfigurationer än vad mätningar 
på 100 meter klarade. 

 Miljö 
Experimentets resultat visar att vid de 100 - 1000 meter som undersöktes vid fri sikt så kan 
man inte se några markanta skillnader mellan de två använda frekvenserna 433 MHz och 868 
MHz. Det man kan anmärka är att vid DR0 var paketförlusterna hos 868 MHz mellan 10 och 
20 procentenheter större än vid 433 MHz. I stadsmiljö syns redan vid 50 meter en skillnad 
mellan 433 MHz och 868 MHz. När avståndet ökar till 100 meter så är det endast signalen 
skickad från sändaren vid 433 MHz som når fram till sin mottagare. 
 
Resultatet från studiens mätningar tyder på att miljö har störst påverkan av de tre faktorerna 
data rate, avstånd och miljö som studien fokuserat på. Som visat i figur 19 skiljer sig antal 
mottagna paket markant mellan stadsmiljö och fri sikt. Vid 100 och 250 meter är 
paketförlusten endast 1.54% i fri sikt medan paketförluster för stadsmiljö är 69,90% 
sammanslaget för de två undersökta frekvenserna. 

 
Figur 19. Visar antal mottagna paket vid mätningar på 100 och 250 meter avstånd i 
stadsmiljö och fri sikt. 
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Vid de mätningarna som gjorts för LoRa 433 MHz och LoRa 868 MHz i stadsmiljö tyder det 
på att LoRa 433 MHz klarar att skicka signaler längre avstånd med mindre paketförlust än 
vad LoRa 868 MHz klarar. Detta avspeglas också i rapporten A research of the propagation of 
LoRa signals at 433 and 868 MHz in difficult urban conditions [18]. Rapportens resultat 
visar att LoRa 433 MHz klarar att kommunicera till och med 730 meter medan LoRa 868 
MHz klarar att kommunicera till och med 660 meter. En möjlig förklaring till skillnaden i 
resultat för de två frekvenserna omnämns i avsnitt 3.6; att frekvensen 433 MHz har en mer än 
dubbelt så lång våglängd som 868 MHz. Som teknikföretaget Induo hävdar gör detta att 
signaler som skickas på frekvensen 433 MHz inte absorberas av tjocka hinder lika lätt som 
signaler som skickas på frekvensen 868 MHz [6]. 

5.2 Frågeställning 2 
För att besvara studiens andra frågeställning “Hur skiljer sig paketförluster mellan LoRa-
noder som kommunicerar på frekvenserna 433 MHz och 868 MHz?” har en analys samt 
hypotesprövning gjorts. 

 Stadsmiljö 
I studiens experiment klarade LoRa 868 MHz endast att kommunicera på 50 meters avstånd i 
Jönköping stadsmiljö, medan LoRa 433 MHz klarade till och med 250 meter. Därmed anser 
författarna av denna studie att det finns för lite data för att kunna genomföra en 
hypotesprövning på resultatet från stadsmiljö. 
 

 
Figur 20. Antal mottagna paket i stadsmiljö. 
 
Sett till antal mottagna paket i stadsmiljö enligt studiens mätningar, som visat i figur 20, har 
LoRa 868 MHz ett markant högre antal paketförluster än LoRa 433 MHz. På 50 meter 
avstånd hade LoRa 433 MHz en paketförlust på totalt 0,08% och LoRa 868 MHz hade en 
paketförlust på totalt 3,9%. Detta innebär att LoRa 433 MHz haft ett mindre antal 
paketförluster än LoRa 868 MHz på experimentets alla tre avstånd. 

 Fri sikt 
För att kunna förkasta nollhypotesen 𝐻X: “LoRa 433 MHz har lika stor paketförlust som LoRa 
868 MHz under samma typ av förutsättningar vid sändning och mottagning av data” och dra 
slutsatsen att paketförlusten hos LoRa 868 MHz skiljer sig signifikant från LoRa 433 krävs att 
|𝑢| överstiger det nedan angivna tabellvärdet för 𝜆X,XXX[ i tabell 2 vilket är 3,2905. 
 
Tabell 2. Tabell som visar normalfördelningens kvantiler vid tvåsidig hypotesprövning. 

𝛼 0,001 0,0005 

𝑢 3,0902 3,2905 
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𝑝7 = 4776 ÷ 4800 = 0,9950     (7) 
 

𝑝9 = 4657 ÷ 4800 = 0,9702     (8) 
 

𝑃345∗ = (4776 + 4657) ÷ (4800 + 4800) = 0,9826   (9) 
 

𝑑 = ;0,9826 ∙ 0,0174 ∙ ? 7
bcXX

+ 7
bcXX

C = 0,002669  (10) 

 
𝑢 = (0,9950 − 0,9702) ÷ 0,002669 = 9,2919  (11) 

 
|9,2919| ≥ 𝜆X,XXX[   (12)	

 
Eftersom absolutbeloppet av 9,2919 är större än det givna tabellvärdet 3,2905 förkastas 
nollhypotesen med en signifikansnivå på 0,001. Det betyder att LoRa 433 MHz har inte lika 
stor paketförlust som LoRa 868 MHz. 
 
För att ytterligare stärka experimentets resultat görs även en ensidig hypotesprövning med 
följande nollhypotes och alternativa hypotes med signifikansnivån 0,001. 
 

• 𝑃(𝐿𝑜𝑅𝑎433 ≥ 𝐿𝑜𝑅𝑎868) : LoRa 433 MHz har en lika stor eller större paketförlust 
jämfört med LoRa 868 MHz under samma typ av förutsättningar vid sändning och 
mottagning av data. 

• 𝑃(𝐿𝑜𝑅𝑎433 < 𝐿𝑜𝑅𝑎868) :LoRa 433 MHz har en mindre paketförlust jämfört med LoRa 
868 MHz under samma typ av förutsättningar vid sändning och mottagning av data. 

 
För att förkasta denna nya nollhypotes krävs att det u-värde som tidigare räknats ut i 
experimentets resultat är större än tabellvärdet för 0,001 i tabell 2. Eftersom det beräknade u-
värdet, 9,2919 är större än tabellvärdet för 0,001 som är 3,0902 som ges av tabell 2 så kan 
även denna nollhypotes förkastas. 

 Hur skiljer sig paketförluster mellan LoRa 433 MHz och 868 MHz? 
 

 
Figur 21. Mottagna paket uppdelat på frekvenserna 433 MHz och 868 MHz. 
När man direkt jämför 433 MHz och 868 MHz så ser man en tydlig skillnad i antalet 
paketförluster. I figur 21 ser man att i stadsmiljö är antalet paketförluster mer än dubbelt så 
många för 868 MHz jämfört med 433 MHz. Det syns även att vid fri sikt är inte skillnaden lika 
stor men det finns en liten skillnad. Av de totalt 4200 paket som skickats i denna 
undersökning så är skillnaden mellan de båda frekvenserna drygt 800 paketförluster. Den 
procentuella paketförlusten är 11,66% för LoRa 433 MHz för 30,83% hos LoRa 868 MHz vid 
samtliga DR, miljöer och avstånd. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Genom att detta examensarbete har genomfört en litteraturstudie har det kunnat säkerställas 
att studiens område är relevant samt att metoder som valts till experimentet och analys av 
data är beprövade och tillförlitliga. Vidare har data samlats in och analyserats med 
slutsatserna att DR0 har ett större antal paketförluster än DR1-5 vid fri sikt, miljö har störst 
påverkan på paketförluster samt att med en signifikansnivå på 0.001 har LoRa 433MHz en 
signifikant lägre grad av paketförluster än LoRa 868 MHz. Genom dessa resultat anser 
författarna att de två frågeställningarna besvarats och att examensarbetets syfte har uppnåtts. 

6.2 Implikationer 
Detta examensarbete bidrar till att utöka kunskapsområdet som berör LoRa 433 MHz och 
LoRa 868 MHz. Detta genom att presentera ett experiment samt dess resultat för att belysa 
att det finns en signifikant skillnad i paketförluster som kan uppkomma vid val av LoRa 868 
MHz istället för LoRa 433 MHz. 

6.3 Begränsningar 
Examensarbetet har utförts under en begränsad tid vilket gjort att optimala förhållanden ej 
kunnat uppnås. Bland annat har mätningar endast kunnat göras på sju olika platser i två typer 
av miljöer och två mätningar per data rate. Med mer tid hade fler mätningar genomförts på 
fler platser och i fler miljöer för att testa LoRas maximala räckvidd vid fri sikt. 
 
Begränsningen av tid gjorde att optimeringar hos de utvecklade enheterna endast delvis gick 
att genomföra. Optimal antennlängd och extern strömmatning är ämnen som inte kunnat 
undersökas på grund av de prioriteringar som gjorts. Detta examensarbete har haft en 
begränsad budget vilket gjort att endast två olika typer av LoRa-enheter kunnat undersökas. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I detta examensarbete gjordes först en litteraturstudie för att få en fördjupad kunskap inom 
området samt undersöktes vilken typ av komponenter som lämpar sig bra för att göra ett 
experiment på området. Efter detta utvecklades fyra experimentenheter; en mottagare och en 
sändare för LoRa 433 MHz samt en mottagare och en sändare för LoRa 868 MHz. Dessa 
användes för att mäta paketförlusterna mellan sändare och mottagare vid olika avstånd, 
miljöer och data rate vid de båda frekvenserna. Resultatet efter sammanställningen av den 
insamlade datan från experimentet visar att LoRa 433 MHz har en signifikant mindre 
paketförlust än LoRa 868 MHz vid fri sikt. I stadsmiljö gav experimentet inte tillräckligt med 
empirisk data vid LoRa 868 MHz för att kunna göra statistisk prövning. 
 
Baserat på de ovan nämnda slutsatser anser författarna att LoRa 433 MHz är den mest 
lämpade frekvensen för LoRa-kommunikation vid fri sikt under 1000 meter samt i stadsmiljö 
under 250 meter. Även om LoRa 433 MHz hade ett mindre antal paketförluster än LoRa 868 
MHz i både stadsmiljö och fri sikt anser författarna av denna rapport att båda frekvenserna är 
brukbara med korrekt konfiguration. 

6.5 Vidare forskning 
Vidare forskning som undersöker LoRa i andra miljöer såsom skog och andra typer av städer, 
bör utföras för att bidra till en djupare förståelse för möjliga tillämpningar av LoRa-tekniken. 
Att även undersöka tid för överföring av data eller avstånd längre än 1000 meter kan vara 
relevant för kunskapsområdet.
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Bilagor 
Bilaga 1 Exempel på kod för mottagande enhet 
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Bilaga 2 Exempel på kod för sändande enhet 
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Bilaga 3 Kod för att övervaka serieport hos mottagande nod 

 
 
 


