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Abstract 
 
IoT stands for the Internet of Things and is a concept that has been around since 1999. IoT are 
objects around us that collects data and connects to controls or other machines via the internet and 
is a field that constantly growing every year. The most used communication for IoT devices is 
wireless communication. The term is broad and contains many different protocols, e.g. Bluetooth, 
WiFi, and LoRa. LoRa, which is short for Long Range is an energy-efficient long-range wireless 
data transfer technology that sends small data packets between IoT nodes and LoRa receivers. A 
LoRa receiver can communicate with hundreds of nodes and the product has spread widely 
throughout the world. LoRa is the term for the physical layer for communication and LoRaWAN 
corresponds to the communication protocol.  
 
Simulating a LoRaWAN network is interesting as it provides an opportunity to get an idea of how 
it might work. This can result in increased use of network simulations in experiments and give the 
opportunity for companies, as well as private individuals to take the first step towards using LoRa 
and benefit from the results. 
 
Ns-3 is a network simulator and has been selected for use in this work. The use of a network 
simulator always raises questions about how credible the simulation portraits reality. With a 
collaboration with Etteplan, the issue for the work was formulated to: 
 

● How well can simulation of LoRaWAN correspond to physical measurement when used 
between a LoRa receiver and IoT node in a free-vision environment? 

 
To answer the question, a simulation of a LoRaWAN network in the simulator Ns-3 was tested and 
then compared with results based on reality. The factor that was compared in the simulation against 
reality is the signal strength and how it is affected by spreading factors, different bandwidths and 
distances. The spreading factors 7 to 11 and the bandwidth 125, 250 and 500 kHz have been used 
at the distances 211, 1800 and 3500 meters.  
 
After analysing the data collected during the experiment it can be seen that the signal strength 
became stronger the higher the bandwidth used in the reality, however similar tests resulted in the 
simulation to the contrary. The higher bandwidth contributed to a lower signal strength. The 
spreading factor behaved differently in the simulation compared to the reality because it had a 
bigger impact on the signal strength. The conclusion of this can be that the simulation was able to 
integrate the signal for a longer time with higher spreading factor and this led to better signal 
strength as it reduced the interference of communication. However, one can conclude that the 
simulation showed a good picture of what a real scenario might look like between a LoRa receiver 
and IoT node.
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Sammanfattning 
 
IoT är en förkortning för Internet of Things och är ett begrepp som har funnits med sedan 1999. 
IoT är objekt runt omkring oss som samlar in data och ansluter till kontroller och andra maskiner 
via internet. Detta är ett område som kontinuerligt växer för varje år. Den mest använda 
kommunikationen för IoT-enheter är trådlös kommunikation. Termen är bred och innehåller många 
olika protokoll som exempelvis Bluetooth, WiFi och LoRa. LoRa, som är en förkortning för Long 
Range är en energisnål trådlös dataöverföringsteknik med lång räckvidd som skickar små datapaket 
mellan IoT-noder och LoRa-mottagare. En LoRa-mottagare kan kommunicera med flertals IoT-
noder och produkten har fått en stor spridning över hela världen. LoRa är benämningen för det 
fysiska lagret för kommunikationen och LoRaWAN motsvarar kommunikationsprotokollet. 
 
Simulering av ett LoRaWAN-nätverk är intressant då det ger en möjlighet att få en uppfattning om 
hur det skulle kunna fungera. Detta arbete kan resultera till en ökad användning av 
nätverkssimulationer vid experiment och ge möjlighet för företag, samt privatpersoner att ta första 
steget mot en användning av LoRa och dra nytta av resultatet. 
 
Nätverkssimulatorn som användes i arbetet var Ns-3 och användandet av en nätverkssimulator 
väcker alltid frågor om hur trovärdig och verklig bild den kan ge. 
Tillsammans med Etteplan formulerades frågeställningen för arbetet till:  
 

● Hur väl kan simulering av LoRaWAN motsvara fysisk mätning vid användning mellan en 
LoRa-mottagare och IoT-nod i miljö med fri sikt?  

 
För att besvara frågeställningen testades en simulering av ett LoRaWAN-nätverk i 
nätverkssimulatorn Ns-3 och jämfördes med resultat utifrån verkligheten. Faktorn som jämfördes 
i simuleringen mot verkligheten var signalstyrkan och hur den påverkades av olika bandbredd och 
avstånd. Spridningsfaktorerna 7 till 11 och bandbredd 125, 250 och 500 kHz användes på 
distanserna 211, 1800 och 3500 meter. 
 
Efter analyseringen av data som samlades in under experimentet kan slutsatsen dras att 
signalstyrkan blev bättre vid användning av högre bandbredd i verkligheten, dock resulterade 
liknande tester i simulationen till det motsatta. Vid användningen av en högre bandbredd bidrog 
det till en sämre signalstyrka. Spridningsfaktorn betedde sig även annorlunda i simuleringen 
jämfört med verkligheten då den hade en större påverkan på signalstyrkan. Detta kan bero på att 
simuleringen kunde integrera signalen mellan LoRa-mottagaren och IoT-noden under en längre tid 
med en högre spridningsfaktor. Detta resulterade till en bättre signalstyrka eftersom simuleringen 
reducerade kommunikationsstörningarna. Slutsatsen som kan dras från experimentet var att 
simuleringen visade en relativt bra bild om hur ett verkligt scenario skulle kunna se ut av en 
kommunikation mellan en LoRa-mottagare och en IoT-nod. 
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1     Introduktion 

1.1 Bakgrund 
IoT står för Internet of Things och är ett begrepp som har funnits med sedan 1999. I en artikel 
skriven av Skiba (2013) beskriver författaren om att IoT är objekt runt omkring oss som samlar in 
data och ansluter till kontroller och andra maskiner via internet. IoT är ett samlingsbegrepp för 
enheter som kommunicerar med varandra via internet och är ett område som blir allt större för varje 
år som passerar och enligt Skiba (2013) kommer det år 2025 att finnas ungefär 50 miljarder IoT 
enheter. 
 
Trådlös kommunikation är en typ av datakommunikation som levereras trådlöst. Termen är bred 
och innehåller alla olika former av kommunikation och anslutningar mellan två eller flera enheter. 
Olika tekniker av trådlös kommunikation kan delas upp beroende på datahastighet och räckvidd. 
Kommunikationstekniker med kort räckvidd är till exempel Wifi, Bluetooth, ZigBee eller infraröd. 
Ett exempel på kommunikationsteknik med lång räckvidd (>1 km) är Low Power Wide Area 
Network (LPWAN). LPWAN är en typ av trådlös kommunikation som är designad för att skicka 
en liten mängd data över långa distanser med en minimal energiförbrukning. Det finns olika 
tekniker som använder sig av LPWAN och det är exempelvis NB-IoT (Narrowband IoT), LTE-M 
(Long Term Evolution(4G)), Sigfox och LoRa. Den stora skillnaden mellan dessa är att både NB-
IoT och LTE-M använder sig av mobiloperatörernas frekvensblock, medan LoRa och Sigfox-nät 
använder sig av licensfria frekvenser (Induo, 2019). Skillnaden mellan Sigfox och LoRa är 
affärsidén. Sigfox är en nätoperatör där en prenumerationsavgift betalas, medan LoRa distribuerar 
ett eget nätverk för att täcka det specifika området utan prenumerationsavgift (Ray, 2018). LoRa, 
som är en förkortning för Long Range är en energisnål trådlös dataöverföringsteknik med lång 
räckvidd som skickar små datapaket mellan IoT-noder och LoRa-mottagare. En LoRa-mottagare 
kan kommunicera med hundratals noder och produkten har fått stor spridning över hela världen. 
LoRa är benämningen för det fysiska lagret för kommunikationen och LoRaWAN motsvarar 
kommunikationsprotokollet. LoRa används i dagens samhälle för att förbättra olika 
samhällsfunktioner som underlättar vardagen. Några exempel på̊̊ användningsområden kan vara 
sophantering, lantbruk, parkeringshjälp eller spårning av cyklar och andra fordon. 
 
Ns-3 är en nätverkssimulator och har valts ut att användas i detta arbete. Simulatorn är skriven i 
C++ och Python och används för att simulera olika nätverkstyper. Syftet med programmet är att 
simulera upp ett verkligt nätverk och med en kontrollerad miljö kunna se hur systemet uppför sig 
baserat på hur kända förutsättningar ändras. Ns-3 levereras med en fri programvara där 
programvaran främst är inriktad för forskning och utvecklingssyfte. Ns-3 lanserades 2008 och 
målet för grundarna av Ns-3 var att utveckla en öppen simuleringsmiljö som anpassar 
simuleringsbehovet för modern nätverksforskning (nsnam, 2019). I en studie av Rehman Khana, 
Bilalb & Othmana, (2012) jämfördes flera olika simuleringsprogram och det visade sig att Ns-3, 
som trots är en relativt ny simuleringsmiljö, samt fortfarande är under utveckling, visade upp det 
bästa resultatet jämfört med nätverkssimulatorerna Ns-2, OMNET++ och GloMoSiM. 
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1.2 Etteplan 
Etteplan grundades år 1983 i Finland och är ett konsultbolag med en bred teknisk kompetens. 
Etteplan är involverad i många branscher som exempelvis i teknisk dokumentation, maskin och 
anläggning, mjukvara och inbyggda system. Etteplan har verksamheter i Finland, Sverige Polen, 
Tyskland, Nederländerna, Kina och USA (Etteplan, u.å). I samarbete med Etteplan kom vi fram 
till att examensarbetet skulle handla om en simulering av LoRaWAN. LoRaWAN är intressant 
eftersom Etteplan arbetar inom området. De hade tillgång till material som behövdes för att utföra 
arbetet. Etteplan har tidigare haft studenter som även dem har gjort examensarbeten inom 
LoRaWAN. Dessa studier hade dock fokus på LoRas dataförluster och Etteplan såg en möjlighet 
att utföra en vidareforskning av dessa för att se om de själva skulle dra nytta utav en simulering av 
ett LoRaWAN nätverk. Undersökningen skulle kunna underlätta för både Etteplan och andra 
företag då de skulle kunna vinna tid och resurser genom att få kunskap inom simuleringar utav 
LoRaWAN-nätverk.  
 

1.3 Problembeskrivning 
Sträckan som ett LoRaWAN nätverk klarar av beror på vilken miljö LoRa-mottagaren och IoT-
noden befinner sig i (Petsajajarvi, Mikhaylov, Roivainen, Hanninen & Pettissalo, 2015). IoT-
tjänster såsom LoRaWAN blir allt vanligare och viktigare för samhällets utveckling och för att 
gynna utvecklingen är simulering ett starkt verktyg. Möjligheten att kunna simulera och analysera 
kommunikationsförmågan hos ett LoRaWAN nätverk skulle leda till allt större spridning av LoRa.  
 
Magrin, Centenaro och Vangelista (2017) har i ett arbete simulerat ett LoRaWAN-nätverk med 
mottagare och noder. Simuleringen gjordes i Ns-3 och dem kom fram till att i ett nätverk med flera 
mottagare och noder gick det att ha en mottagare där 95% av all data kommer fram och med en 
koppling till 15 000 IoT-noder. Användandet av en nätverkssimulator väcker alltid frågan om hur 
trovärdig och verklig bild den kan ge. En simulering av ett LoRaWAN-nätverk ger användare 
möjligheten att få en uppfattning om hur ett verkligt scenario skulle kunna se ut. En ökad 
användning av nätverkssimulatorer skulle ge en möjlighet för företag, samt privatpersoner att ta 
första steget mot en användning av LoRaWAN. Simulering av ett LoRaWAN-nätverk är intressant 
då det kan användas vid förberedelse av experiment och tester innan konsumering av LoRa-
komponenter. 
 
Arbetets mål var att studera hur väl en simulering av ett LoRaWAN-nätverk stämmer överens med 
verkliga mätningar. Detta möjliggjordes med en användning av nätverkssimulatorn Ns-3 och 
arbetet bidrar även till en djupare förståelse om simuleringens potentiella brister. Arbetets resultat 
ger ett underlag för vidare forskning, men skapar även möjligheter för företag att dra nytta av det. 
Det som gör arbetet specifikt är att alla tester som görs i simuleringen, görs även i verkligheten. 
Förhållandet mellan testerna är detsamma och resultatet av arbetet visar på hur väl simuleringen 
motsvarar de verkliga mätningarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår det att simulering av LoRaWAN-nätverk är intressant då det kan 
användas vid förberedelse av experiment och tester innan konsumering utav LoRa-komponenter. 
Företag kan använda sig av arbetets resultat och se en möjlighet att själva börja använda sig av 
simuleringar men även programmet Ns-3. Syftet med arbetet var att undersöka hur väl simulering 
av LoRaWAN kan motsvara fysiska mätningar vid användning mellan en LoRa-mottagare och 
IoT-nod i en miljö med fri sikt. För att besvara arbetets syfte formulerades forskningsfrågan till:  
 

● Hur väl kan simulering av LoRaWAN motsvara fysisk mätning vid användning mellan en 
LoRa-mottagare och IoT-nod i miljö med fri sikt?  

 

1.5 Omfång och avgränsningar 
I det här arbetet togs parametern signalstyrkan till hänsyn för att se hur den påverkades av 
faktorerna spridningsfaktor, bandbredd och olika distanser. Kommunikationen mellan LoRa-
mottagaren och IoT-noden som användes var 868 MHz UHF-frekvensen då detta är en standard i 
Europa. Resultatet av arbetet speglar även enbart hur LoRa-mottagaren LG01-P och IoT-noden 
Arduino Uno med påbyggnads satsen Dragino Shield presterar jämfört med simuleringen. Arbetet 
visar enbart ett resultat med en jämförelse mellan simulationen och de mätningar som gjorts på de 
specifika platserna för experimentet i Jönköping.  
 

1.6 Disposition 
Arbetets uppbyggnad i kapitel 1 och kapitel 2 består av bakgrund för examensarbetet och 
genomförandet av experimentet. Kapitel 3 innehåller teoretiska ramverket för arbetet som därefter 
följs av kapitel 4 som visar empirin som samlats in. I kapitel 5 och kapitel 6 analyseras empirin 
och därefter presenteras resultat och slutsats.  
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2 Metod och genomförande 
 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod   
Frågeställningen “Hur väl kan simulering av LoRaWAN motsvara fysisk mätningar vid 
användning mellan en LoRa-mottagare och IoT-nod i miljö med fri sikt?” användes en LoRa-
mottagare, en IoT-nod och simuleringsmiljön Ns-3. Med en kombination av olika 
spridningsfaktorer, bandbredd och distanser analyserades signalstyrkan mellan LoRa-mottagaren 
och IoT-noden. Testerna utfördes både i simulationen och i verklighet med liknande förhållanden 
där mätningarna av signalstyrkan jämfördes och därefter drogs en slutsats om hur väl simuleringen 
motsvarade mätningarna av signalstyrkan i verkligheten.  
 

2.2 Arbetsprocessen 
Arbetets arbetsprocess inleddes med en litteraturstudie om LoRaWAN och Ns-3 då bredare 
kunskap behövdes för att veta hur man skulle gå tillväga för att utföra experimentet. Andra steget 
i arbetsprocessen var utvecklingen av testutrustning och detta innebar uppsättning av ett 
LoRaWAN-nätverk i Ns-3, samt uppsättning av komponenterna i verkligheten. Nästa steg i 
arbetsprocessen var att utföra experiment och samla in data från de fysiska mätningarna och från 
simulationen. Därefter analyserades och jämfördes den insamlade datan för att kunna ge möjlighet 
för att dra en slutsats. Dokumentation och kommunikation med Etteplan skedde kontinuerligt för 
att uppnå så hög standard på arbetet som möjligt, se figur 1.  

 
Figur 1. Upplägg av arbetsprocess. 
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2.3 Ansats 
Arbetets syfte var att undersöka om hur väl en simulering kunde motsvara liknande tester som 
utfördes i verkligheten. Arbetet genomfördes på ett hypotetiskt-deduktivt sätt (Patel och Davidson, 
2011).  
 

2.4 Design 
2.4.1 Utrustning 
Utrustningen som användes för att utföra experimentet var en Dragino LG01-P som LoRa-
mottagare och en Arduino Uno med en LoRa Shield som påbyggnadssats för att skapa IoT-noden. 
Utöver hårdvaran behövdes även ett Linux operativsystem för att hantera simuleringsmiljön Ns-3. 
 

2.4.2 Experiment 
För att kunna besvara frågeställningen formades experimentet med att först utföra en 
litteraturstudie där det bestämdes att experimentet skulle få fram hur faktorerna bandbredd, 
spridningsfaktor och distans skulle påverka signalstyrkan. När detta var bestämt var nästa steg i 
experimentet att sätta upp nätverkssimulatorn Ns-3 i ett Linux operativsystem. När 
simuleringsmiljön var uppsatt, hämtades och konfigurerades kod i C++ som utgjorde ett 
LoRaWAN nätverk i simuleringen. När uppsättningen av simuleringen var klar gick prioriteringen 
över till hårdvaran. Koden för hårdvaran skrevs i C++ och den implementerades i en LoRa-
mottagare och en IoT-nod där modifieringar i koden gjordes för att kunna få ut den data som 
önskades. 
 
Själva experimentet utgjordes av att ett 50 byte stort datapaket skickades från en IoT-nod till en 
LoRa-mottagare i både simuleringen och i verkligheten. Genom datapaketet analyserades 
signalstyrkan för att se hur den påverkades av de tidigare nämnda faktorerna. 
 
Tre olika platser utsågs där störningsobjekt var så minimala som möjligt. På de tre olika platserna 
gjordes 15 stycken olika mätningar, där bandbredden ändrades mellan 125 kHz, 250 kHz och 500 
kHz, samtidigt som spridningsfaktorn ändrades inom intervallet 7 till 11. Vid varje mätning som 
gjordes samlades 10 mätvärden av signalstyrkan in för att sedan beräkna medelvärdet. Efter att 
mätningarna av signalstyrkan hade samlats in från testerna i verkligheten och ifrån simuleringen, 
jämfördes dessa för att få fram hur mycket simuleringen differerade mot verkligheten. 
 
Tabell 1 visar bithastigheterna för de kombinationer av bandbredd och spridningsfaktorer som 
användes för testerna i experimentet. 
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Tabell 1. Resulterande bithastighet av spridningsfaktorn och bandbredd. 
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2.4.3 Miljö 
För att få ett så bra resultat som möjligt utfördes testerna i verkligheten över vatten. Orsaken till 
detta var att förhindra störningar för kommunikationen mellan IoT-noden och LoRa-mottagaren 
som kan uppkomma på grund av byggnader, träd eller liknande objekt. Detta gjorde att det blev 
lättare att spegla de verkliga mätningarna i simuleringsmiljön Ns-3 och då leda till ett mer 
trovärdigt resultat. Figur 2, 3 och 4 visar placeringen av LoRa-mottagaren och IoT-noden på 
distanserna 211, 1800 och 3500 meter.  
 

 
 

Figur 2. Placeringen av LoRa-mottagaren representeras av den gula cirkeln och IoT-noden 
representeras av den vita cirkeln på en distans av 211 meter från varandra. 
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Figur 3. Placeringen av LoRa-mottagaren representeras av den gula cirkeln och IoT-noden 
representeras av den vita cirkeln på en distans av 1800 meter från varandra. 

 
 

 
 

Figur 4. Placeringen av LoRa-mottagaren representeras av den gula cirkeln och IoT-noden 
representeras av den vita cirkeln på en distans av 3500 meter från varandra. 
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2.5 Datainsamling 
Arbetets datainsamling bestod av litteraturstudier från tidigare arbeten om LoRaWAN, 
nätverkssimulering och Ns-3. Den empiriska datan samlades in från mätningarna som gjordes i 
verkligheten och i simuleringen. Datan sparades sedan över i ett Excel dokument för att framkalla 
diagram.   
 

2.6 Dataanalys  
Arbetets dataanalys grundades på en kvantitativ undersökning för att besvara frågeställningen. För 
att besvara frågeställningen samlades data in från testerna som gjordes i både simuleringen och 
verkligheten. Från den insamlade empirin togs medelvärdet fram för att sedan analysera resultaten 
för att se hur mycket simuleringen skiljde sig mot verkligheten.  
 

2.7 Trovärdighet 
För att nå ett trovärdigt resultat krävs det att både validiteten och reliabiliteten är höga (Patel & 
Davidson, 2011). En hög validitet uppnås genom att insamlingsmetoder för data stämmer överens 
med problemen som beskrivs av syftet och frågeställningen så att det är rätt saker som mäts och 
analyseras. En hög reliabilitet uppnås genom noggrann dokumentation av experiment och 
datainsamling. Metoderna som har valts för arbetet var noggrant utvalda utifrån kurslitteratur som 
har använts under utbildningen på Jönköping University. Källorna som har refererats till i rapporten 
är relevanta och resultatet av arbetet speglar dagsläget.  
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3 Teoretiskt ramverk  
 

3.1 Koppling mellan frågeställning och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som gav en teoretisk grund för att besvara arbetets 
frågeställningar. Figur 5 beskriver kopplingen mellan arbetets frågeställningar och använd teori. 
För att ge en teoretisk grund till frågeställningen beskrivs följande områden i det teoretiska 
ramverket: LoRa, simulering, och testmiljö.  
 

 
 

Figur 5. Koppling mellan frågeställningar och teori. 

3.2 LoRa  
3.2.1 LoRas fysiska lager  
Ett franskt företag vid namn Cycleo var de som utvecklade Chirp Spread Spectrum (CSS) 
moduleringsteknik för LoRa, fast det tog inte lång tid innan företaget Semtech såg möjligheterna 
med LPWAN och köpte upp Cycleo. Därifrån byggde Semtech upp grunden för LoRa och äger 
samt säljer nu produkten på dagens marknad (Windpassinger, 2018).  
 
LoRas fysiska lager är baserad på Chirp Spread Spectrum, där Chirp står för “Compressed High 
Intensity” och kan beskrivas med att en signals frekvens ökar eller minskar under tid (Induo, u.å.). 
Detta gör det möjligt att hantera den låga känsligheten som behövs vid kommunikation av lång 
distans. Kommunikationen mellan en LoRa-mottagare och IoT-noder kan ske samtidigt genom 
möjligheten att använda sig av olika frekvenssignaler och detta menas då att varje IoT-nod skickar 
på sin specifika frekvens. Chirp hastigheten, eller med andra ord, spridningsfaktorn har en inverkan 
på bithastigheten och konfigureras efter behovet av energi som behövs. En högre spridningsfaktor 
resulterar till möjligheten till en längre räckvidd för kommunikationen mellan LoRa-mottagare och 
IoT-nod. Värdet på spridningsfaktorn kan vara ett heltal mellan 6 och 12. Parametrar som även 
påverkas av valet över spridningsfaktor är bithastigheten och energiförbrukningen, då en lägre 
spridningsfaktor resulterar till en lägre energiförbrukning men med en högre bithastighet. 
 
Bandbredden mäts ofta i hertz och är frekvensintervallet för chirp-signalen. LoRa använder de 
olika bandbredden 125 kHz, 250 kHz och 500 kHz. Vid kortare avstånd används en hög bandbredd 
för att få en snabb responstid och när data skickas över längre sträckor används lägre bandbredd 
vilket ger långsammare responstid. De tre olika bandbredden används inom de licensfria VHF och 
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UHF banden 169, 433, 868 och 915 MHz, men detta är beroende på vart man befinner sig. I 
Nordamerika och Australien är det en standard att använda sig av frekvensen 915 MHz medan i 
Europa är standarden för frekvensen 868 MHz (Induo, u.å.). 
 
Kodningshastigheten kan vara 4/5, 4/6, 4/7 eller 4/8 och ett exempel för hur parametrarna förhåller 
sig till varandra kan vara om man sätter bandbredden till 125 kHz och kodningshastigheten till 4/5, 
resulterar detta till en bithastighet på 5468 bits/sekund med en spridningsfaktor på 6 och 293 
bits/sekund med en spridningsfaktor på 12 (To & Duda, 2018).  Bithastigheten räknas ut med 
följande ekvation: 

𝑅𝑏 =𝑆𝐹×(𝐵𝑊⁄( 2^𝑆𝐹))×𝐶𝑅 

I ekvationen står förkortningarna SF för spridningsfaktor, BW för bandbredd, CR för 
kodningshastighet och Rb för bithastigheten.  
 
LoRa använder sig av en öppen nätverkshantering då detta ger möjlighet för att modifiera LoRa-
stationer eller nätverk så länge man respekterar de regler som sätts för spektrumanvändning jämfört 
med många andra IoT-teknologier som är egenutvecklade (Ferré & Giremus, 2018). 
 

3.2.2 LoRaWAN 
Man kan definiera LoRaWAN som ett Media Access Control protokoll. Detta är arkitekturen för 
kommunikationen mellan LoRa-mottagaren och IoT-noden. Det finns tre olika protokoll för IoT-
noden och dessa är klass A, klass B och klass C. Både klass A och klass B är normalt batteridrivna, 
medan klass C är nätdriven. LoRaWANs standard är klass A med syfte att vara så energisnål som 
möjligt men kan dock konfigureras till både klass B och C-lägen. Skillnaden mellan dessa tre 
driftsätt är mottagandet av datapaket från LoRa-mottagaren. De IoT-noder med klass A som 
driftsätt har bara två mycket korta mottagningsfönster efter att de har skickat iväg ett datapaket. 
När väl detta är genomfört går IoT-noden i energibesparingsläge. De IoT-noder som drivs med 
klass B har samma struktur som IoT-noder med klass A, fast har istället extra mottagningsfönster 
och samtliga öppnas vid schemalagda tidpunkter. IoT-noder som drivs med klass C skiljer sig från 
de andra två, då en klass C enhet inte brukar vara batteridriven. Detta skapar möjligheten att kunna 
ha mottagningsfönstret öppet konstant och det leder till att data kan skickas till en IoT-nod utan att 
behöva vänta på att mottagningsfönstret ska vara öppet, se figur 6 (Cheong, Bergs, Hawinkel & 
Famaey, 2017). 
 

 
Figur 6. Skillnaden mellan de olika protokollen för IoT-noden. 
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3.2.3 LoRaWANs Nätverksarkitektur 
LoRaWANs nätverksstruktur är uppbyggd av en LoRa-mottagare som vidarebefordrar data till en 
IoT-nod från den centrala nätverksservern, detta kan beskrivas som ett stjärnnätverk. Portarna från 
LoRa-mottagaren är anslutna till en nätverksserver via en IP-anslutning. LoRa-mottagaren 
konverterar och avkodar radiopaket till IP-paket samt tvärtom (Lora-alliance, u.å.).  
 

3.2.4 Dragino LG01  
Dragino LG01 är en open source-singelkanal LoRa mottagare som tillåter användaren att skapa ett 
LoRaWAN-närverk till en IP-nätverksbas med antingen WiFi, Ethernet, 3G eller 4G-cellular. 
LG01 bygger på operativsystemet Linux där det finns tre olika versioner av LG01 modeller, LG01-
P, LG01-S och OL0G1. 
 
LG01-P är den vanligaste modellen av de tre och kan användas som en LoRa mottagare med en 
kapacitet att kommunicera på en räckvidd av 5-10 km beroende på miljön. LG01-S har samma 
egenskaper som LG01-P, fast har även en inkluderad skruvplint för anslutning till externa sensorer. 
OL0G1 är utomhus versionen och till skillnad från de andra två versionerna inkluderas inte en 
LoRa-antenn, utan har istället en SMA-anslutning (Dragino, 2018). 
  
Dragino LG01-P användes i detta experimentet och den använder sig av Semtechs LoRa-
moduleringsteknik SX1276. SX1276 kan använda sig av frekvenser inom intervallet 862 till 1020 
MHz och kan uppnå en känslighet över -148 dBm med hjälp av en låg kostnadskristall och 
materialberäkning. SX1276 ger även betydande fördelar i både selektivitet och blockering jämfört 
med konventionella moduleringstekniker och löser samtidigt designkompromissen mellan 
räckvidd, störnings immunitet och energiförbrukning (Semtech, 2019).  
 

3.2.5 LoRa Shield & Arduino UNO  
LoRa Shield är en sändare som låter användaren att skicka data på långa distanser vid låga 
datahastigheter med hjälp av att den är baserad på Semtech SX1276 chipet. Den är uppbyggd så att 
den är kompatibel med att ihopkopplas med Arduino kretskort som kan vara Arduino Leonardo, 
Uno, Mega eller DUE (Dragino, 2018).  
Arduino UNO är ett utvecklingskort med öppen källkod och förinstallerad starthanterare som är 
baserad på ATmega328.  
 

3.3 Simulering   
3.3.1 Ns-3 
Ns-3 är ett open source nätverkssimuleringsprogram som är licensierat under GNU (General Public 
License version 2). Ns-3 används framför allt i utbildnings och forskningssyfte. 
Användarprogrammen till Ns-3 är skrivna i programmeringsspråket C++ och Python. Ns-3 är ett 
brett program med många olika miljöer där användaren med hjälp av sammansatta bibliotek väljer 
vilken data som man vill få ut av simuleringen (nsnam, 2019). 
 
Oukessou, Baslam och Oukessou (2018) skriver om hur dem testat maximalt antal noder till en 
LoRa-mottagare i både LoRaWAN och i IEEE 802.11ah, som är ett annat lågenerginätverk som 
ska klara av långa avstånd. I simuleringen kom de fram till att LoRa fungerade mycket bättre med 
en paketförlust på knappt 37% över 8000 noder mot IEEE 802.11ah som hade en paketförlust på 
56% på 750 noder. 
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I en studie av To och Duda (2018) använde de sig av Ns-3 för att förbättra LoRa-enheters prestanda 
utan att påverka dess energiförbrukning. Detta uppnåddes genom att använda Ns-3 för att utvärdera 
CSMA och CSMA-10, vilket är åtkomstmetoder som sänker kollisionsförhållandet. Simuleringen 
i Ns-3 visade en mycket god noggrannhet vid simuleringsresultaten och visade att CSMA sänkte 
kollisionsförhållandet med en stor grad fast att energiförbrukningen ökade något. CSMA-10 gav 
däremot en lägre energiförbrukning än vad LoRaWAN-nätverket gör vid användning av ett stort 
antal noder.  
 

3.3.2 LoRas Implementering i Ns-3 
För att sätta upp grunden för LoRaWAN-nätverket i Ns-3 hämtades källkod från Github1 som 
modifierades för experimentets specifika fall. Modulen2 har två stycken huvudområden: LoRas 
fysiska lager som representerar beteendet hos LoRas datasändningar, det specifika LoRa-chipet 
och LoRaWAN MAC-lagret som beter sig utifrån dessa specifikationer. LoRa-chipet SX1301 
utgör grunden för uppsättningen av simuleringsmiljön. Dessa två huvudområden representeras i 
Ns-3 med två stycken basklasser, LoraPhy och LorawanMac, som därefter bryts ner till modeller 
som utgör LoRa-mottagaren och IoT-noden i sitt specifika huvudområde, se figur 7.  
 
 

 
 

Figur 7. Hur simuleringen av LoRa är uppbyggd i Ns-3.  
 
LoraPhy representerar LoRas fysiska lager och är konstruerad för att efterlikna modulen SX1301 
och har två viktiga faktorer som den måste ha hänsyn till och det är känslighet och ortogonalitet. 
Dessa faktorer är avgörande för att dataöverföring sker på ett korrekt sätt. LorawanMac som 
representerar LoRaWAN MAC-lagret har syftet att implementera LoRaWAN standarden för 
simulationen. Denna standard medför att IoT-nodens driftsätt kommer att vara enligt klass A som 
förklaras under rubriken 3.2.2 LoRaWAN. Detta har uppnåtts genom en implementering av ett antal 
sidoklasser som hanterar MAC-kommandon, beräkningar av arbetscykler, och logiska kanaler.  

                                                
1 www.github.com/ns3  
2 https://github.com/signetlabdei/lorawan  
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3.4 Testmiljö  
I en studie av Petsajajarvi et al. (2015) undersöktes hur lång räckvidd LoRa har i en miljö där det 
är fri sik. Författarna placerade en nod på en båt och kollade hur långt ifrån mottagaren de kunde 
åka innan kommunikationen bröts. I samma studie mättes även hur lång räckvidd en nod kunde 
uppnå i stadsmiljö. Experimentet gick ut på att sätta fast en nod på taket på en bil och se hur långt 
ifrån LoRa-mottagaren de kunde köra innan kommunikationen bröts. I båda fallen användes en 
frekvens på 868 MHz vilket är samma frekvens som användes i det här arbetet. Studien visade att 
noden som satt på båten kunde skicka information till mottagaren på den distans över 30 km medan 
den som satt på bilen endast kunde skicka på en distans på 15 kilometer. Studien resulterar till att 
miljön har en stor påverkan på kommunikationsprestandan mellan LoRa-mottagare och IoT-nod. 
Olika slags miljöer gör att signalkvalitén mellan enheter varierar och detta är en viktig faktor att ha 
kunskap om vid ett experiment (Chan, Chung, Hassan, Lan, & Libman, 2005).
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4 Empiri 

4.1 Mätningar i verkligheten 
 

 
 

Figur 8. Medelvärdet av signalstyrkan för de olika spridningsfaktorer med bandbredd 125, 250 
och 500 kHz på distansen 211 meter.  

 
 

 
 

Figur 9. Medelvärdet av signalstyrkan för de olika spridningsfaktorer med bandbredd 125, 250 
och 500 kHz på distansen 1800 meter.  
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Figur 10. Medelvärdet av signalstyrkan för de olika spridningsfaktorerna med bandbredd 125, 
250 och 500 kHz på distansen 3500 meter.  

 

4.2 Mätningar i Ns-3 
 

 
 

Figur 11. Medelvärdet av signalstyrkan för de olika spridningsfaktorerna med bandbredd 125, 
250 och 500 kHz på distansen 211 meter i simuleringen i Ns-3.  
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Figur 12. Medelvärdet av signalstyrkan för de olika spridningsfaktorerna med bandbredd 125, 
250 och 500 kHz på distansen 1800 meter i simuleringen i Ns-3. 

 
 

 
 

Figur 13. Medelvärdet av signalstyrkan för de olika spridningsfaktorerna med bandbredd 125, 
250 och 500 kHz på distansen 3500 meter i simuleringen i Ns-3.
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5 Analys 
 

5.1 Bandbredd: 125 kHz  
5.1.1 Distans 211 meter  
 

 
 

Figur 14. En jämförelse av signalstyrkan mellan simuleringen och mätningarna i verkligheten. 
Bandbredd 125 kHz användes på en distans av 211 meter.    

 
I figur 14 visas en jämförelse mellan simuleringen i Ns-3 och mätningen i verkligheten på en 
distans av 211 meter med bandbredd 125 kHz. Vid spridningsfaktor 7 var signalstyrkan mellan 
simuleringen och verkligheten lika, dock började skillnaden uppstå när spridningsfaktorn höjdes 
till 10 och 11.   
 
I tabell 2 visas differensen mellan mätningarna utifrån figur 14 och det var störst differens vid 
spridningsfaktor 11, då simuleringen skiljde sig 3,4 dBm mot verkligheten. Den genomsnittliga 
differensen av signalstyrkan utifrån mätningarna mellan simulationen och verkligheten på 
distansen 211 meter med bandbredd 125 kHz uppgick till 2,02 dBm.    
 

Avstånd: 211m Bandbredd: 125 kHz 

Spridningsfaktor: 
 

Simulation (dBm): Verklighet (dBm): Differens (dBm): 

7 -93,6 -94,5 0,9 

8 -91 -90 1,0 

9 -88,4 -86,6 1,8 
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10 -85,4 -88,4 3,0 

11 -82,9 -86,3 3,4 
 

Genomsnittlig 
differens (dBm) 

2,02 

Tabell 2. Visar den genomsnittliga differensen av signalstyrkan mellan mätningarna på distansen 
211 meter med bandbredd 125 kHz. 

 

5.1.2 Distans 1800 meter  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Figur 15. En jämförelse av signalstyrkan mellan simuleringen och mätningarna i verkligheten. 
Bandbredd 125 kHz användes på en distans av 1800 meter.    

 
I figur 15 ökades distansen mellan LoRa-mottagaren och IoT-noden till 1800 meter, fast med 
samma bandbredd. Signalstyrkan visar att simulationen och verkligheten skiljde sig främst vid 
spridningsfaktorerna 7 och 11. I tabell 3 visas hur mycket signalstyrkan skiljde sig beroende på 
spridningsfaktorn mellan simulationen och verkligheten. På distansen 1800 meter och med 
bandbredd 125 kHz visar tabellen att differensen mellan signalstyrkan genomsnittligt uppgick till 
2,56 dBm. 
 
 
 
 
 
 
 
   

Si
gn

al
sty

rk
a 

(d
Bm

)  



 
 

26 
 

Avstånd: 1800m Bandbredd: 125 kHz 

Spridningsfaktor: 
 

Simulation (dBm): Verklighet (dBm): Differens (dBm): 

7 -100,6 -96,3 4,3 

8 -98 -95,9 2,1 

9 -95,4 -95,4 0 

10 -92,4 -94,5 2,1 

11 -89,9 -94,2 4,3 
 

Genomsnittlig 
differens (dBm) 

2,56 

Tabell 3. Visar den genomsnittliga differensen av signalstyrkan mellan mätningarna på distansen 
1800 meter med bandbredd 125 kHz. 

 

5.1.3 Distans 3500 meter 
 

 
 

Figur 16. En jämförelse av signalstyrkan mellan simuleringen och mätningarna i verkligheten. 
Bandbredd 125 kHz användes på en distans av 3500 meter.    

 
Figur 16 visar ett scenario där skillnaden mellan mätningarna var stor. Man kan konstatera att 
simuleringen visade en exceptionell kommunikationsförmåga mellan LoRa-mottagaren och IoT-
noden då den visar upp signalstyrkan för varje spridningsfaktor. Enbart vid en spridningsfaktor 11 
kunde en kommunikation mellan LoRa-mottagaren och IoT-noden ske i verkligheten.  
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Tabell 4 analyseras enbart signalstyrkan hos spridningsfaktor 11, då figur 16 visar att det uppkom 
ingen kommunikation mellan LoRa-mottagaren och IoT-noden vid lägre spridningsfaktorer i 
verkligheten. Data som kunde mätas och jämföras från simulationen och verkligheten uppgick 
differensen till 1 dBm.  
 

Avstånd: 3500m Bandbredd: 125 kHz 

Spridningsfaktor: 
 

Simulation (dBm): Verklighet (dBm): Differens (dBm): 

11 -128,8 -127,8 1,0 
 

Genomsnittlig 
differens (dBm) 

1,0 

Tabell 4. Visar den genomsnittliga differensen av signalstyrkan mellan mätningarna på distansen 
3500 meter med bandbredd 125 kHz. 

 

5.1.4 Analys av bandbredd 125 kHz 
Av de mätningar som gjordes med en bandbredd på 125 kHz kunde man se att vid distansen 211 
meter var den genomsnittliga differensen för signalstyrkan 2,02 dBm. Vid distansen 1800 meter 
uppgick den genomsnittliga differensen till 2,56 och då enbart en mätning kunde fås ut i 
verkligheten från distansen 3500 meter jämfördes bara den mätningen. Differensen uppgick då till 
1 dBm för signalstyrkan mellan verkligheten och simulationen.  
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5.2 Bandbredd: 250 kHz 
5.2.1 Distans 211 meter 
 

 
 

Figur 17. En jämförelse av signalstyrkan mellan simuleringen och mätningarna i verkligheten. 
Bandbredd 250 kHz användes på en distans av 211 meter.    

 
I tabell 5 visar att den största skillnaden mellan testerna var vid användningen av spridningsfaktor 
8, då den differensen av signalstyrkan uppgick till 5,7 dBm. Det blev dock en mindre differens vid 
högre spridningsfaktor som användes efter spridningsfaktor 8. Den genomsnittliga differensen 
mellan verkligheten och simuleringen vid distansen 211 meter med bandbredden 250 kHz 
uppmättes till 3,06 dBm.    
 

Avstånd: 211m Bandbredd: 250 kHz 

Spridningsfaktor: 
 

Simulation (dBm): Verklighet (dBm): Differens (dBm): 

7 -96,6 -93,9 2,7 

8 -93,9 -88,2 5,7 

9 -91,4 -87,2 4,4 

10 -88,4 -87,3 1,1 

11 -85,9 -84,5 1,4 
 

Genomsnittlig 
differens (dBm) 

3,06 
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Tabell 5. Visar den genomsnittliga differensen av signalstyrkan mellan mätningarna på distansen 
211 meter med bandbredd 250 kHz. 

 

5.2.2 Distans 1800 meter 
 

 
 

Figur 18. En jämförelse av signalstyrkan mellan simuleringen och mätningarna i verkligheten. 
Bandbredd 250 kHz användes på en distans av 1800 meter. 

 
I figur 18, vid distansen 1800 meter med bandbredd 250 kHz, visade signalstyrkan störst differens 
mellan simulering och verklighet med spridningsfaktor 7, då differensen uppgick till 8,2 dBm. I 
tabell 6 analyserades mätningarna av signalstyrkan för distansen 1800 meter med bandbredd 250 
kHz. Det visade sig att den genomsnittliga differensen var som störst med spridningsfaktor 7, dock 
vid de högre spridningsfaktorerna 10 och 11 var enbart differensen 1,2 dBm. Utifrån data av 
signalstyrkan som samlades in uppgick den genomsnittliga differensen till 4,34 dBm. 
 

Avstånd: 1800m Bandbredd: 250 kHz 

Spridningsfaktor: 
 

Simulation (dBm): Verklighet (dBm): Differens (dBm): 

7 -103,6 -95,4 8,2 

8 -101 -94,9 6,1 

9 -98,4 -93,4 5,0 

10 -95,4 -94,2 1,2 

11 -92,9 -94,1 1,2 
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Genomsnittlig 
differens (dBm) 

4,34 

Tabell 6. Visar den genomsnittliga differensen av signalstyrkan mellan mätningarna på distansen 
1800 meter med bandbredd 250 kHz. 

 

5.2.3 Distans 3500 meter 
 

 
 

Figur 19. En jämförelsen av signalstyrkan mellan simuleringen och mätningarna i verkligheten. 
Bandbredd 250 kHz användes  på en distans av 3500 meter. 

 
Figur 19 visar hur simuleringen av signalstyrkan med bandbredd 250 kHz förhåller sig mot 
verkligheten på en distans av 3500 meter mellan LoRa-mottagaren och IoT-noden. Det uppstod 
samma problem som med användningen av bandbredd 125 kHz då signalstyrkan inte kunde 
uppmätas med en lägre spridningsfaktor än 11. Tabell 7 visar den differensen av mätningen som 
kunde uppmätas i verkligheten. Differensen mellan verkligheten och simulationen av signalstyrkan 
uppmättes till 4,5 dBm.  
 

Avstånd: 3500m Bandbredd: 250 kHz 

Spridningsfaktor: 
 

Simulation (dBm): Verklighet (dBm): Differens: 

11 -131,7 -127,2 4,5 
 

Genomsnittlig 
differens (dBm) 

4,5 

Tabell 7. Visar den genomsnittliga differensen av signalstyrkan mellan mätningarna på distansen 
3500 meter med bandbredd 250 kHz. 
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5.2.4 Analys av bandbredd 250 kHz 
Differensen mellan de verkliga mätningarna och simulationen vid användningen av bandbredd 250 
kHz resulterade till en större skillnad jämfört med bandbredd 125 kHz. Vid distansen 211 meter 
uppgick den genomsnittliga differensen av signalstyrkan till 3,06 dBm. Distansen 1800 meter 
resulterade den genomsnittliga differensen till 3,34 dBm, samtidigt vid distansen 3500 meter kunde 
enbart mätning samlas in och resulterade till differensen 4,5 dBm.  
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5.3 Bandbredd 500 kHz 
5.3.1 Distans 211 meter 
 

 
 

Figur 20. En jämförelsen av signalstyrkan mellan simuleringen och mätningarna i verkligheten. 
Bandbredd 500 kHz användes  på en distans av 211 meter.  

 
Tabell 8 visas att den största differensen mellan simuleringen och verkligheten uppkom vid 
spridningsfaktor 7, då differensen av signalstyrkan uppgick till 12,3 dBm. Utifrån alla mätningar 
vid distansen 211 meter med bandbredd 500 kHz fås det ut att simulationen resulterade till 7,42 
dBm som genomsnittlig differens jämfört med de mätningar som gjort i verkligheten.  
 

Avstånd: 211m Bandbredd: 500 kHz 

Spridningsfaktor: 
 

Simulation (dBm): Verklighet (dBm): Differens (dBm): 

7 -99,6 -87,3 12,3 

8 -96,9 -85,1 11,8 

9 -94,4 -87 7,4 

10 -91,4 -86,4 5,0 

11 -88,9 -88,3 0,6 
 

Genomsnittlig 
differens (dBm) 

7,42 

Tabell 8. Visar den genomsnittliga differensen av signalstyrkan mellan mätningarna på distansen 
211 meter med bandbredd 500 kHz. 
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5.3.2 Distans 1800 meter 
 

 
 

Figur 21. En jämförelse av signalstyrkan mellan simuleringen och mätningarna i verkligheten. 
Bandbredd 500 kHz användes på en distans av 1800 meter.    

 
Figur 21 visar hur signalstyrkan påverkades av spridningsfaktorn vid distansen 1800 meter med 
bandbredd 500 kHz. Signalstyrkan i verkligheten kunde enbart uppmätas vid spridningsfaktorn 9 
och uppåt, då LoRa-mottagaren och IoT-noden inte fick någon kommunikation mellan varandra. 
Av de uppmätta mätningarna är den genomsnittliga differens mellan simuleringen och verkligheten 
5,73 dBm. Den genomsnittliga differensen speglar dock enbart de mätningar av signalstyrkan som 
kunde uppmätas i verkligheten.  
 

Avstånd: 1800m Bandbredd: 500 kHz 

Spridningsfaktor: 
 

Simulation (dBm): Verklighet (dBm): Differens (dBm): 

9 -101,4 -93,3 8,1 

10 -98,4 -92,1 6,3 

11 -95,4 -92,6 2,8 
 

Genomsnittlig 
differens (dBm) 

5,73 

Tabell 9. Visar den genomsnittliga differensen av signalstyrkan mellan mätningarna på distansen 
1800 meter med bandbredd 500 kHz. 
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5.3.3 Distans 3500 meter 
 

 
 

Figur 22. En jämförelse mellan resultaten av mätningarna i ett linjediagram mot varandra på 
distansen 3500 meter med bandbredd 500 kHz. 

 
Vid distansen på 3500 meter och med en bandbredd på 500 kHz kunde inga mätningar tas i 
verkligheten som ses i figur 22. Simuleringen visade upp signalstyrkan mellan LoRa-mottagaren 
och IoT-noden, dock med en väldigt låg signalstyrka.  
 

5.3.4 Analys av bandbredd 500 kHz 
Vid användning av bandbredd 500 kHz blev det svårt för LoRa-mottagaren och IoT-noden att få 
kontakt med varandra. Simuleringen visade dock ett annat resultat jämfört med verkligheten då alla 
mätningar resulterade med en signalstyrka. Vid de mätningar som kunde samlas in vid bandbredd 
500 kHz blev den genomsnittliga differensen 7,42 dBm vid distansen 211 meter och vid 1800 meter 
resulterade den genomsnittliga differensen till 5,73 dBm. Då signalstyrkan inte kunde fås ut vid 
mätningarna på distansen 3500 meter i verkligheten kunde inte någon differens mot simuleringen 
tas fram.  
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat   
Frågeställning för arbetet var: 
“Hur väl kan simulering av LoRaWAN motsvara fysiska mätningar vid användning mellan en 
LoRa-mottagare och IoT-nod i miljö med fri sikt?”. 
Utifrån den empiriska data som samlats in och analyserats visade det att den största genomsnittliga 
differensen av signalstyrkan uppgick till 7,42 dBm mot verkligheten. Vid mätningar på distansen 
3500 meter mellan LoRa-mottagaren och IoT-noden uppstod det mest skillnader mellan testerna i 
verkligheten och simuleringen. Simuleringen visade alltid upp signalstyrkan för alla 
spridningsfaktorer och bandbredd, medan i verkligheten kunde enbart signalstyrkan fås fram av 
spridningsfaktor 11 med bandbredd 125 och 250 kHz. Signalstyrka som inte kunde uppmätas i 
verkligheten jämfördes inte med simuleringens resultat och utifrån detta ses nya brister hos 
simuleringen då den inte stämde överens med det verkliga scenariot.  

 

 
Figur 23. Hur bandbredd påverkas av simuleringen jämfört med verkligheten. 

 
Utifrån resultaten kan även ännu en brist ses hos simuleringen då en användning av en högre 
bandbredd resulterade till en sämre signalstyrka, medan i verkligheten resulterade signalstyrkan 
det motsatta. Figur 23 visar två exempel av en tydlig bild på hur simuleringen och verkligheten 
skiljde sig gällande hur bandbredden påverkade signalstyrkan.  
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Figur 24. Visar den genomsnittliga differensen mellan simuleringen och verkligheten.  
  
Figur 24 visar simuleringens genomsnittliga differens mot verkligheten av bandbredd 125, 250 och 
500 kHz med alla distanser som användes under experimentet. Diagrammet visar en tydlig bild hur 
differensen av signalstyrkan blev större desto högre bandbredd som användes.  
 
Simuleringen visade att vid en användning av bandbredd 125 kHz överensstämde mätningarna av 
signalstyrkan som mest. Detta kan dock bero på att simuleringen visade upp att, som togs upp i 
figur 23, med en högre bandbredd i simuleringen resulterade till en sämre signalstyrka, medan 
verkligheten visade det motsatta. 
 
Utifrån figur 24 visas det att vid distansen 3500 meter, med bandbredd 125 kHz resulterade 
differensen enbart till 1 dBm, dock får man se kritisk till detta resultat då enbart få mätningar kunde 
fås in och jämföras vid den specifika distansen. Liknande fall uppstod med bandbredd 250 kHz, 
men även med bandbredd 500 kHz, vid distansen 3500 meter då inga mätningar kunde samlas in 
från de verkliga testerna av signalstyrkan.  
 

6.2 Implikationer 
I detta arbete testades en simulering av ett LoRaWAN-nätverk i nätverkssimulatorn Ns-3 och 
jämfördes sedan med resultat utifrån verkligheten. Faktorn som jämfördes i simuleringen mot 
verkligheten var signalstyrkan och hur den påverkades av olika bandbredd och avstånd. Arbetet 
ger en utökad kunskap om LoRaWAN-nätverks simulation i Ns-3. 
 

6.3 Begränsningar 
Begränsningar under arbetets gång har varit tid, då detta innebar färre mätningar och tester. Mer 
tid skulle ge möjlighet till att få en större insyn på vilka andra egenskaper som Ns-3 besitter och 
jämföra dessa med verkligheten. Tid skulle även kunnat ge möjlighet att testa olika miljöer med så 
kallad fri sikt och fått fram hur simuleringen skulle hantera detta.  
 
Vid användning av spridningsfaktor 12 kunde inte det bli någon kommunikation mellan LoRa-
mottagaren och IoT-noden i verkligheten. Detta resulterade i att beslutet togs att arbetet enbart 
skulle jämföra spridningsfaktorerna 7 till 11. Flera tester skulle kunna göras med liknande 
förhållanden, men med samma avstånd för att se hur signalstyrkan i verkligheten skiljer sig, dock 
behövdes mer tid och utrustning för att göra detta möjligt.  
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med arbetet var att undersöka om hur väl simulering av LoRaWAN kan motsvara fysiska 
mätningar vid användning mellan en LoRa-mottagare och IoT-nod i miljö med fri sikt. 
 
Efter arbetets gång och analyseringen av data som samlats in under experimentet kan man dra 
slutsatsen att simuleringen gav en relativt bra bild på hur ett verkligt scenario skulle kunna gå till. 
I detta fall undersöktes signalstyrkan och hur den påverkades av olika parametrar såsom bandbredd 
och avstånd.  
 
Det som uppmärksammades i simuleringen var att spridningsfaktorn hade en större påverkan på 
signalstyrkan än vad spridningsfaktorn hade i verkligheten. Detta kan bero på att simuleringen 
integrerar signalstyrkan under en längre tid vid användning av högre spridningsfaktorer och detta 
resulterar då till en bättre signalstyrka. Bandbredden hade även olika påverkan på signalstyrkan i 
simulationen och verkligheten. I verkligheten visade mätningarna upp att signalstyrkan blev bättre 
desto högre bandbredd som användes, medan i simuleringen blev signalstyrkan sämre. Orsaken till 
detta kunde inte hittas då det fanns knappt ingen litteratur som pekar på hur bandbredd ska påverka 
signalstyrkan.  
 
Resultatet av arbetet beror mycket på hur alla faktorer har påverkat mätningarna. Detta arbete 
visade hur simuleringen uppträdde sig mot de exakta mätningar som gjordes i verkligheten. Med 
detta menas att det finns många faktorer som kan påverka ett resultat såsom valet av antenn, höjd, 
LoRa-mottagare, IoT-noden, byggnader och andra objekt. Alltså är det svårt att se att detta resultat 
speglar alla mätningar som sker i verkligheten på samma distans, utan simuleringen ger istället en 
överblick om hur det kan se ut med kända faktorer som kan påverka kommunikationen.  
 
Ns-3 användes för att ge möjlighet att utveckla och efterlikna ett eget och verkligt nätverk. 
Simuleringen var komplicerad att komma igång med och det fanns inte mycket vägledning. Det är 
upp till utvecklaren att skapa just det specifika nätverket man vill åstadkomma och som i detta fall 
var ett LoRaWAN-nätverk. Ns-3 ger möjlighet till att göra en visuell simulering och har väldigt 
många bra egenskaper, fast på grund av prioritering under arbetets gång har dessa andra egenskaper 
inte utforskats.  
 

6.5 Vidare forskning 
En intressant vidare forskning skulle varit att utforska mer om simulering av LoRaWAN. Jämföra 
andra parametrar, såsom energiförbrukning och dataförluster för se hur simuleringen presterar 
utifrån verkligheten.   
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