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Abstract 
This project aims to research the energy consumption required to run a circuit using LoRa for 
wireless communication. The energy consumption is calculated by taking the independent 
variables for the data set, and the number of transmissions per day into account. The study aims 
to research which one of these parameters affects the energy consumption the most and what 
the most energy efficient ratio between them are. 

 
A measuring device was developed by programming a development board and installing it in a 
chassis. The development board (NUCLEO-L037R) has an attachable expansion board for 
LoRa-communication (SX1272MB2DAS LoRa RF). A code library was downloaded in order to 
run the board and then modified to suit the research. In the study, one experiment was 
performed in order to obtain the time required for a transmission, depending on the size of the 
data sets. The calculated time intervals were then used in a physical formula, to calculate the 
theoretical energy consumption for each case. 

 
The results show that increasing the number of transmissions per day requires more energy 
than increasing the size of the data set. The results of this study could be used as a 
complementary guide for making decisions regarding how data is going to be transmitted using 
LoRa as a means of communication. 
 
The study only investigated the energy consumption on the development board NUCLEO-
L037RZ including the expansion board SX1272MB2DAS LoRa RF. Even so, the result should 
be applicable on other LoRa products as well.  

 

 
Keywords - LPWAN, LoRa, LoRaWAN, NUCLEO-L037RZ, Energy consumption, μCurrent 
Gold 
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Sammanfattning 
Det här projektet syftar till att undersöka den energiförbrukning som krävs för att driva en krets 
som använder LoRa till trådlös kommunikation. Energiåtgången beräknas med hänsyn till de 
oberoende variablerna datamängd vid överföring samt antalet överföringar per dygn. Studien 
syftar till att undersöka vilken av de parametrarna som påverkar energiförbrukningen mest och 
vad det energieffektivaste förhållandet mellan dem är. 

 
En mätutrustning togs fram genom kodning och inkapsling av ett utvecklingskort (NUCLEO-
L037RZ) med ett tillhörande expansionskort för kommunikation över LoRa-nätverket 
(SX1272MB2DAS LoRa RF). Ett kodbibliotek laddades ner till kortet och modifierades för 
genomförandet av studien. I studien utfördes ett experiment för att ta fram tidsåtgången vid 
olika fall av dataöverföring. De beräknade värdena användes sedan för beräkning av 
energiåtgången i de olika fallen, genom teoretiska formler. 

 
Resultatet visar att energiförbrukningen ökar mer med antal överföringar per dygn än en ökad 
datamängd per överföring. Resultatet av den här studien skulle kunna användas som 
kompletterande vägledning vid beslutsfattande av hur data ska överföras då LoRa används som 
kommunikationsmedel. 

 
Studien undersökte enbart energiförbrukningen på utvecklingskortet NUCLEO-L037RZ med 
expansionskortet SX1272MB2DAS LoRa RF. Trots det borde resultatet vara applicerbart för 
andra LoRa-produkter.  

 
Nyckelord - LPWAN, LoRa, LoRaWAN, NUCLEO-L037RZ, Energiförbrukning, μCurrent Gold 
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Akronymer 

LoRa Long Range 
LAN Local Area Network 
GSM Groupe Spécial Mobile 
LPWAN Low-Power Wide Area Network 
Tx Transmit 
Rx Recieve 
ADC Analog-to-Digital Converter 
CRC Cycling Redundancy Check 
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SF Spridningsfaktor (Spreading factor) 
SNR Signal-to-Noise Ratio 
dB Decibel 
RSSI Recieved Signal Strength Indication 
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1 Introduktion 
Det här projektet görs på uppdrag av konsultföretaget Cybercom, i samarbete med 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen önskar effektivisera vattenmätningarna, som 
idag behöver utföras av människor på plats. Ett sätt att effektivisera mätningarna är att utveckla 
en fristående mätutrustning, som samlar in och överför mätvärden dygnet runt till 
Länsstyrelsens databas, via LoRa. 

LoRa är en teknologi för trådlös kommunikation. Kommunikationen använder lågfrekventa 

radiovågor, vilket ger en lång signalräckvidd med låg energiförbrukning. Däremot innebär det 

att LoRa har en låg överföringshastighet jämfört med andra kommunikationsteknologier som 

LAN och mobila nätverk (GSM, 3G, 4G) (LoRa Alliance, u.å.). 

1.1 Bakgrund 
Kartläggning av kvaliteten i olika vattendrag underlättar beslutsfattande om åtgärder för att 
förebygga eventuella miljöfaror. Vattenmätningar och provtagningar utförs en gång varje 
månad av Länsstyrelsen i Jönköpings län på olika vattendrag inom länet enligt Måns Lindell, 
som är vattenhandläggaren på den nämnda Länsstyrelsen (M. Lindell, personlig 
kommunikation, 6 oktober, 2018). Enligt Lindell kan det marina livet påverkas negativt som 
konsekvens av abrupta förändringar i vattnets kvalitet. Det kan dock vara problematiskt att 
upptäcka en sådan förändring om den utvecklas under kortare tid än en månad, eftersom 
förändringen började och slutade mellan de månatliga mätningarna.  
  
Ett av de vattendrag som länsstyrelsen utför regelbundna vattenmätningar vid är Lillån i 
Bankeryd. Enligt Lindell simmar öring och karp inte längre upp för ån under lekperioden. 
Därför vill Länsstyrelsen i Jönköpings län kunna undersöka vad det kan bero på. Vid ån finns 
det ett avloppsreningsverk som pumpar ut renat vatten i ån men enligt Lindell kan de inte 
utesluta att utsläppen från reningsverket inte är orsaken till att fiskarna har slutat simma upp 
för ån. Det är framförallt ammonium (NH3) och nitrat (NO3-) som reningsverket släpper ut i 
vattnet. Lindell berättar också att ammoniumvärdena varierar beroende på tiden på dygnet, 
eftersom mängden ammonium ökar i och med att folk exempelvis duschar. När det 
avloppsvattnet har behandlats i reningsverket pumpas det ut i ån i form av små mängder nitrit 
(NO2−) och nitrat. De mängder nitrit och nitrat som pumpas ut bedöms ligga på en nivå som 
inte ska påverka naturen, enligt Lindell, men eftersom fiskarna har slutat simmat uppströms 
kan nivån behöva undersökas på nytt. Dessutom skiljer sig temperaturen i det renade vattnet 
något från den naturliga temperaturen i Lillån, vilket kan vara ännu en orsak till att fiskarna 
har slutat simma uppströms. 
 
Dagliga mätningar skulle förenkla kartläggningsarbetet och öka möjligheterna att åtgärda det 
problemet med fiskarna. En lösning är att installera autonoma utrustningar som kan mäta 
vattenvärden som exempelvis temperatur, PH-värde, nitrithalt och grumlighet. Om de värdena 
sedan sparas och är lättåtkomliga på en databas skulle det möjliggöra en utredning utan att 
manuella mätningar måste samlas in vid flera tillfällen per dygn. En sådan utrustning skulle 
även ersätta de månatliga mätningar som görs idag, då mätutrustningen kan mäta vid 
förutbestämda tider dygnet runt utan behov av mänsklig kontakt. Utrustningen behöver dock 
underhåll i form av batteribyte samt eventuell rengöring av sensorerna. Underhållet bör 
anpassas så att det sker mer sällan än en gång i månaden. Syftet med denna studie är därmed 
att undersöka en sådan utrustnings energiförbrukning. 

1.2 Tidigare forskning 
Det finns redan forskning om liknande utrustning som utför vattenmätningar, exempelvis den 
här rapporten som är utarbetad av studenter vid Curtin University och Nanyang Technological 
University (Cho, Gopal & Yan, 2017). Den framtagna utrustningen är dock utvecklad för 
provtagning i laborationsmiljö, och inte kontinuerliga mätningar under en längre tid. Den 
utrustningen är även utvecklad på ett FPGA-kretskort, vilket kan ge större precision och 
snabbare svarstid. Däremot blir inköpskostnaden betydligt högre.  
 
En annan rapport om en liknande utrustning är skriven av en student på University of 
Hyderabad (Beri, u.å.). Den utrustningen använder däremot inte LoRa för kommunikation, 
utan använder sig istället av GSM-modul för detta ändamål. Deras forskning har en del likheter 
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med det här projektet. Det finns fortfarande vidare forskning som kan genomföras på området, 
som att utveckla utrustningen för kontinuerligt utomhusbruk, vilket leder till att 
energiförbrukning och vädertolerans blir viktiga aspekter.  
 
Det finns även annan forskning om just överföringar med LoRa. En rapport av Eduardo Ruano 
(2016) undersöker skillnader i signalkvalité för SF på långa avstånd, men även hur det påverkas 
av att CRC används vid överföringar.  Rapporten går inte in på LoRa:s energiförbrukning, men 
går in i väldokumenterade detaljer om hur LoRa uppträder i olika situationer. 

1.3 Problembeskrivning 
En batteridriven enhet har en begränsad livslängd. Därför är alla sätt att minimera 
energiförbrukningen relevanta så att livslängden kan maximeras. All effektivisering av 
energiförbrukning medför lägre underhållskostnader, då batteriet/batterierna i enheten 
behöver bytas ut mer sällan. Denna effektivisering är även relevant för enheter som är anslutna 
till elnätet, då energikostnaden även skulle minimeras där.  
 
Även fast LoRa-enheter är tillverkade för minimal energiförbrukning vid drift finns det ändå 
möjligheter för användaren att påverka energiförbrukningen. Exempelvis påverkas 
energiförbrukningen av vilken av LoRa:s tre klasser som används. Likaså hur stora paket som 
skickas över nätet samt hur ofta detta sker. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att minimering av energiförbrukningen är relevant för 
batteridrivna enheter. Ett sätt att göra det är att optimera datakommunikationen över LoRa-
nätverket. Problembeskrivningen beskriver två variabler som påverkar energiförbrukningen; 
hur ofta data ska skickas och mängden data som skickas i varje överföring. Därmed är syftet 
med denna studie: 

Att tillverka en mätutrustning som autonomt mäter värden i vattendrag. 
Undersök sedan hur dess batterilivslängd kan maximeras genom att jämföra 
hur energiförbrukningen påverkas av dataöverföringsintervallen över LoRa-
nätverket med storleken på respektive överföring. För att minimera 
energiförbrukningen är det relevant att ta reda på ett eventuellt optimalt 
förhållande mellan överföringarnas storlek och dess intervall. 

  
För att kunna besvara syftet har det brutits ned till en frågeställning.   
 
Då mätutrustningens drifttid ska maximeras måste batteriets livslängd undersökas utifrån 
påverkan av datafrekvens och -mängd. På så sätt går det att ta reda på vilken av dessa variabler 
som har störst påverkan på energiförbrukningen. För att maximera drifttiden är det också 
relevant att undersöka vilken balans mellan datafrekvens och datamängd som är optimal att 
hålla sig till. Därmed är studiens frågeställning: 

1. Hur förhåller sig energiförbrukningen i en mätenhet baserat på LoRa-teknologi vid 

applicerandet av olika dataöverföringsintervall och olika storlekar på den överförda 

datan? 

För att besvara frågeställningen och därmed uppfylla syftet kommer två experiment att 
genomföras hos Cybercom för Länsstyrelsen i Jönköping. 

1.5 Omfång och avgränsningar 
Under testerna kommer inte frekvensen på radiosignalerna att manipuleras, och kommer 
därför vara en konstant när forskningsfrågorna besvaras. Varken hur eller om 
energiförbrukningen varierar vid olika temperaturer kommer undersökas. Signalstyrkan 
kommer inte tas i beräkning under studien, vilket innebär att om samtliga paket tas emot i 
databasen kommer de datavärdena användas som empiri. Utrustningen och dess kod kommer 
anpassas för både uppdraget från Cybercom och till denna studie.  
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1.6 Disposition 
Teoretiskt ramverk 
Här behandlas studiens teoretiska grund. Olika formler som är nödvändiga för att besvara 
forskningsfrågorna behandlas.  
 
Metod och genomförande 
Här presenteras mätutrustningen samt kopplingen mellan frågeställningarna och metoderna. 
Även studiens datainsamling och dataanalys behandlas här, inklusive användning av formler 
från teorin.  
 
Empiri 
Här presenteras insamlad empiriska data i form av tabeller och grafer. 
 
Resultat och analys 
Här analyseras empirin genom formlerna från teorin och resultatet presenteras med grafer. 
 
Diskussion och slutsatser 
Här diskuteras analyserade data, implikationer och begränsningar i studien. Slutligen dras en 
slutsats för att besvara forskningsfrågorna och förslag på vidare forskning presenteras. 
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2 Tekniskt ramverk 

2.1 LoRa:s uppbyggnad 
 
LoRa är teknologi för trådlös kommunikation. Det räknas som ett LPWAN, vilket innebär att 
nätverket har en lång räckvidd, vanligtvis ca 10 km i stadsmiljö och ca 15 km på landsbygden. 
LPWAN möjliggör även kommunikation med låg energiförbrukning. Det medför dock 
långsamma datahastigheter (Ambiductor AB, u.å.). 
  
LoRa benämns även som det fysiska lagret som står för kommunikationslänken i systemet 
(LoRa Alliance, 2015). Kommunikationsprotokollet och systemarkitekturen utgörs av 
LoRaWAN (About the Internet of Things, u.å.), som utgörs av elementen på Bild 1. 
 

 

Bild 1. Enkel ritning av LoRa och LoRaWANs arkitektur  

 
Nod 
Slutenhet för kommunikationen. 

 
Gateway 
Antenn som skickar radiovågor till noder och tar emot radiovågor från noder. 

 
Nätverksserver 
Skickar data till rätt applikation. 

 
Applikationsserver 
Framställer html-sidan för användaren, som baseras på data i nätverksserven. 

 
Uplink Message 
Meddelande som skickas i riktningen från en nod till en applikation. 

 

 
Downlink Message 
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Meddelande som skickas i riktningen från en applikation till en nod. 

2.2 Dataöverföring med LoRa 

2.2.1 Paketstruktur 
LoRa kan använda sig av två olika paketformat, ett explicit och ett implicit. Ett paket i LoRa 
består av tre element: en preamble, en payload som innehåller den data som skickas och en 
CRC som är frivillig. CRC används för att kontrollera att paketets payload har tagits emot intakt. 
Om explicitformatet används skickas även en header som innehåller information om hur 
många bytes som överförs, CR samt om CRC skickades efter datan. Den data som skickas i CR 
är redundant, men kan användas för att återskapa paketet om det visar sig vara korrupt. 
 
Om datamängden, CR samt CRC är kända sen innan kan implicitformatet användas, då måste 
dock gatewayen konfigureras manuellt för att den ska veta hur stora paket den ska ta emot vid 
varje överföring (Semtech, 2019, s.27-28). 
 

 

Bild 2. Paketstrukturen i LoRa (Semtech, 2019).  

2.2.2 Spridningsfaktor 
LoRa kan konfigureras till att överföra data på olika spridningsfaktorer (SF). LoRa har sex 
spridningsfaktorer, SF7 till SF12. SF7 har den kortaste räckvidden men högst 
bitöverföringshastiget. SF12 har den längsta räckvidden men långsammaste 
bitöverföringshastiget. För varje steg som spridningsfaktorn ökar dubblas sändningstiden. 
Alltså har SF7 den kortaste sändningstiden medan SF12 har den längsta (Petäjäjärvi, 
Mikhaylov, Pettissalo, Janhunen, & Iinatti, 2017). 

2.2.3 Signalkvalitet 
SNR, Signal-to-Noise Ratio är ett förhållande mellan nivån på själva signalen och nivån på 
störningar i signalen som LoRa använder sig av. Förhållandet räknas ut som genom att dividera 
Psignal med Pstörning som i formel (2.1), där P är kraften. Psignal är signalens styrka och Pstörning är 
de uppmätta störningarna. SNR har egentligen ingen enhet, men brukar betecknas dB. Desto 
större SNR är desto mindre risk är det att fel uppstår i det mottagna paketet (Eriksson & 
Andersen, 2017).  
 
SNR = Psignal / Pstörning     (2.1) 
 
LoRa använder sig också av RSSI, Received Signal Strength Indication för att indikera 
signalstyrkan. RSSI är den totala mottagna signalstyrkan i milliwatt, och mäts i decibel-
milliwatt, dBm. RSSI brukar skrivas i negativa dBm. Alltså är signalstyrkan bättre ju närmare 
0 signalen är. En styrka på -100 dBm anses vara ganska dåligt men en signal runt -60 dBm 
anses vara ganska bra (Eriksson & Andersen, 2017). 

2.3 LoRa:s klasser 
LoRaWAN stödjer tre olika klasser av nodenheter varav samtliga kan använda 
tvåvägskommunikation. 
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Bild 3. De tre klassernas kommunikationsfaser (Witekio, 2018). 

 
Klass A 
Kommunikationen initieras alltid av noden. Uplink-meddelanden kan skickas hela tiden medan 
downlink-meddelanden endast kan skickas inom två tidsfönster som uppstår strax efter uplink-
sändningen. Detta är den mest energisnåla av klasserna då det inte krävs wake-up-signaler i 
nätverkskommunikationen. Därför är klass A lämpad för batteridrivna lågenergienheter. 

 
Klass B 
Utöver uplink-och downlink-fönsterna i klass A så har klass B periodiska tidsfönster, inom vilka 
downlink-meddelanden kan tas emot av noden och inte endast direkt efter uplink-sändningen. 
Detta medför en högre energiförbrukning men kan ändå användas till batteridrivna enheter. 

 
Klass C 
Noden kan ta emot downlink-meddelanden hela tiden, med undantag för när den sänder data. 
Detta ger en betydligt högre energiförbrukning jämfört med de två andra klasserna och därför 
är klass C endast lämpligt att använda till enheter som har kontinuerlig energitillförsel (LoRa 
Alliance, u.å.). 
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3 Teoretiskt ramverk 
För att besvara studiens frågeställning beskrivs formler för beräkning av elektrisk energi, ström 
samt Ohms lag. De nämnda formlerna behandlas för att de redogör för hur energin påverkas av 
olika variabler i en elektrisk krets.  

3.1 Elektroniska formler 

3.1.1 Energi 
För beräkning av energi kan följande formel användas (Scherz & Monk, 2016, s.12-14): 
 
E= V • Q       (3.1) 
 
Där: 
E = Energi (Ws) 
V = Spänning (V) 
Q = Elektrisk laddning (C). 

3.1.2 Ström 
Strömmen är ett mått på hur mycket laddning som passerar en tvärsnittsyta i ett elektriskt 
ledande material under en viss tidsenhet och därför gäller följande samband (Scherz & Monk, 
2016, s.6-9): 
 
 I=Q/t      (3.2) 
 
där: 
I = Strömmen i ampere (I) 
t = Tid (s) 
Q = Elektrisk laddning (C). 

3.1.3 Ohms lag 
Sambandet mellan spänning, ström och resistans definieras enligt Ohms lag (Scherz & Monk, 
2016, s.50):  
 
V=R • I       (3.3) 
 
där: 
V = Spänning (V) 
R = Resistans (Ω) 
I = Ström (I). 
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4 Metod och genomförande 

4.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara frågeställningen ”Hur förhåller sig energiförbrukningen i en mätenhet baserat 
på LoRa-teknologi vid applicerandet av olika dataöverföringsintervall och olika storlekar på den 
överförda datan?” utfördes ett experiment som avsåg att mäta upp energiförbrukningen för ett 
LoRa-utvecklingskort. I ett experiment finns en specifik variabel, en så kallad beroende 
variabel, och andra relaterade variabler, oberoende variabler. Den oberoende variabeln 
manipuleras i syfte att kartlägga eventuella förändringar i den beroende variabeln (Patel & 
Davidson, 2011, s.57).  
 
Eftersom en spänningsomvandlare tillhandahölls bestämdes det att ett experiment skulle 
genomföras för att ta fram empiri till studien. I och med att strömförbrukningen för 
utvecklingskortet gick att mäta med omvandlaren kunde därför energiförbrukningen beräknas.  
 
I experimentet var dataöverföringsintervallet och storleken på den överförda datan de 
oberoende variablerna. Den beroende variabeln i experimentet var tiden då utrustningen var i 
ett aktivt läge. Det aktiva läget är när utvecklingskortets inte är i ett energisparläge, sovläge, 
som den är i hela tiden när ingen data ska överföras. Det aktiva läget, körläget, är då läget när 
utvecklingskortets energiförbrukning är som högst. Under experimentet ändrades de 
oberoende variablerna var för sig. Tiden då kortet var i körläge samt hur stor 
strömförbrukningen var under den tiden uppmättes och användes som empiri för att dra en 
slutsats.  

4.2 Ansats 
Syftet kommer främst uppfyllas via en kvantitativ ansats.  

4.3 Mätutrustningen 
Till studien har en mätutrustning utvecklats. Utrustningens huvudkomponent är ett 
utvecklingskort (NUCLEO-L037RZ) med ett tillhörande expansionskort för kommunikation 
över LoRa-nätverket (SX1272MB2DAS LoRa RF). NUCLEO-kortet tar emot data från en analog 
temperaturgivare via en ADC-port. Från utrustningen överförs sedan data via LoRa-nätverket 
till en gateway och skickas därifrån vidare till databasen Cayenne (myDevices, u.å.), där all data 
lagras permanent. Cayenne föreslogs som applikationserver av Patrik Casta, som är 
driftansvarig för stadsnät på Jönköpings Energi. Registrering och uppkoppling av LoRa-noden 
till en gateway ordnades också av Casta. Det visualiseras på Bild 1, där Cayenne är 
applikationsservern. Utrustningen kördes med utvecklarens officiella kodbibliotek 
(STMicroelectronics, u.å.), som modifierades för att utföra studiens experiment. Den officiella 
koden är utvecklad för att vara så energieffektiv som möjligt. Det åstadkommer den delvis 
genom att gå in i ett sovläge vid varje möjlighet efter att den kopplat upp sig till gatewayen, se 
Bild 4. Alla aktiva perioder då utvecklingskortet inte var i sovläge räknades som att den var i ett 
körläge. Det var körläget som var det relevant läget där mätdata samlades in i experimentetet. 
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Bild 4. LoRa-tillståndsdiagram (STMicroelectronics, 2019). 

 
Mätnings- och sändningsintervallet kan regleras efter behov i mjukvaran, ner till en 
minimigräns på ungefär 165 sekunder. Tiden finns inte dokumenterad, utan togs fram genom 
ett mindre experiment på Cybercom.  
 
Mätutrustningen drivs av 3 stycken AA-batterier à 1,5 volt, vilket ger en total spänning på 4,5 
volt. Den typiska strömförbrukningen under kör -och sovläge som anges i manualen för 
mjukvaran är 8mA respektive 1,5 μA (STMicroelectronics, 2018a, s.51). Det rekommenderade 
drifttemperatursintervallet för utrustningen är 0-50 °C (STMicroelectronics, 2018b, s.3). 
 
Utvecklingskortet har en stiftlist, JP5 som används för att manuellt ställa in om kortet ska 
drivas på ström från mini-USB, U5V, eller ström från en E5V-pinne. Endast då 
utvecklingskortet drivs av U5V, är dess ST-LINK-sektion aktiv (STMicroelectronics, 2019, s.21). 
ST-LINK sköter kommunikationen med datorn, som omprogrammering samt debug-
funktionen (STMicroelectronics, 2019, s.22). Alltså kan inte utvecklingskortet programmeras 
om när JP5 är inställd på E5V. 
 

 

Bild 5. Visualisering av mätutrustningen. 
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Bild 6. Mätutrustningen i skyddshölje, med temperaturgivare (sladd) och RF-antenn. 

4.4 Hårdvarumodifikationer 
För att minimera energiförbrukningen behövde utvecklingskortet modifieras genom att bryta 
kretsen vid resistorerna SB2 och SB12. Utan modifikationer drar ST-LINK-sektionen på kortet 
energi även fast dess funktioner är obrukbara om den drivs med 3.3V (STMicroelectronics, 
2019, s.22).  
 
Eftersom ST-LINK-sektionen behövs för omprogrammering av utvecklingskortet ersattes 
resistorerna med sladdar som kopplades till en pålimmad stiftlist. Det är de gula sladdarna på 
Bild 7 och Bild 8. Genom att placera två kortslutningsbyglar på stiftlisten blir hela ST-LINK-
sektionen en del av kretsen igen och kortet kan därför omprogrammeras. De röda 
kortslutningsbyglarna är placerade på den extra stiftlisten på Bild 7. 
 

 

Bild 7. Modifikation på ovansidan. 
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Bild 8. Modifikation på undersidan 

4.5 Mjukvarumodifikationer 
Instruktionerna för att uppnå en minimal strömförbrukning i mjukvarans dokumentation 
följdes. Alltså var debug, trace och sensorerna avslagna under experimentet 
(STMicroelectronics, 2018a, s.51). Utvecklingskortet programmerades för att överföra paket 
med en byte data var tredje minut.  För varje iteration överfördes ytterligare ett paket, tills åtta 
paket överfördes. Den data som överfördes sparades som datatypen temp, som är en 
fördeklarerad datatyp för temperatur i utvecklarens officiella kodbibliotek (STMicroelectronics, 
u.å.). I experimentet påverkades inte resultatet av vilken datatyp som valdes. 
 
Utvecklingskortet programmerades att använda SF12 under experimentet. Mätutrustningen 
skulle vara anpassad att vara installerad på avskilda platser som med troligtvis låg långt bort 
från en gateway. Därför användes SF12 som hade den längsta räckvidden av de sex faktorerna 
(Petäjäjärvi et al., 2017). 

4.6 Datainsamling 
Tider för hur länge utrustningen var i körläge och strömförbrukningen i kör- och sovläge 
observerades under datainsamlingsfasen.  
 
Experimentet utfördes från Jönköping University. Den närmaste gatewayen låg 440 meter bort. 
Enligt Casta är gatewayen är monterad på toppen av den 110 meter höga skorstenen vid 
Munksjöparken i Jönköping. Från skorstenen är det nästan fri sikt till rummet där 
experimentet utfördes; sikten skyms lite av delar av högskolan, se Bild 9. 
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Bild 9. Översiktsbild av gateway och nod i Jönköping. 

4.6.1 Spänningsomvandlare - μCurrent Gold 
Till experimenten användes spänningsomvandlaren μCurrent Gold. Den tar emot en 
strömsignal som omvandlas till en motsvarande utspänningssignal. Genom att koppla 
utsignalen till ett spänningssmätande instrument, som en multimeter eller ett oscilloskop, kan 
man läsa av spänningen och därigenom indirekt avgöra strömsignalens styrka. Omvandlaren 
har tre olika precisionslägen: 1mV per mA, 1mV per μA samt 1mV per nA (EEVblog, u.å.). 
 
Denna omvandlare användes för att mäta utvecklingskortets strömförbrukning, vilket 
möjliggjorde uträkning av energiförbrukningen. Omvandlaren lånades ut av handledaren som 
föreslog den för studiens experiment. 
 

  

Bild 10. Spänningsomvandlaren μCurrent Gold. 

 
För att säkerställa att μCurrent Gold gav rätt mätvärden kopplades ett 100 Ohms-motstånd in 
i en krets med 3,3V spänning som på Bild 11. Spänningsomvandlaren var inställd på 1mV per 
mA. Enligt formel (3.3) ska strömmen teoretiskt bli: 
 
I = V / R 
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Alltså: 
 
I = 3,3 / 100 = 0,033A = 33mA 
 
På Bild 12 är en skärmdump från testmätningen. Den uppmätta spänningen från 
spänningsomvandlaren var ungefär 33,2 mV, vilket motsvarade 33,2 mA. 
 

 

Bild 11. 100 Ohm-motstånd inkopplad i krets. 

 

 

Bild 12. Skärmdump från mätning med ett 100 Ohms-motstånd. 

4.6.2 Oscilloskop – TBS2000 Series 
Till experimentet användes oscilloskopet Tektronix TBS2000 Series. Under mätningarna var 
oscilloskopet inställt på Hi-res-läget med 20M inspelningslängd för att få en så hög upplösning 
på mätvärdena som möjligt vid inzoomning. Det finns en möjlighet att ta skärmdumpar av det 
som syns på oscilloskopets skärm och spara det på ett USB-minne. Oscilloskopet har även en 
Run/Stop-funktion som gör att dataflödet som visas grafiskt på skärmen upphör att 
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uppdateras. Det möjliggör noggrann avläsning av signalstyrkan inom ett specifikt tidsintervall 
(Tektronix, u.å.) 
 

 

Bild 13. Bild på oscilloskopet TBS2000 Series från Tektronix. 

4.6.3 Experimentet 
Efter att koden överförts till utvecklingskortet avlägsnades den svarta kortslutningsbygeln som 
sitter på JP5, nedanför de gula sladdarna på Bild 7, samt de två röda kortslutningsbyglarna på 
samma bild (jämför med Bild 14 där byglarna är borttagna). Det ledde till att ST-LINK-
sektionen var helt avstängd och utvecklingskortet kunde endast strömförsörjas genom en av 
dess VSS-portar. 
 

 

Bild 14. Utvecklingskortet utan expansionskort. 

 
Experimentet utfördes i en laborationssal på Jönköping University. Spänningsomvandlaren var 
inställd på 1 mV/μA för att de 1,5 μA som utrustningen skulle dra i sovläget 
(STMicroelectronics, 2018a, s.48) enkelt skulle synas på oscilloskopet. 
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Ett spänningsaggregat ställdes in på 3,3V och kopplades in till den positiva strömingången på 
spänningsomvandlaren. Strömingångens negativa port kopplades in till en 3,3V-port på 
utvecklingskortet. En av utvecklingskortets jordportar kopplades i sin tur tillbaka till jorden på 
spänningsaggregatet. En sond från ett oscilloskop kopplades in i spänningsomvandlarens 
positiva och negativa spänningsport. Uppkopplingen kan ses på Bild 15. 
 

 

Bild 15. Ritning av uppkoppling till experiment. 

 

 

Bild 16. Utrustningens uppkoppling inför experimentet. 

 
När ett paket hade överförts till Cayenne och alla aktiva perioder var synliga på oscilloskopets 
skärm stoppades oscilloskopet och signalerna samt tiderna granskades i detalj som på Bild 18. 
Därefter togs en skärmdump och mätvärdena flyttades för att tiden på nästa aktiva period skulle 
vara i fokus och sparas. Det upprepades samtliga åtta gånger då paket överfördes. Efter 
experimentet antecknades de observerade tiderna ned i ett excel-dokument för att användas 
under dataanalysen. Även spänningsnivån antecknades och omvandlades till motsvarande 
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strömnivå. Eftersom spänningsomvandlaren var inställd på 1mV/μA motsvarade 1,24V och 
432mV på Bild 17 1,24mA respektive 432μA.  
 
På Bild 17 syns 3 aktiva perioder. Den första är uplink transmission, och de två andra är Rx-
tidsfönster. Perioderna förklarades i 2.3, och går att se under klass A på Bild 3. Eftersom ingen 
data är programmerad att skickas till utvecklingskortet, noden, är Rx-fönsterna korta. 
 

 

Bild 17. Skärmdump från första överföringen, med tre aktiva perioder. 

 

 

Bild 18. Skärmdump på tidmätning av den första aktiva perioden. 

 

4.7 Dataanalys 

4.7.1 Omvandling av formler 
Följande formler har anpassats för att passa studiens experiment. 

Energiförbrukning inom en viss tid 

Vid beräkning av laddningen kan formel (3.2) utnyttjas för att omvandla formel (3.1) eftersom 
kretsens ström är uppmätt vid rumstemperatur. Då följande samband gäller: 
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Q = I•t  

 
kan formel (3.1) omvandlas till: 

 
E=V•I•t      (4.1) 

 
Där: 
V = Spänningen (V) 
I = Strömmen (I) 
t = Tiden (s). 

Energiförbrukning per dygn 

För att beräkna energiförbrukningen per dygn omvandlades Formel (4.1) till: 

 
E=V(Ikör•tkör + Isov•tsov)      (4.2) 

 
Där: 
E = Den konsumerade energin (Ws) 
V = Spänningen (V) 
Ikör = Strömmen i körläge (I) 
tkör = Tiden utrustningen är i körläge (s) 
Isov = Strömmen i sovläge (I) 
Isov = Tiden utrustningen är i sovläge (s). 

 
Den elektriska laddningen bröts upp i Ikör•tkör och Isov•tsov, eftersom strömförbrukningen 
varierade beroende på om utrustningen var i kör- eller sovläget. 

4.7.2 Dataanalys av första experimentet 

4.7.2.1 Energiförbrukning beroende på överförda bytes 
För beräkning av energiförbrukningen med hänsyn till hur många bytes som överförts 
användes respektive insamlade körlägestider. Tiden i körläge och strömstyrkan användes i 
formel (4.2) för att räkna ut energiförbrukningen i körläget. Uträkningarna antecknades i en 
tabell. 
 
Därefter beräknades hur många sekunder som återstod på ett dygn genom att subtrahera totala 
antalet sekunder per dygn med tiden i körläget. Den tiden användes i formel (4.2) för att räkna 
ut hur mycket energi som används när utrustningen var i sovläget resterande tid av dygnet. 

4.7.2.2 Energiförbrukning beroende på antalet skickade paket 
För beräkning av energiförbrukningen med hänsyn till antalet sändningar per dygn användes 
den första insamlade tiden då 1 byte skickats. Den multiplicerades med antalet paket som 
skickades per dygn. Det beslutades att antalet paket som skickades per dygn skulle vara 1, 2, 4, 
8, 12 samt 24 gånger. Valet av antalet paket per dygn grundades inte på fastslagna fakta, utan 
fastställdes för att ett helt dygn täcktes upp bra med de antalen. Tiden i körläge och 
strömstyrkan användes i formel (4.2) för att räkna ut energiförbrukningen i körläget. 
Uträkningarna antecknades i en tabell. 
 
Därefter beräknades hur många sekunder som återstod på ett dygn genom att subtrahera totala 
antalet sekunder per dygn med tiden i körläget. Den tiden användes i formel (4.2) för att räkna 
ut hur mycket energi som används när utrustningen var i sovläget resterande tid av dygnet. 

4.7.2.3 Energiförbrukning i körläge per skickad byte 
Slutligen ska ett diagram skapas där energiförbrukningen i körläge per överförd byte 
visualiseras i ett linjediagram. Det räknas ut genom att dividera energiförbrukningen i körläge 
med hur många bytes som överförts. 
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4.8 Trovärdighet 
I början av empirin presenteras en tabell med de överförda paketens SNR- och RSSI-värden. 
Med de värdena går det att dra slutsatser om signalkvalitén utifrån resultat i andra rapporter, 
vilket utförs i diskussionsdelen av rapporten. 
 
Endast kod som var nödvändig vid utförandet av experimenten kördes under datainsamlingen, 
till exempel kod för anpassning av datamängden. Detta för att öka validiteten på körtiderna.  
 
Under experimentet var utrustningen på samma plats, för att uppkopplingen till gatewayen 
skulle ha liknande styrka under samtliga överföringar. Det innebär också att temperaturen var 
på en jämn nivå under överföringarna. 
 
Varje överfört paket är tidsstämplat på Cayenne och Bilaga 1 innehåller obearbetade data från 

överföringarna som har laddats ned därifrån. Dokumentet har enbart anpassats för att öka 

läsbarheten.
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5 Empiri 

5.1 Paketens signalkvalité 
Varje pakets signalkvalité presenteras här i form av dess SNR- och RSSI-värden.  
 
Tabell 1. Varje pakets signalkvalité. 

Paket SNR (dB) RSSI (dBm) 
1 5,5 -104 
2 3,25 -107 
3 0,25 -100 
4 5,75 -101 
5 6 -102 
6 5 -105 
7 3,5 -110 
8 3 -107 
Medelvärde 4 -104.5 

 

5.2 Tidmätning och strömförbrukning 
De uppmätta tiderna som krävdes för att skicka ett paket beroende på antalet bytes. 
Linjediagrammet visualiserar de uppmätta tiderna. Skärmdumparna från oscilloskopet finns 
tillgängliga i Bilaga 2. 
 

Tabell 2. Uppmätta tider i körläge beroende på antalet skickade bytes. 

Antal 
bytes 

Tid i körläge 
(s) 

1 1,6052 

2 1,7758 

3 1,7652 

4 1,9356 

5 2,0936 

6 2,2662 

7 2,4242 

8 2,4252 

 

 

Figur 1. Tidsdiagram för dataöverföring i körläge. 
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De uppmätta strömvärdena i kör- och sovläge från experimentet samt deras respektive 
teoretiska värde sammanfattas i Tabell 3. Värdena går att se på skärmdumparna i Bilaga 2. 
 

Tabell 3. Uppmätta och teoretisk strömförbrukning i kör- och sovläge. 

 
Körläge 
(A) 

Sovläge 
(A) 

Uppmätt 0,00124 0,000432 
Teoretiskt 0,008 0,0000015 

 

5.3 Olika antal bytes per paket 
Tabellen redogör för hur tiden i körläge påverkas beroende på antalet bytes per skickat paket.  
Den visar hur det i sin tur påverkar energiförbrukningen, som är baserat på den uppmätta 
strömförbrukningen. Linjediagrammet visualiserar den totala energiförbrukningen. 
 

Tabell 4. Tabell över den uppmätta energiförbrukningen beroende på antalet överförda 

bytes i körläge. 

Antal 
bytes 

Tid i körläge 
(s) 

Resterande 
tid på dygn (s) 

E i körläge 
(Ws) 

E i sovläge 
(Ws) 

E totalt 
(Ws) 

1 1,6052 86398,39 0,0066 123,1696 123,1761 
2 1,7758 86398,22 0,0073 123,1693 123,1766 
3 1,7652 86398,23 0,0072 123,1693 123,1765 
4 1,9356 86398,06 0,0079 123,1691 123,1770 
5 2,0936 86397,91 0,0086 123,1689 123,1774 
6 2,2662 86397,73 0,0093 123,1686 123,1779 
7 2,4242 86397,58 0,0099 123,1684 123,1783 
8 2,4252 86397,57 0,0099 123,1684 123,1783 

 

 

Figur 2. Graf över den uppmätta energiförbrukningen beroende på antalet överförda 

bytes i körläge.  

5.4 Olika antal överföringar per dygn 
Tabellen redogör för hur mycket tiden i körläge påverkas beroende på antalet skickade paket 
per dygn. Den visar hur det i sin tur påverkar energiförbrukningen, som är baserat på den 
uppmätta strömförbrukningen. Linjediagrammet visualiserar den totala energiförbrukningen. 
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Tabell 5. Tabell över den uppmätta energiförbrukningen beroende på antalet 

överföringar per dygn. 

Skickade 
paket per 
dygn 

Tid i körläge 
(s) 

Resterande tid 
på dygn (s) 

E i körläge 
(Ws) 

E i sovläge 
(Ws) 

E totalt 
(Ws) 

1 1,6052 86398,39 0,0066 123,1696 123,1761 
2 3,2104 86396,79 0,0131 123,1673 123,1804 
4 6,4208 86393,58 0,0263 123,1627 123,1890 
8 12,8416 86387,16 0,0525 123,1535 123,2061 
12 19,2624 86380,74 0,0788 123,1444 123,2232 
24 38,5248 86361,48 0,1576 123,1169 123,2746 

 

 

Figur 3. Graf över den uppmätta energiförbrukningen beroende på antalet 

överföringar per dygn. 
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6 Resultat och analys  
Figur 4 visar utvecklingskortets energiförbrukning över ett dygn beroende på antalet 

överförda bytes i varje paket. Staplarna visar att energiförbrukningen är minst när endast en 

byte överförs och störst när åtta bytes överförs. Det är dock en väldigt liten skillnad mellan 

varje stapel och skillnaden mellan stapel 1 och 8 är 2,2 mWs. Stapel 2 och 3 har samma 

energiåtgång, vilket också stapel 7 och 8 har. Trots det har paketen skickats iväg och lagrats 

korrekt på Cayenne, vilket kan ses i Bilaga 1.  

 

Figur 4. Stapeldiagram över den uppmätta energiförbrukningen per dygn beroende på 

paketstorlek, när endast ett paket skickas.  

 
I Figur 5 visas utvecklingskortets uppmätta energiförbrukning över ett dygn beroende på 
antalet överföringar. Storleken på energiförbrukningen i körläget ökar linjärt för varje paket 
som skickas. Skillnaden mellan den första och sista stapeln är 98,5 mWs.  

 

Figur 5. Stapeldiagram över den uppmätta energiförbrukningen per dygn beroende på 

antalet överföringar. Datastorleken är en byte vid varje överföring. 
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Figur 6 är ett linjediagram som jämför energiförbrukning per byte i körlägena från Figur 4 och 
Figur 5. Linje 1 förblir stagnant på 6,57 mWs/byte. Linje 2 visar på en negativt exponentiell 
förändring. 

 

Figur 6. Linjediagram över energiförbrukning per överförd byte.
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7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Diskussion 

7.1.1 Metoddiskussion 

7.1.1.1 Utveckling av mätutrustningen 
Utvecklingen av mätutrustningen påbörjades så fort som utvecklingskortet tillhandahölls. Den 
officiella koden var väldigt dåligt anpassad för vidareutveckling. Kodens dokumentation var 
bristfällig och saknade tydliga förklaringar om vad funktioner gjorde. Det fanns exempelvis inte 
en ingående beskrivning av vilka funktioner som användes när ett paket skulle överföras. Koden 
var därför väldigt komplicerad att sätta sig in i, speciellt eftersom vi ville ändra tidsintervallet 
för överföringar. Detta ledde till att väldigt mycket mer tid spenderades på att anpassa koden 
än vad som först var planerat. Det gick dock relativt smidigt att koppla upp utvecklingskortet 
till LoRa-nätverket, tack vare Patrik Casta. 
 
Eftersom mätutrustningen ska klara av utomhusmiljöer spenderades en viss del av tiden till att 
leta efter ett lämpligt chassi. Dessutom behövdes sladdar lödas fast på ett hålkort för att 
möjliggöra att en temperaturgivare skulle kunna kopplas ihop med utvecklingskortet, vilket var 
grundfunktionen för utrustningen.  
 
Nu i efterhand inser vi att det arbetet tog mycket mer fokus från forskningen än vad som först 
var planerat. Skulle denna studie genomföras igen skulle allt fokus läggas på att förbereda 
utvecklingskortet för experimentet direkt och utvecklingen av mätutrustningen skulle ske i 
andrahand. 

7.1.1.2 Experimentet 
Det var tack vare handledaren som vi upptäckte att komponenter skulle behöva lödas bort för 
att minimera onödig energiförbrukning. Eftersom dokumentationen för utvecklingskortet är 
bristfällig var det väldigt svårt att upptäcka att det var nödvändigt. Proceduren var dessutom 
otydligt förklarad. 
 
Eftersom dokumentationen var så pass bristfällig missförstod vi först hur överföringssekvensen 
skulle se ut grafiskt på oscilloskopet. Detta ledde till att experiment upprepades flera gånger i 
onödan. Efter flera upprepade försök upptäckte vi hur överföringssekvensen egentligen skulle 
se ut, och anpassade metoden efter det. Jämför bilden i utvecklingskortets dokumentation 
(STMicroelectronics, 2018a, s.52) med Bild 17. 

7.1.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att ta reda på om dataöverföringsintervallet eller storleken på varje 
överföring med LoRa påverkar energiförbrukningen mest. Det energieffektivaste förhållandet 
mellan de två variablerna skulle också beräknas. I Figur 6 i resultatet ser man tydligt att energin 
som förbrukas i körläget per byte blir betydligt mindre om man skickar paket med mer data i 
sig en gång om dagen. Det finns förstås inget tvång att man måste skicka ett paket om dagen. 
Det bästa är att vänta och samla in mätvärden från exempelvis ett vattendrag under en längre 
period och sen skicka allt i en överföring. Det visar på att LoRa är väl anpassat för att ha en 
minimal energiförbrukning. 
 
Av någon anledning blev mätvärdet för sovläget betydligt högre än vad som angivs i 

utvecklingskortets dokumentation, 0,432 mA istället för 1,5 μA. Mätvärdena i körläget stämde 

inte heller överens med de dokumenterade värdena; 1,24 mA istället för 8 mA. Dessutom blev 

tidmätningen för överföring 2 och 3 respektive 7 och 8 lika. Vi är inte helt säkra på vad det 

beror på men eftersom Cayenne tog emot samtliga data korrekt antas empirin vara tillräckligt 

pålitlig för att användas i studien. Värdena från Cayenne går att se i Bilaga 1. Dessutom var 

det ett återkommande fenomen, vilket kan ses på de äldre skärmdumparna i Bilaga 3. 
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Att strömvärdena var höga påverkar inte den här studiens slutsats. Om man använder de 
teoretiska strömvärdena för kör- och sovläget, 8 mA respektive 1,5 μA, från dokumentationen 
och utför samma uträkningar med dem som med dem insamlade värdena får man följande 
diagram: 
 

 

Figur 7. Stapeldiagram över den teoretiska energiförbrukningen per dygn beroende på 

paketstorlek, när endast ett paket skickas. 

 

 

Figur 8. Stapeldiagram över den teoretiska energiförbrukningen per dygn beroende på 

antalet överföringar. Datastorleken är en byte vid varje överföring. 
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Jämför man Figur 6 med Figur 9 ovan ser man att linjerna följer samma mönster, även om 
energiförbrukningen skiljer sig åt. Det beror på att samma tider för kör- och sovläget används i 
respektive figur. 

7.1.2.1 Signalstyrka 
I tabell 1 visas varje överförings signalstyrka i form av dess SNR- och RSSI-värden. Värdena 
varierade lite, men medelvärdet av SNR låg på 4 dB och RSSI på -104.5 dBm är paketen 
skickades med SF12. Om man jämför de insamlade värdena i denna studie med de som Ruano 
(2017) fick, är signalstyrkan medelmåttig. Han testade att mäta SNR samt RSSI för LoRa 
inomhus, med fri sikt samt i stadsmiljö med 30, 60 respektive 4000 meter från nod till gateway. 
Paketstorleken som han använde sig av var 2 byte data.  
 
Med SF12 fick Ruano RSSI-värden omkring -80 dBm inomhus, -80 dBm med fri sikt till 
gatewayen, och omkring -120 dBm i stadsmiljön. SNR-värdet var runt 9 dB inomhus, 9dB med 
fri sikt till gatewayen, och -18 dB i statsmiljö. 
 
Studiens experiment utfördes med noden 440 meter till gatewayen, och sikten skymdes av en 
del av högskolan. Detta verkar ha försämrat styrkan mycket men de uppmätta SNR- och RSSI-
värdena är ändå acceptabla när man jämför dem med Ruanos.  
 
Avståndet från nod till gateway, samt SNR- och RSSI-värden ligger i den här studien alltså 
mittemellan Ruanos mätningar där han hade fri sikt till gateway och mätningarna i stadsmiljön. 
 
Ruano ställer även upp data över antalet paket som ej mottagits korrekt av gatewayen. Följande 
tabeller från den rapporten visar antalet procent av paketen (PER) som blev korrupta beroende 
på hur många bytes som skickades i varje paket samt beroende på vilken spridningsfaktor som 
användes. 
 

Figur 9. Linjediagram över energiförbrukning per överförd byte. 
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Bild 19. Antalet procent av paketen som mottagits korrupta inomhus (Ruano, 2017). 

 
 

 

Bild 20. Antalet procent av paketen som mottagits korrupta med fri sikt till gatewayen 

(Ruano, 2017). 

 

 

Bild 21. Antalet procent av paketen som mottagits korrupta i stadsmiljö (Ruano, 2017). 

 
På Bild 19 och Bild 20 kan man se att antalet korrupta paket inomhus och med fri sikt varierar 
relativt mycket, och det följer inte något tydligt mönster. Ruanos kommenterade på att det 
troligtvis berodde på utomstående störningar under vissa tider under experimentet, men 



 

29 

eftersom medelvärdet från flera mätningar användes minimerades störningarnas inverkan på 
resultatet. På Bild 21 varierar staplarna mindre beroende på hur många bytes som överfördes, 
men däremot är procenten drygt 70% på SF12 vilket är många korrupta paket. 
 
Utifrån Ruanos resultat syns det att datastorleken inte har en stor inverkan på dataförlusten, 
om det påverkar alls. I den här studiens experiment skickades en till åtta byte data med SF12, 
medan Ruanos skickade upp till 51 byte med samma spridningsfaktor. 
  

7.2 Implikationer 
Även fast studien enbart undersökte energiförbrukningen på utvecklingskortet NUCLEO-
L037RZ med expansionskortet SX1272MB2DAS LoRa RF, borde resultatet ändå gå att använda 
till andra LoRa-produkter. Studiens resultat skulle kunna användas som kompletterande 
vägledning vid beslutsfattning om hur data ska skickas då LoRa används för 
datakommunikation.  

7.3 Slutsats 

Efter studien framgick det att antalet överföringar per dygn har större påverkan på den totala 
energiförbrukningen än vad storleken på respektive överföring har. Det framgår också att 
energiförbrukningen är lägre ju mindre paketen är och ju mer sällan de skickas varje dygn. 
Det är mer optimalt att exempelvis fylla och skicka ett stort paket per dygn, än att skicka 2 
små separata paket med lite data i vardera. Större paket ökar inte risken för korrupt mottagna 
paket, alltså bör man vänta med att överföra data tills den maximala storleken ett paket kan 
innehålla i LoRa har uppnåtts. 

Det här resultatet är rimligt eftersom endast 1 preamble och header överföras då 1 paket 
skickas, oavsett om det innehåller 1 byte eller 8 byte. Om däremot 8 paket överförs med 1 byte 
var måste 8 preamble och headers överföras, vilket resulterar i att mer data skickas totalt. För 
varje paket som skickas måste även LoRa-enheten upprätta kontakt med gatewayen, vilket tar 
tid och förbrukar ytterligare energi. Därför är det bättre att upprätta kommunikation med 
gatewayen 1 gång och skicka ett så stort paket som möjligt innan kommunikationen avslutas.  

Det rimliga resultatet i denna studie eliminerar risken för ett undantag i denna logik för LoRa. 
Trots att resultatet är rimligt medförde studien data som har påverkats av olika störningar, 
som imperfekt hårdvara och andra radiosignaler. Vi anser att den data som samlades in kan 
vara användbar för andra, exempelvis då datadrivna beslut angående LoRa ska tas i praktiska 
tillämpningar. Resultatet visar dessutom på att studiens metod är korrekt och att 
programmets kod är tillräckligt tillförlitlig. 

7.4 Vidare forskning 
För vidare forskning är följande områden relevanta: 

• Experimentet skulle kunna utföras med olika spridningsfaktorer för att se hur det 
påverkar energiförbrukningen. 

• Liknande experiment skulle kunna utföras på flera typer av LoRa produkter, för att 
jämföra dem med varandra. 

• Experiment skulle kunna utföras i ett ekofritt testrum, där inga utomstående signaler 
eller objekt stör uppkopplingen. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Excel-dokument med nedladdade data från Cayenne om överföringarna som 

skickats och sparats där. 
 
Bilaga 2 Samtliga oscilloskopsskärmdumpar från experimentet. 
 
Bilaga 3 Oanvända oscilloskopsskärmdumpar där tid och datum ej syns. 
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Bilaga 1  

Transfer # Timestamp Device ID Channel Sensor Name Sensor ID Data Type Unit Value

7 2019-09-05T17:46:54.309Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 101 SNR 50627b50-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b snr db 5.5

7 2019-09-05T17:46:54.309Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 0 Temperature (0) 8efdfaf0-ab00-11e9-be3b-372b0d2759ae temp c 25.5

7 2019-09-05T17:46:54.309Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 1 Temperature (1) 8f25ce40-ab00-11e9-9636-f9904f7b864b temp c 25.5

7 2019-09-05T17:46:54.309Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 2 Temperature (2) 8f41e1c0-ab00-11e9-beb3-736c9e4bf7d0 temp c 25.5

7 2019-09-05T17:46:54.309Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 4 Temperature (4) 8f86b2f0-ab00-11e9-94e9-493d67fd755e temp c 25.5

7 2019-09-05T17:46:54.309Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 5 Temperature (5) 703577a0-ab01-11e9-beb3-736c9e4bf7d0 temp c 25.5

7 2019-09-05T17:46:54.309Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 3 Temperature (3) 8f660b90-ab00-11e9-be3b-372b0d2759ae temp c 25.5

7 2019-09-05T17:46:54.309Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 7 Temperature (7) 65703440-ab01-11e9-be3b-372b0d2759ae temp c 25.5

7 2019-09-05T17:46:54.309Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 6 Temperature (6) 65798310-ab01-11e9-94e9-493d67fd755e temp c 25.5

7 2019-09-05T17:46:54.309Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 100 RSSI 50407460-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b rssi dbm -104

6 2019-09-05T17:43:54.414Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 2 Temperature (2) 8f41e1c0-ab00-11e9-beb3-736c9e4bf7d0 temp c 25.5

6 2019-09-05T17:43:54.414Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 100 RSSI 50407460-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b rssi dbm -107

6 2019-09-05T17:43:54.414Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 101 SNR 50627b50-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b snr db 3.25

6 2019-09-05T17:43:54.414Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 0 Temperature (0) 8efdfaf0-ab00-11e9-be3b-372b0d2759ae temp c 25.5

6 2019-09-05T17:43:54.414Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 1 Temperature (1) 8f25ce40-ab00-11e9-9636-f9904f7b864b temp c 25.5

6 2019-09-05T17:43:54.414Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 4 Temperature (4) 8f86b2f0-ab00-11e9-94e9-493d67fd755e temp c 25.5

6 2019-09-05T17:43:54.414Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 6 Temperature (6) 65798310-ab01-11e9-94e9-493d67fd755e temp c 25.5

6 2019-09-05T17:43:54.414Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 3 Temperature (3) 8f660b90-ab00-11e9-be3b-372b0d2759ae temp c 25.5

6 2019-09-05T17:43:54.414Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 5 Temperature (5) 703577a0-ab01-11e9-beb3-736c9e4bf7d0 temp c 25.5

5 2019-09-05T17:40:54.104Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 0 Temperature (0) 8efdfaf0-ab00-11e9-be3b-372b0d2759ae temp c 25.5

5 2019-09-05T17:40:54.104Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 1 Temperature (1) 8f25ce40-ab00-11e9-9636-f9904f7b864b temp c 25.5

5 2019-09-05T17:40:54.104Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 2 Temperature (2) 8f41e1c0-ab00-11e9-beb3-736c9e4bf7d0 temp c 25.5

5 2019-09-05T17:40:54.104Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 4 Temperature (4) 8f86b2f0-ab00-11e9-94e9-493d67fd755e temp c 25.5

5 2019-09-05T17:40:54.104Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 5 Temperature (5) 703577a0-ab01-11e9-beb3-736c9e4bf7d0 temp c 25.5

5 2019-09-05T17:40:54.104Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 100 RSSI 50407460-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b rssi dbm -100

5 2019-09-05T17:40:54.104Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 101 SNR 50627b50-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b snr db 0.25

5 2019-09-05T17:40:54.104Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 3 Temperature (3) 8f660b90-ab00-11e9-be3b-372b0d2759ae temp c 25.5

4 2019-09-05T17:37:54.081Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 101 SNR 50627b50-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b snr db 5.75

4 2019-09-05T17:37:54.081Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 0 Temperature (0) 8efdfaf0-ab00-11e9-be3b-372b0d2759ae temp c 25.5

4 2019-09-05T17:37:54.081Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 100 RSSI 50407460-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b rssi dbm -101

4 2019-09-05T17:37:54.081Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 1 Temperature (1) 8f25ce40-ab00-11e9-9636-f9904f7b864b temp c 25.5

4 2019-09-05T17:37:54.081Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 2 Temperature (2) 8f41e1c0-ab00-11e9-beb3-736c9e4bf7d0 temp c 25.5

4 2019-09-05T17:37:54.081Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 3 Temperature (3) 8f660b90-ab00-11e9-be3b-372b0d2759ae temp c 25.5

4 2019-09-05T17:37:54.081Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 4 Temperature (4) 8f86b2f0-ab00-11e9-94e9-493d67fd755e temp c 25.5

3 2019-09-05T17:34:53.752Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 0 Temperature (0) 8efdfaf0-ab00-11e9-be3b-372b0d2759ae temp c 25.5

3 2019-09-05T17:34:53.752Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 1 Temperature (1) 8f25ce40-ab00-11e9-9636-f9904f7b864b temp c 25.5

3 2019-09-05T17:34:53.752Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 100 RSSI 50407460-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b rssi dbm -102

3 2019-09-05T17:34:53.752Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 3 Temperature (3) 8f660b90-ab00-11e9-be3b-372b0d2759ae temp c 25.5

3 2019-09-05T17:34:53.752Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 2 Temperature (2) 8f41e1c0-ab00-11e9-beb3-736c9e4bf7d0 temp c 25.5

3 2019-09-05T17:34:53.752Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 101 SNR 50627b50-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b snr db 6

2 2019-09-05T17:31:53.723Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 100 RSSI 50407460-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b rssi dbm -105

2 2019-09-05T17:31:53.723Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 0 Temperature (0) 8efdfaf0-ab00-11e9-be3b-372b0d2759ae temp c 25.5

2 2019-09-05T17:31:53.723Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 2 Temperature (2) 8f41e1c0-ab00-11e9-beb3-736c9e4bf7d0 temp c 25.5

2 2019-09-05T17:31:53.723Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 101 SNR 50627b50-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b snr db 5

2 2019-09-05T17:31:53.723Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 1 Temperature (1) 8f25ce40-ab00-11e9-9636-f9904f7b864b temp c 25.5

1 2019-09-05T17:28:53.569Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 1 Temperature (1) 8f25ce40-ab00-11e9-9636-f9904f7b864b temp c 25.5

1 2019-09-05T17:28:53.569Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 101 SNR 50627b50-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b snr db 3.5

1 2019-09-05T17:28:53.569Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 0 Temperature (0) 8efdfaf0-ab00-11e9-be3b-372b0d2759ae temp c 25.5

1 2019-09-05T17:28:53.569Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 100 RSSI 50407460-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b rssi dbm -110

0 2019-09-05T17:25:53.436Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 0 Temperature (0) 8efdfaf0-ab00-11e9-be3b-372b0d2759ae temp c 25.5

0 2019-09-05T17:25:53.436Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 101 SNR 50627b50-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b snr db 3

0 2019-09-05T17:25:53.436Z 80c03f10-23bb-11e9-a056-c5cffe7f75f9 100 RSSI 50407460-263e-11e9-8cb9-732fc93af22b rssi dbm -107  
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Bilaga 2  

 

Uppmatta matvarden_bilaga.zip
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Bilaga 3  

Gamla_uppmatta_matvarden_bilaga.zip
 

 

 

 


