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Abstract 
The purpose of this thesis is to examine if LoRaWAN is a possible alternative to older, more 
established, wireless networks in the smart bike context, and how much power a LoRaWAN 
node consumes in the same context. 
 
A hardware application was developed where a connection to the LoRa network can be 
achieved. Theoretical calculations for power consumption and for waiting time to send data 
were made to answer if it is possible to send data with LoRaWAN every 50 meters when a cyclist 
has an average speed of 25 km/h. In addition, the coverage of the network in the central parts 
of Jönköping municipality was also examined. To examine the coverage in Jönköping, an 
experiment was constructed where signal strength and packet loss could be tested in several 
places in the city. The result of the experiment were different RSSI and SNR values which could 
then be analyzed to produce a coverage map for the positions tested. 
 
In order to answer whether it is possible to send data often enough for a smart bike which, 
according to the demarcations, must be updated every 50 meters, calculations were made 
according to the chapter on restrictions and power calculation. 25 km/h is used for cyclists’ 
average speed and the time interval to be achieved is calculated to 7.2 seconds. This interval can 
be achieved if several sub-bands are used, which indicates that it is possible to use LoRaWAN 
for a smart cycle application. 
 
Calculations for power consumption were made using the collected theory about power 
calculation. Graphs were compiled for how the power depends on the amount of data when the 
time interval is constant (7.2 seconds) and how the power depends on the time interval when 
the data amount is constant (12 bytes). The coverage was perceived as good even though the 
network is not yet so widespread and given the low DR (data rate) used. 
 
The results of the study will be useful for deciding as to whether it is a good idea to use 
LoRaWAN as an alternative to more well-established networks for applications that needs to 
send data relatively often and be wireless and energy efficient. Another possible use of the 
results could be to strategically place more gateways for Jönköping Energy's LoRa network. 
 
Due to time shortage, the sample size for signal strength and packet loss is small. To get a more 
reliable result more extensive experimentation would have been needed. According to research, 
weather plays a role in radio communication and unfortunately the weather could not be 
considered for the same reasons. Calculations have also not been made for how the average 
power is affected when a GPS module is used, which is a requirement for sending the smart 
bikes coordinates.
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Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att granska ifall LoRaWAN är ett möjligt alternativ till äldre 
trådlösa nätverk i smartcykel kontexten, samt hur strömförbrukningen för en LoRaWAN nod 
ser ut i samma kontext. 
 
En hårdvaruapplikation utvecklades där en anslutning till LoRa-nätverket kan uppnås. 
Teoretiska beräkningar för strömförbrukning och väntetid för att skicka data gjordes för att 
besvara ifall det är möjligt att skicka data med LoRaWAN var 50:e meter när en cyklist har en 
medelhastighet på 25 km/h. Utöver detta så undersöktes även vilken täckning nätet har i de 
centrala delarna av Jönköpings kommun. För att undersöka hur täckningen var i Jönköping 
konstruerades ett experiment där signalstyrka och paketförlust kunde testas på flera platser i 
staden. Resultatet av experimentet var flera RSSI och SNR värden, samt data om paketförlust 
som sedan kunde analyseras för att ta fram en täckningskarta för positionerna som testades. 
 
För att besvara ifall det är möjligt att skicka data tillräckligt ofta för en smartcykel som enligt 
avgränsningarna måste uppdatera data var 50:e meter så gjordes beräkningar enligt kapitlet 
om restriktioner samt effektberäkning. 25 km/h användes för cyklisters genomsnittliga 
hastighet och tidsintervallet som måste uppnås beräknades till 7.2 sekunder. Intervallet kunde 
uppnås ifall flera sub-band används, vilket indikerar att det är möjligt att använda sig av 
LoRaWAN för en smartcykelapplikation. 
 
Beräkning för strömförbrukning gjordes med hjälp av den insamlade teorin om 
effektberäkning. Grafer sammanställdes för hur effekten beror på datamängden när 
tidsintervallet är konstant (7.2 sekunder) samt för hur effekten beror på tidsintervallet när 
datamängden är konstant (12 byte). Täckningen upplevdes som bra även fast nätverket ännu 
inte är så utbrett och med tanke på den höga DR (data rate) som användes. 
 
Resultaten av studien kommer att kunna användas för att göra ett beslut om huruvida det är en 
god idé att använda LoRaWAN som alternativ till mer väletablerade nätverk för applikationer 
som skickar data relativt ofta. En annan möjlig användning av resultaten skulle kunna vara att 
mer strategiskt kunna placera fler gateways för Jönköping Energis LoRa-nätverk. 
 
På grund av tidsbrist så är stickprovet för signalstyrka och paketförlust litet. För att få ett mer 
pålitligt resultat hade ett längre experiment behövts. Väder har inte heller tagits hänsyn till. Av 
samma anledning har inte heller beräkningar gjorts för hur medeleffekten påverkas när en GPS-
modul används, vilket är ett krav för att skicka smartcykelns koordinater. 
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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 
Denna studie är ett examensarbete i samarbete med Cybercom Group. Examensarbetet är en 
del av högskoleingenjörsutbildningen inom området datateknik på Jönköpings tekniska 
högskola.   
 
Uppdraget som togs fram tillsammans med Cybercom går ut på att undersöka hur väl 
LoRaWAN-uppkopplade smartcyklar fungerar i Jönköping. Smartcyklar är något som både 
företag och privatpersoner har fattat tyckte för, då de på senare år har blivit alltmer populära. 
Att en cykel är smart innebär att cykeln är utrustad med teknik som i vissa fall kan vara 
uppkopplad mot ett nätverk.  
 
Automation och effektivisering är något som präglar dagens samhälle och det är i dessa 
sammanhang som IoT (Internet of Things) begreppet dyker upp allt mer frekvent. IoT handlar 
om fysiska ting som har möjlighet att kommunicera utan mänsklig inblandning. Data samlas in 
automatiskt och bearbetas till användbar information [1]. 
 
LoRaWAN är en förkortning för “Long Range Wide Area Network” och är ett alternativ till 
andra trådlösa nätverk. LoRaWAN är relativt nytt för konsumenter och blir allt mer populärt, 
antagligen på grund av dess låga strömförbrukning jämfört med alternativa trådlösa nätverk. 
Marknaden för trådlös kommunikation har under många år haft en avsaknad av en teknologi 
som klarar av att skicka och ta emot data på stora avstånd samtidigt som strömförbrukningen 
är låg. LoRaWAN är framtaget för utveckling av IoT och när LoRaWAN etablerades så 
revolutionerade det IoT-marknaden och en våg av digitalisering och smarta städer kunde 
utvecklas [2]. 
 
Cybercom vill lära sig mer om LoRa-nätverket. Jönköping Energi etablerar nu ett stadsnät som 
använder sig av LoRaWAN. Detta nätverk kommer i denna studie att användas för experiment 
där det undersöks ifall nätverket är passande för användning för smartcyklar då data måste 
skickas relativt ofta. Cybercom har många kontakter med andra företag och förvaltningar runt 
om i kommunen och resultatet som framställs kan vara intressant för flera av dem. 
 
Det finns flera studier och artiklar som undersöker olika aspekter av den trådlösa 
kommunikationstekniken LoRaWAN. I december 2017 publicerades en rapport från 
Universitet i Antwerp där författarna jämför LoRaWAN:s olika klasser ur ett strömförbruknings 
perspektiv. Syftet med studien var att verifiera redan publicerade värden från datablad samt att 
jämföra batteriets livslängd mellan de olika klasserna [3]. Experimentet som bedrivs i denna 
studien fokuserar endast på teoretisk strömkonsumtion för en av klasserna med ett icke 
traditionellt användningsområde för LPWANs. Denna studie blir då relevant eftersom en studie 
som undersöker hur väl LoRaWAN fungerar för smartcyklar inte existerar. 

1.2 Problembeskrivning 
Teknik på dagens smarta cyklar är ibland uppkopplade mot nätverk som kräver en 
prenumeration, t.ex GSM-nätverket[4]. Detta gör att produkterna stiger i pris, blir relativt 
batterikrävande och oftare måste underhållas. Eftersom bandbredden för GSM-nätet är 
licensierad krävs det även ett simkort från en mobiloperatör för att kunna använda produkten. 
Detta medför en månadskostnad utöver det pris som betalas vid köp av produkten. 
 

Tanken med LoRaWAN är att skicka data med långa intervall medan i denna studie så kommer 
data skickas ofta och med varierande signalstyrka. Det blir då intressant att se ifall LoRaWAN 
kan hantera detta samt hur strömförbrukningen för en nod i nätverket blir. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att granska ifall LoRaWAN är ett möjligt alternativ till äldre 
trådlösa nätverk i smartcykel kontexten, samt hur strömförbrukningen för en LoRaWAN nod 
ser ut i samma kontext. 
 
För att kunna besvara syftet har det brutits ner i tre frågeställningar. Eftersom en smartcykel 
ofta har krav för att kunna skicka data med regelbundna och korta intervall så leder det till den 
första frågeställningen: 
 

• Är det möjligt att skicka data tillräckligt ofta för en smartcykel med LoRaWAN och 
krävs det isåfall specifika inställningar för att uppnå detta? 

 
Utöver detta så är det även viktigt att undersöka vilken täckning den LoRaWAN-uppkopplade 
smartcykeln kommer att ha vilket leder oss till den andra frågeställningen: 
 

• Hur bra är täckningen av Jönköping Energis LoRa-nätverk i Jönköping med 
inställningar passande en smartcykel? 

 
Eftersom LoRaWAN sägs vara väldigt strömsnålt så är det intressant att se hur mycket ström 
det drar i fallet för en smartcykel. Den tredje frågeställningen blir då: 
 

• Om en bestämd mängd data måste skickas från en smartcykel med specifika intervall 
med LoRaWAN, hur skiljer sig då strömförbrukningen för smartcykeln? 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Denna studie fokuserar främst på LoRa-nodens strömförbrukning, samt LoRa-nätverkets 
förmåga att leverera en upplevelse som för en smartcykelanvändare är tillfredsställande. 
 

1.4.1 Omfång 
I denna studie kommer endast LoRaWAN i frekvensbandet 868 MHz undersökas. 
 
En smartcykel i denna studie definieras som: 
 

• En applikation som skickar positionsdata. 
 

• En applikation som måste uppdatera användarens position var 50:e meter. Detta är 
också vår definition av “tillräckligt ofta” som nämns i frågeställningen. 

 

1.4.2 Avgränsningar  
• Testerna kommer att utföras centralt i Jönköping. Detta innefattar alltså inte hela 

Jönköpings kommun. 
 

• Flera typer av hårdvara kommer inte att testas. 
 

1.5 Disposition 
Rapporten kommer hädanefter bestå av ytterligare fem kapitel. I andra kapitlet får läsaren en 
inblick i hur det teoretiska ramverket byggts upp samt en inblick i vilken teori denna studie 
grundar sig på. I kapitel tre beskrivs hur metoden valdes ut och hur studien rent praktiskt ska 
gå till. Kapitel fyra beskriver studiens empiri som ligger till grund för arbetet. Läsaren får även 
reda på hur empirin samlats in för att kunna ge en indikation till det praktiska resultatet. 
Kapitel fem redovisar en analys på resultatet som sedan används i kapitel sex där slutsats och 
diskussionen ske. 
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2 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

2.1.1 Koppling till första frågeställningen 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen “Är det möjligt att skicka data 
tillräckligt ofta för en smartcykel med LoRaWAN och krävs det i så fall specifika inställningar 
för att uppnå detta?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Kommunikation, 
restriktioner och cyklisters genomsnittliga hastighet. 
 
Kommunikation är relevant för denna frågeställning eftersom kapitlet behandlar inställningar 
i LoRa-nätverket som påverkar hur snabbt det är möjligt att skicka data av en viss mängd. 
Kapitlet restriktioner introducerar sedan läsaren till lagar som begränsar mängden data som 
tillåts skickas för olika radiofrekvenser. 
 
Teori angående cyklisters genomsnittliga hastighet är även denna viktig för att få svar på vilket 
tidsintervall som smartcykeln måste skicka data med för att göra en uppdatering ungefär var 
50:e meter. 
 

2.1.2 Koppling till andra frågeställningen 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen “Hur bra är täckningen av LoRa-
nätverket i Jönköping med inställningar passande en smartcykel?” beskrivs följande områden 
i det teoretiska ramverket: Kommunikation och signalstyrka. 
 
Kommunikation är även för denna frågeställning relevant eftersom det är viktigt att ha 
kännedom om vilka parametrar som påverkar signalstyrka och räckvidd för att inse vad som 
påverkar resultatet av experimentet. Signalkvalitet behandlas för att ge läsaren förståelse för 
mått för signalstyrka som kommer att användas under experimentets gång. 
 

2.1.3 Koppling till tredje frågeställningen 
För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen “Om en bestämd mängd data måste 
skickas från en smartcykel med specifika intervall med LoRaWAN, hur skiljer sig då 
strömförbrukningen för smartcykeln?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: 
LoRa paketet, kommunikation, LoRaWAN klasser och effektberäkning. 
 
LoRa paketet, kommunikation och LoRaWAN klasser behandlas för att ge läsaren förståelse för 
vilka parametrar som påverkar strömförbrukningen för en nod i LoRa-nätverket. 
Effektberäkning behandlas för att visa hur medeleffekten för en nod kan beräknas. 
 

2.2 LoRaWAN 

2.2.1 Introduktion 
Ett LoRa-nätverk består huvudsakligen av tre grundläggande delar: noder, gateways och en 
central nätverksserver. Ofta finns det flera gateways som bygger upp LoRa-nätet över en stor 
area. Vanligtvis är en gateway strategiskt utplacerad på en plats högt över terrängen, exempelvis 
på en telefonmast eller på taket av ett höghus. Runt om gatewayen med en radie på ungefär 10–
15 km kan noder placeras. Denna topologi kallas för ett stjärn-nätverk. Det är noderna som 
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samlar in all data och skickar den vidare till nätverksservern genom en eller flera gateways [5, 
6]. 

 
Figur 1: LoRa-nätverkets uppbyggnad 

2.2.2 LoRa paketet 

 
Figur 2: LoRa-paketets uppbyggnad 

 
Ett LoRa paket innehåller tre olika element: preamble, header (frivillig), payload, samt CRC 
(Cyclic Redundancy Check, frivillig). LoRa paketet kan använda sig av två olika “lägen” - 
Implicit mode eller explicit mode. Ett paket som är av typen explicit innehåller en header där 
payloadens storlek, CR (Coding Rate), samt ifall CRC finns i slutet av paketet. Används däremot 
implicit mode finns det ingen header och payloadens storlek, CR, samt ifall CRC finns är statiskt 
och måste anges på klient och server. Fördelen med implicit mode är att paketet blir mindre 
och går snabbare att skicka vilket också innebär mindre strömförbrukning. 
 
En preamble används så att mottagaren kan detektera var paketet startar. CRC används för att 
kontrollera att payloaden är oförändrad medans olika val av CR skickar med olika mycket 
redundant data för att kunna återskapa ett paket som blivit korrupt [7]. 

2.2.3 Kommunikation 
De tre viktigaste aspekterna inom trådlös kommunikation är lång räckvidd, snabb 
överföringshastighet samt låg strömförbrukning. Det är omöjligt att få alla tre enligt fysikens 
lagar, men det går att få två. LoRa är utvecklat för att ha lång räckvidd och låg strömförbrukning           
på bekostnad av överföringshastighet. Detta går dock att justera med hjälp av olika spreading 
factor inställningar som beskrivs nedan. 
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Figur 3: LoRa’s spreading factor inställningar 

 
LoRa-protokollets moduleringsteknik använder sig av så kallade chirps för att skicka data. En 
chirp ändrar signalens frekvens över en viss tid och innehåller mellan 7 till 12 bitar beroende 
på vilken spreading factor som används. Datan kodas in i signalen genom att plötsligt hoppa 
från en frekvens till en annan. 
 

 
Figur 4: Hur spreading factor påverkar kommunikationen 

 
En högre spreading factor innebär längre räckvidd men en lägre bitrate och högre 
strömförbrukning, vilket illustreras i figur 4 ovan. 
 
Användandet av denna moduleringstekniken har fördelen att den inte lätt blir störd av andra 
signaler eftersom signalen byter frekvens med tiden och bildar diagonala linjer som vid 
avkodning är lätta att urskilja från signaler som använder sig av en annan moduleringsteknik. 
De blir inte heller störda av LoRa signaler med en annan spreading factor. 
 
LoRaWAN använder sig av en teknik kallad ADR (Adaptive Data Rate) för att dynamiskt ändra 
SF och effekten signalen skickas med. Detta görs av nätverket ifall det upptäcker att paketet 
kunde skickas snabbare eller med mindre effekt och ändå nå fram eftersom energi och tid för 
att skicka då blir mindre. Denna teknik rekommenderas dock inte för mobila enheter [8]. 
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2.2.4 Signalkvalitet 

2.2.4.1 RSSI (Received Signal Strength Indication) 
RSSI är effekten utav en mottagen signal och ger en indikation för hur bra täckning det är 
mellan antenn och nod. RSSI mäts i decibel-milli watt (dBm). Skalan den använder sig av går 
från 0 till 255 enligt IEEE 802.11. Företag som utvecklar produkter som använder sig av 
protokollet kan sätta sina egna skalor. När RSSI nämns i IoT-sammanhang är intervallet ofta 
på den negativa sidan och ju närmre RSSI-värdet är 0 desto starkare är signalstyrkan [9]. 
 

2.2.4.2 SNR (Signal to Noise Ratio) 
SNR är förhållandet mellan signalen som skickas och den nivå av bakgrundsbrus som finns i 
omgivningen. För att en signal som skickas ska komma fram utan problem måste signalen oftast 
ha en högre amplitud än bakgrundsbruset. SNR är en kvot av nytto-signalen och bruset och 
mäts i decibel (dB). Ju större värde på SNR desto bättre är signalen [10, 11]. 
 
SNR beräknas på olika sätt beroende på vilken enhet täljaren och nämnaren har. Täljaren är 
nytto-signalen (NS) och nämnaren är bakgrundsbruset (BB) [12]. 
 

•  Watt (W) 
o SNR=20*log(NS/BB) 

 
 

• Volt (V) 
o SNR=10*log(NS/BB) 

 
 

• Decibel (dB) 
o Det är samma sak att subtrahera logaritmer som att dividera heltal. 

Differensen som fås mellan termerna i ekvationen är SNR med enheten dB.  
o SNR=NS-BB 
o  

2.2.4.3 PER (Packet Error Ratio) 
PER är antalet korrupta paket / totala antalet mottagna paket. Ett paket i LoRaWAN betraktas 
som korrupt ifall CRC (Cyclic Redundancy Check) inte stämmer. 
 

2.2.4.4 Känslighet för LoRaWAN 
LoRaWANs förmåga att avmodulera signaler beror på vilken SF som används. En tabell för de 
olika SF inställningarna och minsta RSSI för att avmodulera signalen visas i tabell 1 nedan. 
 

 
Tabell 1: Inställningar för spreading factor 

 

2.2.4.5 Restriktioner 
LoRa använder sig av 5 olicensierade sub-band för dess kommunikation. Olicensierade band 
har ofta restriktioner i hur mycket de får användas (duty-cycle) och med vilken effekt signalen 
får skickas. 



 

8 

 
De 5 banden och deras restriktioner är som följer: 
 

• g (863.0 – 868.0 MHz): duty-cycle: 1%, pwr: 25mW 

• g1 (868.0 – 868.6 MHz): duty-cycle: 1%, pwr: 25mW 
• g2 (868.7 – 869.2 MHz): duty-cycle: 0.1%, pwr: 25mW 

• g3 (869.4 – 869.65 MHz): duty-cycle: 10%, pwr: 500mW 
• g4 (869.7 – 870.0 MHz): duty-cycle: 1%, pwr: 25mW 

 
Eftersom LoRa möjliggör användning av flera sub-band så är det möjligt att välja flera band för 
att öka den totala duty-cycle gränsen. En högre bitrate höjer gränsen för den totala mängden 
data som kan skickas eftersom datan skickas snabbare och därför ockuperar bandet under en 
kortare tid. Vid utveckling av en LoRaWAN-uppkopplad applikation så måste en kompromiss 
göras för vilka parametrar som är viktigast av bitrate, strömförbrukning, distans, samt hur ofta 
data kan skickas.  
 
Tid för att skicka data kan räknas ut enligt figur 5 nedan. 
 

 
Figur 5: Formel för uträkning av “Time on Air” 

 
Väntetiden för att skicka nästa gång ges då av tToA / duty-cycle - tToA. 
 

2.2.5 LoRaWAN klasser 
Noderna i LoRa-nätverket kan vara av typen klass A, klass B, eller klass C. 
 

2.2.5.1 Klass A 
En nod av typen klass A kan både skicka och ta emot data, men är begränsad till att ta emot 
data en kort stund efter den har skickat data. Mer specifikt så öppnas ett “receive window” där 
noden kan ta emot data 1 sekund samt 2 sekunder efter noden skickat data. Detta är den klass 
av nod som är det strömsnålaste alternativet. 
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2.2.5.2 Klass B 
En nod av typen klass B har all funktionalitet som föregående klass men tillåter för extra receive 
windows vid schemalagda tider. 
 

2.2.5.3 Klass C 
En nod av typen klass C har all funktionalitet som föregående klass men kan ta emot data när 
som helst förutom när noden skickar data. Detta är det mest strömkrävande alternativet. 

2.3 Hårdvara 
Valet av hårdvara är en viktig del i denna studie då frågeställningarna är beroende av resultatet 
som hårdvaran ger från experimenten samt information från databladen. Basen till 
hårdvaruapplikationen är en mikrokontroller från STMicroelectronics. STM32L073 är en 
väldigt energisnål mikrokontroller som sitter monterad på ett Nucleo-kort. Den exakta 
modellen som används i denna studie heter NUCLEO-L073RZ. Denna modell valdes bland 
annat tack vare sitt breda stöd för olika shields, samt tillgång till en öppen utvecklingsmiljö med 
god dokumentation. 
 
 
För att ansluta till LoRa-nätverket krävs en LoRa-modul. Ett paket där Nucleo-kortet 
tillsammans med en LoRa-modul av typen Klass A från Semtech valdes. Detta paket heter P-
NUCLEO-LRWAN1 och består av en NUCLEO-L073RZ samt en SX1272MB2xAS 
LoRa®extension board. En LoRa-modul med klass A valdes för att applikationen som utvecklas 
för studien inte kommer behöva ta emot data och vilket klass B och C har bättre stöd för. LoRa-
modulen och mikrokontrollern valdes även tack vare sin låga strömförbrukning [17]. 

2.4 Effektberäkning 
 

 
Figur 6: Beräkning av medeleffekten 

 
Time on air kan beräknas enligt figur 5 och används för att beräkna “Ttx” och “Trx”. LoRa’s 
moduleringsformel förenklas genom att CR, DE och IH sätts till konstanter där CR=⅘, DE=0 
och IH=0. Ett paket av typen implicit (IH=0) väljs eftersom strömförbrukningen då blir så liten 
som möjligt och paketets storlek kommer vara konstant. CR=⅘ är väljs eftersom det är 
standardinställningen för LoRaWAN och anses tillräckligt. DE används ibland vid högre 
spreading faktorer men eftersom datan ska skickas med så låg strömförbrukning som möjligt 
så används lägre SF inställningar och DE sätts till 0. Den resulterande formeln illustreras i figur 
7 nedan. 
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Figur 7: Beräkning av time on air 

 
“Estndby” och “Erx” beror på vilket av de två “receive windows” som servern väljer för att skicka 
sin data. Första receive window anpassar sig efter vilken DR (data rate) som noden skickar med, 
medans andra receive window DR är statiskt. Standardinställningen för Rx2 window är DR0 
(SF12, 125 kHz). För att beräkna strömförbrukningen av noden används det värsta tänkbara 
scenariot att noden tar emot data i receive window 2. SF12 för downlink är högt och gör att 
noden behöver lyssna efter data länge vilket drar ström. SF för downlink sätts därför till SF för 
uplink + 1 (+1 för att vara säkrare på att bekräftelespaketet når fram).  

2.5 Cyklisters genomsnittliga hastighet 
En studie som genomförts av John Parkin och Jonathon Rotheram ger resultat som visar vilken 
som är cyklisters genomsnittliga hastighet i stadsmiljö. Detta i förhållande till vägens lutning 
och andra påverkande faktorer. Cyklisterna blev utrustade med GPS och pulsmätare när de 
gjorde sina resor genom den brittiska staden Leeds. 
 
Studiens resultat visar att den genomsnittliga hastigheten för cyklister på flack stads-terräng är 
6.01 m/s (21.6 Km/h). För varje negativ gradient (1%) för lutning ökar medelhastigheten med 
0,2379 m/s (0,86 Km/h) och för varje positiv gradient (1%) minskas medelhastigheten med 
0,4002 m / s (1,44 Km/h). Den totala snitthastigheten med stigning och sluttning inräknat har 
beräknats till 25 Km/h [13]. 
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3 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. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
En hårdvaruapplikation kommer att utvecklas där en anslutning till LoRa-nätverket kan 
uppnås. Teoretiska beräkningar för strömförbrukning och väntetid för att skicka data kommer 
att göras för att besvara de två första frågeställningarna medan ett experiment kommer att 
utföras där signalstyrka och paketförlust testas på flera platser i Jönköping för att besvara den 
tredje frågeställningen. 

3.1.1 Koppling till första frågeställningen 
För att besvara den första frågeställningen “Är det möjligt att skicka data tillräckligt ofta för en 
smartcykel med LoRaWAN och krävs det i så fall specifika inställningar för att uppnå detta?” 
används teorin angående cyklisters medelhastighet tillsammans med vår avgränsning där vi vill 
göra en uppdatering var 50:e meter. 
 
Tidsintervallet som krävs för att uppnå detta beräknas enligt sträcka/hastighet*3.6, alltså 
50/25*3.6 = 7.2 sekunder. För att få det faktiska värdet på tidsintervallet för att skicka data så 
används teorin för att beräkna “time on air” tillsammans med formeln för att beräkna väntetid 
(tToA / duty-cycle - tToA). Flera data rate inställningar testas för att komma så nära det 
tidsintervall som krävs som möjligt. Datamängden som används vid testerna kommer vara 
minst 8 bytes. Detta för att kunna skicka positionen som två floats (lat och long). Ofta vill nog 
utvecklare skicka mer än så och med detta i åtanke så kommer flera datamängder att användas. 

3.1.2 Koppling till andra frågeställningen 
För att besvara den andra frågeställningen “Hur bra är täckningen av LoRa-nätverket i 
Jönköping med inställningar passande en smartcykel?” så görs experiment med lämpliga 
inställningar enligt resultatet från den första frågeställningen. 
 
Flera utspridda platser i Jönköping väljs varifrån tester kommer att utföras. Dessa tester går ut 
på att få fram värden för RSSI, SNR samt paketförlust beroende på plats. RSSI och SNR beror 
på många faktorer och är inte stabila trots att noden är stillastående. Med detta i åtanke så görs 
flera tester på varje plats. Medelvärde och standardavvikelse för RSSI och SNR samt avstånd 
till närmaste gateway antecknas. Avståndet antecknas eftersom LoRa-nätverket ännu inte är 
färdigutvecklat i Jönköping och då kan det vara bra att veta hur tätt gateways borde vara 
placerade för en smartcykelapplikation. Teorin om signalstyrka samt resultatet av paketförlust 
används för att visa vad som räknas som en stark uppkoppling och vad som räknas som en svag 
uppkoppling. 

3.1.3 Koppling till tredje frågeställningen 
För att besvara den tredje frågeställningen “Om en bestämd mängd data måste skickas från en 
smartcykel med specifika intervall med LoRaWAN, hur skiljer sig då strömförbrukningen för 
smartcykeln?” används resultatet från den första frågeställningen för att få svar på vilket 
tidsintervall som krävs och då också vilken data rate som kommer att användas. 
 
Medeleffekten beräknas sedan enligt kapitlet effektberäkning för olika mängder data och med 
inställningar enligt resultatet från första frågeställningen. Beräkningar görs även för 
medeleffekten när datastorleken är konstant och sändningsintervallet varierar. 

3.2 Arbetsprocessen 
Det första momentet för att komma igång med studien är en litteraturstudie där dokumentation 
och teori studeras för att få en större förståelse för det som ska utvecklas. När tillräckliga 
kunskaper uppnåtts kring ämnet kan frågeställningarna finslipas och en metod för att få svar 
på dessa utvecklas. Lämplig hårdvara till utveckling av applikationen införskaffas och 
utvecklingsprocessen startar där hårdvaran och applikationen utvecklas för att utföra de 
experiment som studien kräver. Till sist sammanställs studiens data och en slutsats kan dras. 
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3.3 Ansats 
För att få svar på studiens frågeställningar tas en abduktiv ansats där teorin samlas, metoden 
utvecklas och empirin sammanställs för att kunna dra slutsatser med gott underlag. 

3.4 Design 

3.4.1 Hårdvara 
Hårdvaran som kommer att användas för att hämta de teoretiska värdena för effekt och för att 
utföra experimenten gällande signalstyrka är ett paket vid namn P-NUCLEO-LRWAN1 
bestående av ett LoRa-modem och en mikrokontroller. 
 

3.4.2 Mjukvara 
Mjukvaran som används för noden är ett aningen modifierat demo-program [se bilaga 1] som 
hör till hårdvaran. Programmet är modifierat för att skicka 8 bytes av data, ADR avstängd, samt 
för att skicka med lämplig DR. Programmet konfigureras såklart också så att det ansluter till 
Jönköping Energis gateways. 
 
För att mäta paketförlust utvecklas ett program i programmeringsspråket Python. Detta 
program läser av serial porten som mikrokontrollern använder sig av och loggar allt som skickas 
till serialporten, samt tidpunkten som loggningen för varje rad sker. Programmet 
sammanställer till sist hur många paket som skickats vid varje enskilt experiments avslut (USB 
kopplas ur). När detta sker så återgår programmet till att försöka ansluta till LoRa-modulens 
serialport tills den återigen ansluts och programmet kan logga data. 
 

3.4.3 Design för första frågeställningen 
För att besvara den första frågeställningen “Är det möjligt att skicka data tillräckligt ofta för en 
smartcykel med LoRaWAN och krävs det i så fall specifika inställningar för att uppnå detta?” 
används teorin angående effektberäkning och restriktioner för att skapa ett Excel-dokument. 
Detta Excel-dokument kan då användas för att beräkna minsta väntetid beroende på SF, BW 
och datamängd. 
 

3.4.4 Design för andra frågeställningen 
Experimentet angående hur bra täckning LoRa-nätverket har i Jönköping kommer att göras 
genom tester vid förvalda platser i Jönköping med LoRa-noden och en laptop. Noden får sin 
strömförsörjning genom laptopens USB men är urkopplad när inget test utförs. Vid varje enskilt 
test kopplas noden in och tillåts skicka data i 2 minuter varpå noden kopplas ur igen. Tiden då 
testen startas samt vilken position noden befinner sig på antecknas för att sedan kunna matcha 
tidpunkterna som paket kom fram till servern till en plats. En tid på ungefär 5 minuter passerar 
innan nästa test utförs. Detta görs eftersom det då blir lättare att matcha en tid till en position 
för inkomna paket i gränssnittet för servern som används för denna studie. Ur detta gränssnitt 
utläses sedan RSSI, SNR och PER. 
 
Programmet som testar paketförlust körs samtidigt och efter experimentet är över undersöks 
loggen för hur många paket som skickats vid varje plats och sedan hur många som faktiskt 
nådde servern. 

3.4.5 Design för tredje frågeställningen 
För att besvara den tredje frågeställningen “Om en bestämd mängd data måste skickas från en 
smartcykel med specifika intervall med LoRaWAN, hur skiljer sig då strömförbrukningen för 
smartcykeln?” så används en utökad version av Excel-dokument från första frågeställningen. 
Detta använder sig av teorin för effektberäkning och gör det enkelt att testa olika inställningar 
och datamängder. Hårdvarans strömförbrukning vid olika lägen måste dock vara känd för att 
göra beräkningarna. Denna teori kan finnas i hårdvarans datablad [14, 15]. 
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13 dBm är standardeffekten som data sänds med för det valda LoRa-modemet. Den totala 
strömförbrukningen för LoRa-modulen vid sändning är dock närmare 28 mA. vid mottagning 
av data drar modemet ca 9.7 mA. Modulen drar i stort sett ingenting när den sover men 1.4 mA 
i standby läge. Mikrokontrollern tänks köra i “low power run mode” där den drar så lite som 8 
uA [7]. Detta är de värden för sändning och mottagning som kommer att användas vid de 
teoretiska beräkningarna av medeleffekt. 
 

3.5 Trovärdighet 
Utförandet av den insamlade datan som den här studien använder sig av har noga blivit 
granskad och validerad utifrån kunskap och litteratur kring källkritik. Studien använder sig av 
källor från pålitliga databaser så som Research gate och Diva. Datablad för hårdvara samt 
utförliga specifikationer för de protokoll som använts har även bidragit till en stor del av 
insamlingen av kunskap. 
 
För att säkerhetsställa att ett godtyckligt värde för RSSI och SNR presenteras i resultatet av 
experimentet som testade täckningen av Jönköping Energis LoRa-nätverk så skickades det 
mellan 15–20 paket vid varje geografisk plats i Jönköping. 
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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. 

4.1 Frågeställning 1 
Med SF 7 så beräknades väntetiden för några olika mängder data, vilket kan ses i tabell 2 nedan. 

 
Tabell 2: Väntetid beroende på datamängden 

4.2 Frågeställning 2 
Tabell 3 och 4 nedan visar resultatet av experimentet för andra frågeställningen där täckning 
undersöks. 

 
Tabell 3: RSSI 
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Tabell 4: SNR 

4.3 Frågeställning 3 
Resultatet för olika datamängder visas i tabell 5 nedan. Resultatet av beräkningen för 
medeleffekt vid olika intervall visas i tabell 6. En datamängd av 12 bytes valdes för dessa 
beräkningar för att kunna skicka med mer data än endast positionsdata. 

 

 
Tabell 5: Medeleffekten beroende på datamängden 
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Tabell 6: Medeleffekten beroende på tidsintervallet



 

17 

5 Analys 

5.1 Frågeställning 1 
I figur 8 illustreras hur väntetiden blir högre ju större mängd data som skickas. 

 
Figur 8: Väntetid för varierande mängd data 

 
Ett intervall på 7.2 sekunder, vilket beräknades vara ett krav för att uppdatera cykelns position 
var 50:e meter, lyckades inte uppnås. 7.49 sekunder för bara positionsdata vid SF 7 och BW 
125kHz uppnåddes, men ofta så vill nog utvecklare skicka mer data än detta. Detta ses då som 
ett otillräckligt resultat ifall ett sub-band med 1% duty-cycle används. Det är dock möjligt att 
använda flera sub-band och uppnå en högre duty-cycle. Används exempelvis två sub-band på 
1% duty-cycle per band så kan intervallet halveras. 12 bytes data till exempel kräver 8 sekunders 
väntetid med ett sub-band på 1%. Används två band så blir väntetiden istället 4 sekunder. 

5.2 Frågeställning 2 
Figur 9 visar en karta över Jönköping med gateways och platser där tester utförts markerade. 
Markörerna har olika färg beroende på RSSI. Ett högt RSSI värde indikeras med en grön färg 
och ett lågt med en röd färg. Den röda färgen valdes enligt känsligheten för SF 7 som är -123 
dBm. Några dBm läggs till eftersom känsligheten i regel är det lägsta RSSI som kan upptäckas 
men väldigt dålig signalstyrka anses ske tidigare än detta. De mellanliggande färgerna gul och 
orange valdes efter den observerade paketförlusten för olika RSSI värden. Gul är fortfarande 
bra men används för att ge en indikation att signalstyrkan är nära signalstyrka där paketförlust 
kan förväntas. 
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Figur 9: Resultat för datainsamling 

 
Landskap och byggnader verkar ha stor inverkan på signalen. Flera gula och orangea punkter 
finns i staden med stora byggnader som blockerar trots att dessa tester gjorts nära gateways. 
Vid liknande avstånd men med fri sikt så finns punkter med väldigt bra täckning och vid väldigt 
långa avstånd så är signalen ibland fortfarande acceptabel (en gul punkt i Trånghalla till 
exempel). Denna punkten är 7.5 km bort men väldigt högt upp och långt från staden vilket 
förklarar att den fortfarande har en acceptabel signalstyrka. 
 
Paketförlusten var på vissa platser med dålig signalstyrka så hög som 25% vilket innebär att var 
4:e paket måste skickas igen. Används två sub-band på 1% duty-cycle så kan ett paket skickas 
var 4:e sekund (Intervall – minsta väntetid) * (1/paketförlust) vilket i detta fallet är (7.2 - 4) * 
(1/0.25) och ger då hur många sekunder som finns tillgodo för att återskicka det 4:e paketet. 
Resultatet blir 12.8 sekunder, vilket är mer än de 7.2 sekunder som krävs vid dålig signalstyrka. 
 
PER var 0% för alla tester även när det förekom paketförlust. Detta hade möjligtvis varit något 
högre vid ett längre test, men fortfarande väldigt lågt eftersom LoRa-protokollet hanterar 
störningar bra. 
 

5.3 Frågeställning 3 
Figur 10 visar hur medeleffekten ökar ju större mängd data som skickas. 
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Figur 10: Medeleffekt för varierande mängd data 

 
Eftersom resultatet av den första frågeställningen visar att väntetiden med SF 7 och BW 125kHz 
är över 7.2 sekunder så används inga högre SF inställningar, utan det är dessa inställningar som 
väljs även för effektberäkningen. 
 
Figur 11 visar hur medeleffekten varierar med intervallet som paket skickas med. En datamängd 
av 12 bytes valdes för dessa beräkningar för att kunna skicka med mer data än endast 
positionsdata. 
 
 

 
Figur 11: Medeleffekt för varierande intervall
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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 
Studiens första frågeställning var följande: 

• Är det möjligt att skicka data tillräckligt ofta för en smartcykel med LoRaWAN och 
krävs det i så fall specifika inställningar för att uppnå detta? 

 
För att besvara ifall det är möjligt att skicka data tillräckligt ofta för en smartcykel som enligt 
avgränsningarna måste uppdatera data var 50:e meter så gjordes beräkningar enligt kapitlet 
restriktioner samt effektberäkning. 25 km/h användes för cyklisters genomsnittliga hastighet 
och tidsintervallet som måste uppnås beräknas till 7.2 sekunder för att endast skicka cykelns 
koordinater. Vi upptäckte snabbt att SF 7 och BW 125kHz krävs för att komma ner till ett 
intervall på 7.49 sekunder. Detta är inställningarna som sedan används i experimentet för att 
besvara andra frågeställningen angående LoRa-nätverkets täckning. Möjligheten finns att 
använda en högre bandbredd men resultatet från experimentet analyseras och en bedömning 
görs att vi inte vill offra signalstyrka för att skicka oftare. 
 
Studiens andra frågeställning var följande: 

• Hur bra är täckningen av Jönköping Energis LoRa-nätverk i Jönköping med 
inställningar passande en smartcykel? 

 
En mikrokontroller med tillhörande LoRa-shield användes tillsammans med ett modifierat 
demo-program för att testa täckningen av nätverket. RSSI, SNR samt paketförlust undersöktes 
och antecknades och en karta skapades där signalstyrkan på olika platser i Jönköping visas. 
Täckningen upplevdes som bra med tanke på den låga DR som användes. 
 
Studiens tredje frågeställning var följande: 

• Om en bestämd mängd data måste skickas från en smartcykel med specifika intervall 
med LoRaWAN, hur skiljer sig då strömförbrukningen för smartcykeln? 

 
Beräkning för strömförbrukning gjorde med hjälp av teorin om effektberäkning. Grafer 
sammanställdes för hur effekten beror på datamängden när tidsintervallet är konstant (7.2 
sekunder) samt för hur effekten beror på tidsintervallet när datamängden är konstant (12 byte). 
 

6.2 Implikationer 
Resultaten av studien kommer att kunna användas för att göra ett beslut om huruvida det är en 
god idé att använda LoRaWAN som alternativ till mer väletablerade nätverk för applikationer 
som skickar data relativt ofta. En annan möjlig användning av resultaten skulle kunna vara att 
mer strategiskt kunna placera fler gateways för Jönköping Energis LoRa-nätverk.  
 

6.3 Begränsningar 
På grund av tidsbrist så är stickprovet för signalstyrka och paketförlust litet. För att få ett mer 
pålitligt resultat hade ett längre experiment behövts. Väder har inte heller tagits hänsyn till. Av 
samma anledning har inte heller beräkningar gjorts för hur medeleffekten påverkas när en GPS-
modul används, vilket är ett krav för att skicka smartcykelns koordinater. 
 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studiens syfte var: 

• Att granska ifall LoRaWAN är ett möjligt alternativ till äldre trådlösa nätverk i 
smartcykel kontexten, samt hur strömförbrukningen för en LoRaWAN nod ser ut i 
samma kontext. 
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Intervallet 7.2 sekunder som var ett krav för att uppdatera position var 50:e meter kunde 
uppnås ifall flera sub-band används. Detta svarar på den första frågeställningen ifall det är 
möjligt att skicka data tillräckligt ofta för en smartcykelapplikation. Även testet av Jönköping 
Energis LoRa-nätverk anses som tillräcklig för en stor del av Jönköpings stad. Nu är detta LoRa-
nätverket fortfarande i ett tidigt stadie i Jönköping och vi förväntar oss att fler gateways 
kommer att placeras ut. 
 
Vi rekommenderar att utvecklare som vill skapa en LoRaWAN-uppkopplad 
smartcykelapplikation undersöker ifall det går få tillgång till ett nätverk med högt placerade 
gateways i kommunen de har tänkt att utveckla för. Det är dock viktigt att förstå att LoRaWAN 
inte ännu är så utbrett för att det ska fungera i hela Sverige. 
 
Medeleffekten beräknades till ungefär 3 mW för studiens användningsområde. Detta skulle 
innebära att ett batteri med kapaciteten 2000 mAh skulle vara i 91 dagar om applikationen går 
dygnet runt. Dock så är eventuell GPS-modul inte medräknad i detta resultat. 
 

6.5 Vidare forskning 
I denna studie undersöktes endast hur en applikation som förväntas skicka positionsdata var 
7.2 sekund fungerar med SF 7 och BW 125. Om en applikation behöver skicka data mer sällan 
kan det vara intressant att se ifall SF 8 eller högre blir ett alternativ till SF 7, och isåfall hur 
täckningen och strömförbrukningen ser ut i det fallet. Vad medeleffekten blir med användning 
av GPS-modul skulle även vara bra att veta. 
 
En annan intressant aspekt att forska vidare på skulle vara ifall datakomprimering kan 
användas för att minska mängden data som skickas och då även väntetiden och 
strömförbrukningen. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Den här bilagan innehåller demo kod för pythonskriptet som användes för att undersöka 

LoRa-modulens paketförlust. 

 

 


