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Sammanfattning 

LoRa (Long Range Radio) är en relativ ny trådlös teknik som kan ses som 

ett mellanting mellan vanliga WiFi och det nuvarande mobilnätet där små 

datamängder behöver överföras. En stor fördel med denna teknik är låg 

energiförbrukning och lång räckvidd (några kilometer). Typiska 

användningsområden är därför rapportering från el- och vattenmätare samt 

termometrar och luftfuktighetssensorer, där små mängder data skickas 

med långa intervaller.  

Syftet med detta arbete är att undersöka räckvidden för LoRa i 

teknikparken Mjärdevi i Linköping beroende på bebyggelse och 

växtlighet. Dessutom undersöks hur stor datamängd som kan överföras 

med denna teknik.  

Metoden som används är att en gateway har placerats på en fast plats. 

Sedan monterades de klienter som sänder ut datapaketen på en cykel. Med 

hjälp av cykelturer i närområdet loggades när en lyckad sändning från 

klient till gateway hade skett. Resultatet visar att LoRa är begränsat till 

relativt små datamängder men att räckvidden är förhållandevis lång 

(mellan 3 och 4 kilometer i föreliggande studie). 

Mätningarna bekräftar att tekniken är robust trots omgärdande signalbrus. 

Däremot tycks landskapets utformning, bebyggelse och växtlighet påverka 

räckvidden märkbart. Trots detta bekräftar denna studie att LoRa är en 

lämplig teknik för överföring av små datamängder över längre sträckor 

med längre intervaller.
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1 Terminologi 

LoRa, Long Range Radio – en metod att modulera radiosignalen för att 

sända data över långa distanser och med god robusthet utvecklad av 

Semtech. 

LoRaWAN, är en Low Power Wide Area Network (LPWAN) 

specifikation ämnat för trådlösa batteridrivna klienter/noder i ett regionalt, 

nationellt eller globalt nätverk. 

ABP, Activation By Personalization är en metod för att aktivera en nod i 

nätet som innebär att nodens adress och säkerhetsnycklar är 

inprogrammerade i enheten. 

OTAA, Over The Air Activation är en metod för att aktivera en nod i 

nätet som innebär att nodens adress är dynamisk och säkerhetsnycklarna 

förhandlas fram mellan noden och gatewayen vid en join procedur när 

noden kopplas upp. 

SF, Spreading Factor är ett koncept där frekvensen varieras för att få 

längre räckvidd. 

DR, Data Rate är hastigheten vid överföringen.  

RSSI, Receive Signal Strength Indication - är ett mått på hur stark 

mottagen signal är.  

SNR, Signal-to-Noice Ratio - anger hur mycket starkare signalen är i 

förhållande till bruset. 

IoT, Internet of Things - är ett samlingsbegrepp för den utveckling som 

innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra 

saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda 

sensorer och datorer. 

TTN, The Things Network är en global, öppen, fri decentraliserad tjänst 

för IoT-produkter. 

Nod – en enhet med sensorer som samlar in och skickar data till 

gatewayen. 

Gateway – en transparent brygga som överför meddelanden mellan noden 

och en central nätverksserver. 

dBm - en förkortning för effektförhållandet i decibel (dB) av den 

uppmätta effekten i förhållande till en milliwatt (mW) 
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2 Inledning 

 

2.1 Författarna 

Under vår utbildning som Mjukvaruutvecklare Inbyggda System på Mölk 

Utbildning AB har vi kommit i kontakt med olika IoT-produkter och deras 

användningar. En moduleringsmetod som är relativt ny och som vi har fått 

upp ögonen för är LoRa. 

På uppdrag av Syntronic Software Innovation AB i Linköping har vi 

undersökt hur räckvidden är, vilken datakapacitet LoRa har och vad det 

kan användas till. Detta för att Syntronic ska få inblick i och kunskap 

inom den senaste tekniken. 

2.2 Bakgrund  

Under de senaste åren har intresset för sensorer och IoT (Internet Of 

Things) blivit stort och behovet att skicka data trådlöst med så låg 

strömförbrukning som möjligt har ökat. WiFi och mobilnätet har använts 

tidigare men med negativa effekter såsom kostnad och hög 

strömförbrukning. Det var med tanke på dessa egenskaper en ny trådlös 

teknik skapades, nämligen LoRa.  

LoRa betyder Long Range Radio. Det är en standard för trådlös 

kommunikation som möjliggör att IoT-produkter kan kommunicera över 

långa avstånd men fortfarande förbruka väldigt lite energi. 

Modulationstekniken som LoRa använder är framtagen av det franska 

företaget Cycleo 2008, som senare blev uppköpta av Semtech 2012.1 

Termerna LoRa och LoRaWAN används ofta tillsammans men de har 

olika betydelser. LoRa är en standard för det fysiska lagret, själva 

modulationen, medan LoRaWAN är MAC-lagret plus applikationerna. 

LoRa opererar i ett licensfritt spektrum så det är helt fritt att köpa 

utrustning själv och montera upp och driftsätta och få en täckning över 

några kilometer. Det typiska användningsområdet är IoT eller M2M där 

sensordata sänds i små mängder och med långa intervaller, såsom att läsa 

av elmätare, vattenmätare eller temperaturer. När en nod sänder data 

fångas det upp av en gateway som vidarebefordrar datan, via t.ex. 

ethernet, till en nätverksserver och sedan vidare till applikationen. All data 

är krypterad från ena änden till den andra vilket gör att ingen obehörig kan 

läsa av datan. Eftersom noden till stora delar är i djupt sömnläge så måste 

                                                 
1 Link-labs ”What is LoRa?” [www]https://www.link-labs.com/blog/what-is-lora  

[2017-03-27] 
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gatewayen vänta tills den vaknar och sänder data själv innan den kan ta 

emot data. I likhet med de flesta nätverksstandarder så måste enheterna ha 

någon form av adresser för att kunna hitta och kommunicera med 

varandra. LoRa använder följande metod för adressering: 

DevEUI, Device unique hardware ID. Ett unikt hårdvaru-ID på 64 bitar 

jämförbart med MAC-adressen för en TCP/IP-enhet. 

DevAddr, Device Address. 32 bitars adress som måste vara unik i 

nätverket. Jämförbart med IP-adressen för en TCP/IP-enhet. 

AppEUI, Application ID. Mappar ihop enheten med applikationen som 

den tillhör. EUI-64 format. AppEUI sparas på enheten före aktiveringen 

sker. 

Fport. Port field. Ett portnummer som kan mappas ihop med en 

applikation likt portnummer för en TCP/IP-enhet.2 

LoRa använder radiofrekvenser i ett olicensierat spektrum. Detta innebär 

att tekniken får användas fritt så länge bestämmelserna följs. LoRa 

använder ISM-bandet (Idustrial, Science, Medical). Frekvenserna som 

används är 868MHz i Europa, 915 MHz i Amerika och 433 MHz i Asien.3 

Modulationstekniken kallas Chirp Spread Spectrum och kan närmast 

förklaras med att signalen varierar kontinuerligt mellan två olika 

frekvenser, till skillnad mot FSK (Frequency-shift keying) som hoppar 

mellan två givna frekvenser. Detta gör att signalen blir väldigt robust och 

även klarar mycket dåliga signal-/brusförhållanden. För att ytterligare öka 

flexibiliteten används Adaptive Data Rate vilket innebär att 

datahastigheten kan varieras dynamiskt för att öka räckvidden vid dålig 

signalkvalitet.4 

Gatewayen, som också kallas accesspunkt eller koncentrator, är den 

enheten som tar emot signalen från LoRa-enheten i dess 

upptagningsområde, behandlar den och sedan skickar den vidare. 

Gatewayen tar upp och behandlar signalen oavsett vilken enhet som 

skickar den oavsett om signalen inte känns igen. Efter att signalen tagits 

emot skickas den vanligtvis vidare till en nätverksserver. Nätverksservern 

är mer intelligent och har mer funktionalitet än gatewayen och skickar i 

sin tur datan vidare till rätt applikation. 

Säkerheten är inbyggd och fundamental i hela systemet. All data är 

krypterat från ändnoden till applikationen. Två olika krypteringsnycklar 

används. Den ena, NwkSKey (network session key), används för att 

                                                 
2 ”LoRaWAN simply explained” [www]http://jensd.be/755/network/lorawan-simply-

explained [2017-04-03] 

3 ”The Things Network Wiki” 

[www]https://www.thethingsnetwork.org/wiki/LoRaWAN/Frequencies/By-Country 

[2017-05-05] 
4 ”Application note” [www]http://www.semtech.com/images/datasheet/an1200.22.pdf  

[2017-05-02] 
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kryptera hela dataramen (data + header) när så kallade MAC-kommandon 

sänds. Med denna nyckel kan nätverksservern verifiera identiteten av 

sändaren. Den andra nyckeln AppSKey (application session key) används 

av själva applikationen för att dekryptera datan. Den här nyckeln är inte 

känd av nätverksservern.5 

För att ansluta en LoRa-enhet till ett nätverk finns två metoder. Den 

enklaste är ABP (Activation By Personalization). Ägaren av enheten får 

av nätägaren/operatören tillgång till DevAddr och konfigurerar sin enhet 

med den. Så fort strömmen slås på och enheten är klar så börjar den sända 

data. OTAA (Over The Air Activation) är något mer komplicerad 

procedur för att ansluta till ett nätverk men behöver ingen 

överenskommelse mellan nätägaren/operatören och ägaren av enheten. 

För att överföringen ska vara säker är datan signerad med en 128 bitar 

lång nyckel (Appkey).6 

2.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur LoRa fungerar och vad det kan 

användas till och vilka för- och nackdelar tekniken har. Vi ska i detta 

arbete undersöka hur räckvidden för LoRa är samt hur mycket data som 

kan skickas. 

2.4 Avgränsning 

Vi har valt att i detta arbete begränsa våra räckviddsmätningar till 

Mjärdevi Linköping, samt att gatewayens placering inte kan sättas upp 

högre än 13 meter på grund av att vi inte har tillstånd till att få komma upp 

på taket eller att kunna placera den på en annan högre byggnad. 

                                                 
5 ”LoRa Technology” [www]https://www.lora-alliance.org/What-Is-LoRa/Technology 

[2017-04-27] 
6 ”The Things Network Wiki” 

[www]https://www.thethingsnetwork.org/wiki/LoRaWAN/Address-Space [2017-05-05] 
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2.5 Frågeställningar 

 Vad har LoRa för täckningskapacitet i Mjärdevi Linköping? 

 Uppfylls räckvidden enligt specifikation på 2-5km för LoRa i 

tätbebyggt område?  

 Hur ändras räckvidden beroende på datahastigheten och 

spridningsfaktorn? 
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3 Hypotes 

 

3.1 Räckvidd 

Räckvidden för LoRa beror helt på hur omgivningen ser ut. I täta 

stadsområden med mycket hus är räckvidden upp till ett par kilometer och 

är det helt öppet landskap och det är fri sikt så går det att komma upp till 

över 30 kilometer.  

3.2 Datamängd 

Den maximala mängden data som kan skickas med LoRa varierar 

beroende på vilken datahastighet (data rate) som är inställd. 

Datahastigheten är sammanlänkad med spridningsfaktorn. Sätts 

datahastigheten till 5 så blir spridningsfaktorn 7 och sätts datahastigheten 

till 0 så blir spridningsfaktorn 12. Tabellen nedan visar hur stor nyttolast 

som kan skickas i förhållande till respektive datahastighet. Overheaden 

som alltid skickas med i varje paket är vanligtvis 13 bytes stor. Så den 

totala datamängden som maximalt kan skickas i varje paket är 255 bytes.7 

 

Spridningsfaktor Datahastighet Antal bytes 

12 0 51 

11 1 51 

10 2 51 

9 3 115 

8 4 242 

7 5 242 

 

                                                 
7 ”LoRaWAN Specification” V1.0.1 Draft 3 (sida 38) 
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3.3 Fördröjningar 

Beroende på vilken spridningsfaktor som används så tar det olika lång tid 

för radiomodemet att modulera ut den specifika bitströmmen du vill 

skicka iväg. Tiden det tar ökar ungefär dubbelt för varje spridningsfaktor 

som ökas. Exempel så tar 32bytes 7ms på SF7, 133ms på SF8, 246ms på 

SF9 osv. Som grafen nedan visar så är det en betydlig skillnad på tid i 

luften om SF7 eller SF12 används. Så ju lägre SF som är inställt desto mer 

data och oftare kan sändningarna ske utan att bryta mot lagen om 1 % 

duty cycle8.  

 

3.4 Hastighet 

Hastigheten som datan skickas med beror på vilken datahastighet som är 

inställt i noden. Det finns ett inbördes förhållande mellan datahastighet 

och räckvidd: hög hastighet medför kortare räckvidd och vice versa. 

Hastigheten varierar mellan 0,250 kbps – 5,4kbps där 0,250 kbps används 

vid SF12/DR0 och 5,4 kbps vid SF7/DR59. 

                                                 
8 ”ERC Recommendation” 

[www]http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/rec7003e.pdf [2017-06-02] 
9 ”LoRaWAN Specification” V1.0.1 Draft 3 (sida 36) 

Dessa värden har tagits fram med hjälp av Semtech’s LoRa-calculator 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Positionering 

Geografisk positionering går att åstadkomma genom att mäta tiden på 

mottagna paket från flera gateways och jämföra dem. På detta sätt kan 

man få en precision ner till ett kvarter i en stad. LoRa går även att använda 

för att öka precisionen för vanlig GPS genom så kallad RTK (Real Time 

Kinematic).10  

 

3.6 Säkerhet 

När en nod en gång har anslutit till nätverket, via OTAA eller APB, så är 

trafiken krypterad och signerad med en kombination av 

NetworkSessionKey (128 bitar) och ApplicationSessionKey (128 bitar). 

Dessa nycklar är bara kända av nätverksservern och den specifika noden 

så det finns ingen risk att en annan nod eller någon obehörig kan läsa av 

data i klartext. Det finns även en ”räknare” som både noden och server 

håller reda på. Matchar inte dessa nummer med varandra så kastas paketet. 

Denna räknar finns till för att det inte ska kunna gå att replikera 

meddelanden och skicka det igen. 

                                                 
10 ”Nätverks-RTK” [www]https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-

information/GPS-och-geodetisk-matning/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-

GNSS-matning/Natverks-RTK [2017-04-15] 

Datahastighet Bithastighet 

(bps) 

0 250 

1 440 

2 980 

3 1760 

4 3125 

5 5470 
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4 Genomförande 

 

4.1 Material 

Hårdvara som används i detta arbete är en gateway från Multitech av 

modell Conduit mLinux. Som nod/klient har flera olika modeller och 

märken testats. Dessa är en Badgerboard från det norska företaget NAS 

(Nordic Automation Systems), ett utvecklingskort från Avnet som heter 

BAEVT-SS-002-BDB, samt en egengjord nod där en Arduino Nano satts 

ihop med en radiomodul från NiceRF. Både Badgerboard och Avnetkortet 

har samma LoRa-modul på sig. Modulen heter RN2483 och är tillverkat 

av Microchip. Detta chip är CE-märkt och certifierat av LoRa Alliance, då 

LoRaWAN-stacken redan är skriven och implementerad av Microchip. 

Görs några ändringar i stacken så försvinner även certifieringen.  

I den egengjorda noden implementerades LoRaWAN-stacken själv med 

hjälp av LMIC-biblioteket som är skrivet av ”matthijskooijman”11. Den 

främsta skillnaden på de olika noderna var antennerna. Noden från Avnet 

har 1/4 våglängd antenn noden från NAS har en 1/8 våglängd antenn och 

antennen på NiceRF-modulen är en 141 mm lång koppartråd som är 

ihopsnurrad 9 varv. 

  

                                                 
11 ”Github” [www]https://github.com/matthijskooijman/arduino-lmic [2017-03-07] 

Figur 1 Multitech Conduit 

Figur 2 Badgerboard 

Figur 3 NiceRF och Ardunino Figur 4 BAEVT-SS-002-BDB 
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4.2 Metod 

Gatewayen placerades utomhus i nordöstlig riktning ungefär 13 meter 

över markplan på Teknikringen 9 i Mjärdevi. Mätningarna gjordes i flera 

omgångar med olika noder, både till fots, på cykel och i bil vid olika 

väderförhållanden.  Spridningsfaktorerna (SF) har varit fast inställda på en 

specifik SF vid varje mätning, från SF7 till SF12. Transmitter (TX) output 

power har varit inställd på det maximala för 868MHz modulerna, alltså 

14dBm vilket motsvarar ungefär 25mW. 

4.3 Process 

Innan de faktiska avståndsmätningarna skulle göras konfigurerades 

gatewayen till att ta emot de paket som kommer in via radio för att sedan 

vidarebefordra dem till vald backendserver via internet. Detta sattes upp 

genom att installera Poly Packet Forwarder12 i gatewayen och ställa in de 

nödvändiga inställningarna så att all inkommande data ladda upp till TTN 

(The Things Network) i detta fall. Andra inställningar som gjordes i 

gatewayen var att ställa in vilken frekvens den skulle operera på, i detta 

fall valdes 868MHz vilket är det frekvensband som LoRa använder i 

Europa. Den exakta positionering av gatewayen lades in manuellt då 

denna gateway inte har inbyggd GPS, detta gjordes genom att skriva in 

koordinaterna där gatewayen stod. Efter att inställningarna i gatewayen 

gjorts är den redo att ta emot datapaket och vidarebefordra dem till TTN 

om de rätta säkerhetskriterierna är uppfyllda. 

För att kunna ta emot och läsa av data som kommer in till TTN så måste 

ett TTN-konto skapas. På detta konto registreras LoRa-noder genom att 

tilldela noden ett enhets-ID och ett applikations-ID. Efter att det har 

tilldelats så ger TTN-noden en slumpmässig 128 bitars lång 

Applikationsnyckel. Det är dessa tre värden som programmeras in koden i 

en valfri LoRa-nod så att dess data hamnar hos rätt användare på TTN. 

Den kod som lades in på badgerboardnoden är tagen från TTN:s egna 

githubkonto13, där finns ett bibliotek som heter ”arduino-device-lib”. 

Denna kod modifierades så att den skulle fungera på badgerboardnoden. 

Det som behövdes läggas till för att få det att fungera var kod för att starta 

om RN2483 LoRa-modulen i setup-funktionen. Så denna kod lades in: 

                                                 
12 ”Github” [www] https://github.com/kersing/multitech-installer [2017-06-02] 
13 ”Github” [www] https://github.com/TheThingsNetwork [2017-03-15] 



11 

void resetBadgerboard() { 

debugSerial.println(F("Resetting Badgerboard RN2483 module")); 

pinMode(BADGERBOARD_LORA_RESET_PIN, OUTPUT); 

digitalWrite(BADGERBOARD_LORA_RESET_PIN, LOW); 

digitalWrite(BADGERBOARD_LORA_RESET_PIN, HIGH); 

} 

 

Eftersom testerna var tänkta att testa endast en SF åt gången så 

hårdkodades spridningsfaktorn (SF7-SF12) beroende på vilken SF som 

testades i just det fallet. LoRa-funktionen ADR(Adaptive Data Rate) 

sattes även till ”off” så att spridningsfaktorn inte ändras automatiskt under 

testets gång. 

Angående noden från Avnet så var koden som var skriven till den mer 

användarvänlig. Utan några större ändringar i koden kunde vi snabbt 

komma igång med den och sätta sina egna LoRa-inställningar. Detta var 

implementerat så att om noden kopplades in till en USB-port på datorn 

och om ett seriefönster var öppet så dök en meny upp. I denna meny gick 

det att navigera sig till att skriva in kommandon till LoRa-modulen 

manuellt. ”mac set adr off” skrevs in först för att stänga av den 

funktionen. För att ändra spridningsfaktorn till SF7 skrevs: ”radio set sf 

sf7” och ändras spridningsfaktorn måste även datahastigheten ändras. 

Detta gjordes genom kommandot ”mac set dr 5”. I TTN:s programkod 

som användes till badgerboarden sattes rätt data rate beroende på vilken 

SF med hjälp av en ”switch-sats”. 

switch (sf){ 

 case 7: 

  dr[0] = '5'; 

  break; 

 case 8: 

  dr[0] = '4'; 

  break; 

 case 9: 

  dr[0] = '3'; 

  break; 

 case 10: 

  dr[0] = '2'; 

  break; 

 case 11: 

  dr[0] = '1'; 

  break; 

 case 12: 

  dr[0] = '0'; 

  break; 

 default: 

  debugPrintMessage(ERR_MESSAGE, ERR_INVALID_SF); 

break; 

} 
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För att kunna dokumentera räckvidden för LoRa och sedan skapa en 

täckningskarta av resultatet, var tanken först att för varje lyckad sändning 

ifrån noden skriva ner koordinaterna av den exakta punkten och sedan 

sammanställa all data. Tanken var att skriva ett skript som plottade ut alla 

koordinaterna som var insamlade och skriva ut dem på en karta, med 

gatewayen i centrum, för att därmed på ett överskådligt sätt se området där 

sändningarna lyckades. Allt detta arbete med att skriva ner koordinater 

och plotta ut på en karta behövdes till slut inte. Innan mätningarna skulle 

starta så upptäcktes en mjukvara som gjorts av en som kallar sig 

”jpmeijers”14. Detta var en androidapplikation (TTN mapper). I appen 

skrevs device- och applikations-ID in samt en access nyckel till den noden 

som skulle testa. Efter det att uppgifterna var ifyllda så skapades en slags 

prenumeration (MQTT). Detta fungerar så att när noden skickat sin data 

och gateway har tagit emot och laddat upp det på TTN:s hemsida så får 

androidappen informationen om att det skett en lyckad överföring från just 

den här noden. Appen lagrar då positionen som mobiltelefonen hade när 

noden skickade paketet. Detta kräver då för att få en rättvis mätning att 

mobilen och noden är relativt nära varandra när testningen sker. 

Med denna applikation fås mycket mer information ut, exempelvis hur 

stark signalstyrka var när paketet skickades, vilken SF och bandbredd som 

användes samt vad tiden var och hur långt ifrån gatewayen noden är. Det 

som även var bra med appen var att genom ett godkännande så 

publicerades mätningar online. Genom att publicera sin mätdata så är man 

med och bidrar till en världsomfattande täckningskarta för TTN:s öppna 

LoRa-nätverk, så att andra kan se att det finns täckning i ett visst område 

där de eventuellt vill sätta upp sin egen nod. 

 

                                                 
14 ”Github” [www] https://github.com/jpmeijers/ttnmapperandroid [2017-03-15] 
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5 Slutsats 

5.1 Resultat 

Efter att över 3300 lyckade sändningar gjorts från olika noder har en bra 

bild av täckningskapaciteten i Mjärdevi uppmätts. Den längsta uppmätta 

räckvidden är 3 704 meter och sträcker sig från gatewayen på 

Teknikringen 9 till korsningen Lasarettsgatan-Sjukhusvägen med 

spridningsfaktorn 12. Av resultaten som fåtts genom de olika testerna har 

de olika spridningsfaktorerna och datahastigheterna påverkat räckvidden i 

viss grad i Mjärdeviområdet. Se bilaga 1 för täckningskartor för alla olika 

spridningsfaktorer och datahastigheter. 

Mellan Avnet-noden och badgerboard-noden märktes ingen större skillnad 

i räckvidd. De båda fick misslyckade och lyckade sändningar ungefär 

samtidigt, det skiljde enbart några tiotals meter. Men den billiga NiceRF-

modulen tillsammans med Arduinon hade betydligt sämre räckvidd. 

Antalet lyckade sändningar var inte alls i klass med de andra noderna och 

med en maximal räckvidd på 2 277 meter under samma förutsättningar.  

    Figur 5 Täckningskarta Mjärdevi 
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5.2 Diskussion 

Efter att vi gjort alla mätningar och sammanställt resultatet har vi kommit 

fram till att de olika spridningsfaktorerna spelar en viss roll i hur lång 

räckvidd vi får i ett tätbebyggt område. Efter att ha studerat 

täckningskartorna har vi kommit fram till att i nordlig riktning har 

spridningsfaktorn endast påverkat räckvidden några 100-tals meter medan 

i nordöstlig riktning har avståndet ökat med över 2000 meter. Detta tror vi 

har med att göra dels hur mycket byggnader som står i vägen dels hur 

många meter över havet platserna är belägna. Tittar vi på figur 1 

”Täckningskarta över Mjärdevi” syns i norrgående riktning att det finns 

ett hål i täckningskartan över Linköpings golfklubb. Detta tror vi kan 

förklaras med att det i början av golfbanan är det en liten kulle och att 

cykelbanan och motortrafikleden ligger längre ner. Höjdskillnad emellan 

golfbanan och motortrafikleden är 16 meter vilken gör att radiovågorna 

har svårt att leta sig till gatewayen, samt att Collegiumhuset står precis 

framför vår gateway i den riktningen. Dessutom står det en del andra hus i 

vägen åt det hållet.   

Tittar man på förutsättningarna på det längsta avståndet vi uppmätte vid 

Lasarettsgatan-Sjukhusvägen så finns det inte lika många stora hus i 

vägen åt det hållet. Dessutom är landskapet väldigt plant och 

Sjukhusvägen ligger på en liten höjd. Så mycket verkar bero på hur 

omgivningen ser ut.  

Något som vi uppmärksammade var att på ställen där exempelvis SF8 

bara fick in enstaka paket gick det att få in betydligt fler paket om 

spridningsfaktorn höjdes upp ett eller ett par steg. Ett tydligt exempel som 

visar detta är i bilaga 1. Om man tittar på Stratomtavägen i figur 2 ”SF8” 

och jämför samma väg och antalet lyckade sändningar i figur 3 ”SF9” och 

figur 4 ”SF10” kan effekten av att ha en högre spridningsfaktor i bebyggt 

område tydligt ses trots att räckvidden är tillräcklig även vid SF8.  

Mellan de dyrare noderna skiljde det inte alls mycket i räckvidd trots de 

olika längderna på antennen. Däremot så var NiceRF-modulen betydligt 

sämre i räckvidd. Detta tror vi har att göra med den ytterst lilla och enkla 

antennen. Något som skulle vara intressant att testa som vi tyvärr inte 

hann med är att löda dit en antennkontakt på modulen för att se om 

räckvidden skulle kunna komma upp till samma nivå som för de andra 

noderna.    
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Vi anser att LoRa är lämplig teknik vid små mängder data över långa 

sträckor med flera minuters intervaller. LoRa har låg energiförbrukning 

och klarar sig ofta flera månader upp till flera år på ett batteri. En nod 

kostar inte mer än runt 50-100 kronor. Exempel på användningsområden 

är spårning av saker, mäta luftkvalité, skicka mätdata från el-/vatten-

/gasmätare eller visa lediga parkeringsplatser i ett parkeringshus. 

LoRa är mindre lämplig för till exempel telefonsamtal, skicka foto/film, 

skicka data i realtid eller sändning av stora datamängder. 

5.3 Vidareforskning  

För att komma vidare skulle till exempel gatewayen placeras på en högre 

punkt och flera typer av antenner skulle kunna provas. Placering av 

gatewayen inomhus respektive utomhus skulle kunna vara en intressant 

del att testa.  

Något som även skulle kunna testas är att se hur räckvidden är i öppet 

landskap vid ”Line Of Sight”. Går det att komma upp i över 2 mil som det 

sägs att LoRa ska klara?  

Implementera en applikation baserad på LoRa-tekniken i ett verkligt fall 

och se hur det fungerar när det är ute i den verkliga miljön. Hur pålitligt är 

det? Kommer alla paket fram? Finns det andra saker som stör ut signalen? 
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Bilaga 1 

Figur 1 SF7 

Figur 2 SF8 
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Figur 3 SF9 

Figur 4 SF10 
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Figur 5 SF11 

Figur 6 SF12 


