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Sammanfattning 

GPS används idag för personlig navigering men dessvärre är GPS beroende av fri sikt och 

presterar sämre i en inomhusmiljö. Ett IPS, inomhuspositioneringssystem, skulle komplet-

tera GPS:ens funktion samt öppna dörrar för nya användningsområden inom positionering. 

I detta examensarbete studerades metoder och tekniker för att möjliggöra ett IPS för en mo-

bil enhet. Där teknikerna och metoderna verifieras för att kunna implementeras i en mobil-

telefon.  

 

En prototyp för ett IPS framställdes för att utreda möjligheterna att navigera i en inomhus-

miljö. En radiofingeravtrycksmetod baserat på RSSI-mätningar från Bluetooth-enheter im-

plementerades och integrerades med en dödräkningsmetod som använder en IMU för att 

positionera användaren. Utefter tester och simuleringar utförts presenteras resultatet i form 

av figurer och tabeller. Med hjälp av prototypen går det att navigera med ett medelfel på 

0,26m. Resultatet visar också på att en integrering av två metoder är att föredra då de kan 

komplettera varandras svagheter.  
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Abstract 

The GPS is used today for personal navigation, however GPS performs less well in an in-

door environment due to the dependency of line of sight. The IPS, Indoor Positioning Sys-

tem, will complement the function of the GPS and open doors for new applications. In this 

thesis studies of methods and techniques are made to enable IPS for a portable device. 

These techniques and methods are verified that they could be implemented in a smartphone.  

 

A prototype was designed to examine the possibility to navigate in an indoor environment. 

The prototype was built on a RSSI-based radio fingerprinting method over Bluetooth. This 

method was integrated with a dead reckoning system using an IMU to follow the motions 

of the user. Tests and simulations are performed along with the results presented in tables 

and figures. The result shows that it is possible to navigate using the prototype with a mean 

error of 0.26m. Results are also showing that two methods are to prefer, as they will com-

plement each other’s weaknesses.  
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1  |  INLEDNING 

 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Utvecklingen och användandet av smarta mobiltelefoner har den senaste tiden ökat mar-

kant. En anledning till detta är det stora utbudet av tekniska möjligheter och verktyg som 

har tillförts. Dessa verktyg används alltmer och ingår ofta i privatpersonens vardag. Ett av 

de mest använda verktygen är GPS, Global Positions System, och används i första hand 

som en vägvisare för att ta användaren från punkt A till B, men också för att lokalisera ob-

jekt som en bil eller båt. GPS är ett satellitbaserat positioneringssystem som kan ge en po-

sition med en noggrannhet på 5 meter eller bättre i 95 % av fallen [1]. Dessvärre är GPS 

beroende av fri sikt och fungerar därför sämre inomhus.  
 
IPS, Inomhuspositioneringssystem, kompletterar GPS:ens funktion och öppnar dörrar för 

nya användningsområden. Exempel på användningsområden skulle kunna vara att en per-

son eller ett objekt kan fastställa dess position i en större byggnad. Ett annat användnings-

område där IPS kan tillämpas är för att samla in data om hur kunder rör sig i en butik. 

1.2 Målsättning 
Målet med examensarbetet är att utveckla en prototyp av ett IPS för en mobil enhet. Syste-

met ska utvecklas efter att en jämförande analys utförts av tidigare tekniker och metoder 

som används vid positionering inomhus. Utifrån analysen ska den bäst lämpade metoden 

tillsammans med en teknik utses för att sedermera implementeras som den aktuella prototy-

pen. Den tekniska lösningen ska kunna implementeras i en existerande inomhusmiljö. Med 

systemet ska en användare kunna fastställa sin position och navigera i en större fastighet. 

Efter utvecklingen av prototypen ska mätningar och tester utföras i en inomhusmiljö för att 

validera systemets funktionalitet.  

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till de tekniker som dagens smarta mobiltelefoner tillhandahål-

ler. Ingen mobilapplikation ska konstrueras för positioneringen utan fokus riktas mot att 

verifiera funktionaliteten för vald teknik och metod. Arbetet innefattar 10 veckors heltids-

studier för två studenter. 
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2 Teori och bakgrund 

Positioneringssystem är ett standardverktyg i dagens mobiltelefoner. Flera företag och or-

ganisationer koncentrerar nu sin forskning för att möjliggöra positioneringen både inomhus 

och utomhus. I en utomhusmiljö används idag GNSS, Global Navigation Satellite System, 

som GPS. Systemet är dock beroende av fri sikt mellan satellit och den mobila enheten. 

Inomhus fungerar GPS inte alls eller mycket dåligt på grund av signaldämpningen som hu-

sets byggmaterial medför [1]. 

 

Detta kapitel innehåller sammanfattningar över de mest förekommande navigeringsme-

toderna som används inom området samt tidigare forskning och resultat. Det förutsätts att 

läsaren har kunskap inom radiokommunikation och sannolikhetslära.  

2.1 Metoder för inomhuspositionering 
Kapitel 2.1 behandlar de mest förekommande metoderna för att bestämma positioner i ett 

IPS. Inledningsvis berörs metoder för att avgöra en sträcka med radiofrekvenser. Därefter 

beskrivs metoder för att bestämma en position i ett tvådimensionellt plan samt metoder för 

att optimera dessa.  

  Metoder för avståndsbedömning via radiofrekvenser 2.1.1
TOF, Time Of Flight, är tiden det tar för en signal att propagera från en station och tillsdess 

att signalen nått en mottagare. Med hjälp av TOF kan således ett avstånd mellan sändare 

och mottagare avgöras då hastigheten för radiosignalen är känd. TOF kräver att mottagare 

och sändare har synkroniserade klockor då sändarenheten skickar en tidsstämpel. Avståndet 

beräknas med hjälp av tidstämpeln där skillnaden på tiden för sänd och mottagen signal 

nyttjas för att bestämma avståndet (se ekvation 2.1) [2]. 

 

𝑑𝑡𝑜𝑓 = 𝑣 ∗ 𝑡𝑡𝑜𝑓           (2.1) 

 

Sträckan 𝑑𝑡𝑜𝑓 kan beräknas då propageringshastigheten för signalen 𝑣 är känd och tids-

skillnaden mellan sänd och mottagen signal 𝑡𝑡𝑜𝑓 är beräknad (se figur 2.1). 

 

 
Figur 2.1: Tiden 𝑡𝑡𝑜𝑓 är skillnaden i tid från att signalen lämnar sändaren tills att den når mottagaren. 
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Det är önskvärt att reducera antalet synkroniserade klockor då det påverkar kostnaden för 

ett system. En metod för att minska antalet klockor är att endast sändarenheten har en 

klocka för att beräkna tidsskillnader. Då beräknas istället tiden det tar från att signalen 

sänds och tilldess att ett svar återkommer (se ekvation 2.2) [2].  

 

 𝑑𝑡𝑜𝑓 =
𝑣∗𝑡𝑡𝑜𝑓

2
           (2.2) 

 

Där skillnaden från ekvation 2.1 är att tiden 𝑡𝑡𝑜𝑓 divideras med faktorn 2 då 𝑡𝑡𝑜𝑓 i detta fall 

är tiden för en signal att propagera fram och tillbaka. 𝑡𝑡𝑜𝑓 i detta fall är den totala tiden för 

signalen att sändas fram och tillbaka uteslutet tiden det tar för mottagaren att processa in-

formationen (se figur 2.2). 

 

 
Figur 2.2: Beräkning av  𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 illustreras, där 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 är den totala tiden för ett meddelande att propa-

gera fram och tillbaka inklusive processtiden 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠.  

 

TOA, Time Of Arrival, bygger på liknande princip som TOF med skillnaden att tiden regi-

streras varje gång en sänd signal anländer till en mottagare. Metoden kräver att den motta-

gande enheten känner till hur frekvent meddelanden sänds och genom det beräkna en 

sträcka [2]. 

 

TDOA, Time Difference Of Arrival, är ytterligare en metod för att bestämma ett avstånd 

med hjälp av tid och hastighet. TDOA beräknas genom att en sändarenhet propagerar en 

signal som är fördröjd med tiden 𝑇𝑖 när signalen når mottagaren. Metoden nyttjar flera vär-

den 𝑇𝑖 , 𝑇𝑗  från flera mottagare och kan därmed fastställa en position med följande formel: 

 

∆𝑑𝑖,𝑗 = 𝑣(𝑇𝑖 − 𝑇𝑗)           (2.3) 

 

Där 𝑣 är hastigheten för signalen, 𝑇𝑖 och 𝑇𝑗 är propageringstiden för två mottagare och ∆𝑑𝑖,𝑗 

är positionen (x,y) längs en hyperbel
1
 (se figur 2.3). Med tre mottagare kan därmed en area 

beräknas för vart en sändare befinner sig med hjälp av trilateration (se kapitel 2.1.2) [3]. 

 

                                                             
1
 Hyperbel är en geometriskform som kan liknas vid radiosignaler som utbreds i ett plan. 
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Figur 2.3: Koordinaterna för mottagarna är kända och med hjälp av tidsskillnaden för signalerna kan 
sträckan mellan sändare och mottagare beräknas. Utifrån sträckorna kan sändarens position be-
stämmas. 

 

För att beräkna en uppskattad sträcka i ett IPS används vanligen metoder som bygger på 

RSSI, Recived Signal Strenght Indication, vilket är den uppmätta mottagna signalstyrkan 

hos en enhet. Eftersom den mottagna signalstyrkan reduceras beroende på hur lång sträcka 

signalen färdats innan den når mottagarenheten kan följande samband nyttjas: 

 

𝑅𝑆𝑆𝐼 = −(10 ∗ 𝑛 ∗ log10(𝑑) + 𝐴)           (2.4) 

 

Ur ekvation 2.4 kan ett ungefärligt avstånd beräknas. Där 𝑑 är sträckan mellan sändare och 

mottagare, RSSI är mottagna signalstyrkan i dBm, 𝑛 är en konstant för dämpningen och 𝐴 

är ett uppmätt RSSI vid ett referensavstånd på 1m.  

 

För att beräkna värdet på dämpningskonstanten 𝑛 (se ekvation 2.5) krävs att mätningar ut-

förs i den miljö signalen ska propageras. Värdet varierar mellan 2-6 beroende på omgiv-

ningen (se tabell 2.1) där värdet 2 är helt utan störningar och 6 representerar en miljö med 

signifikanta störningar.  

 

  𝐿 = 10 ∗ 𝑛 log10 𝑑 + 𝐶            (2.5) 

 

I ekvation 2.5 är 𝐿 dämpningen i dB, 𝑛 är dämpningskonstant, 𝑑 är sträckan mellan sändare 

och mottagare och 𝐶 är en konstant för förluster som uppkommer beroende på vilken radio-

teknik som används [4]. 

 
Tabell 2.1: Olika värden på dämpningskonstant 𝑛 beroende av miljö [4]. 

Omgivning  Dämpningskonstant, n 

Öppet utrymme 2 

Tätort med cellulär radio 2,7 - 3,5 

Tätort med skuggning cellulär radio 3 - 5 

Inomhus med fri sikt 1,6 - 1,8 

Inomhus med hinder 4 - 6 

I en fabrik med hinder 2 - 4 
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 Triangulering och Trilatereration 2.1.2
Triangulering är en metod som används för att indirekt bestämma avståndet till en punkt. 

Avståndet beräknas genom att punkten sätts i relation till minst två andra punkter där av-

ståndet är känt.  
 

 

 
Figur 2.4: Figuren illustrerar ett trianguleringsexempel där sträckan 𝑦 till punkten C är okänd. 

 

Figur 2.4 illustrerar hur triangulering fungerar i teorin, där 𝑦 är det okända avståndet till 

punkten 𝐶. 𝐴 och 𝐵 är punkter med en känd distans 𝑑 mellan dem. Då vinklarna 𝛼 och 𝛽 är 

kända kan sträckan 𝑦 beräknas (se uttryck 2.10) [5]. 

 

Distansen 𝑑 kan delas upp och uttryckas med 2 delsträckor, 𝑥 och 𝑑 − 𝑥. Ekvation 2.7 visar 

sambandet mellan de 2 delsträckorna uttryckt med 𝑦 och vinklarna 𝛼, 𝛽. Här ifrån kan ut-

trycket för avståndet y härledas fram, vilket följes nedan: 

 

  𝑥 =  
𝑦

tan(𝛼)
             (2.6) 

 

𝑑 =  
𝑦

tan(𝛼)
+ 

𝑦

tan(𝛽)
            (2.7) 

 

𝑑 = 𝑦 (
cos(𝛼)

sin(𝛽)
+ 

cos(𝛽)

sin(𝛼)
)           (2.8) 

 

𝑑 = 𝑦 (
sin(𝛼+𝛽)

sin(𝛼)∗ sin(𝛽)
)            (2.9) 

 

𝑦 = 𝑑 (
sin(𝛼)∗ sin(𝛽)

sin(𝛼+𝛽)
)           (2.10) 

 

 

Trianguleringen är beroende av att vinklar och distansen mellan två punkter är kända. För 

att bestämma en vinkel av en radiosignal krävs antingen ett flertal antenner uppsatta på rad 

efter varandra eller att vinkeln beräknas med hjälp av riktningsantenner [6]. I en inomhus-

miljö är dock båda lösningarna svåra att realisera då reflektioner skapade av exempelvis 

väggar kan ge oönskade resultat. 
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Till skillnad från triangulering är trilateration inte beroende utav vinklar utan baserar posit-

ionen på ett antal kända avstånd. Metoden kräver att 𝑁 > 2 där 𝑁 är antal noderna vars 

sträcka till en okänd punkt 𝐷 är kända. Avståndet från punkten 𝐷 till noderna kan bestäm-

mas med hjälp av metoderna TOA, TOF eller RSSI (se kapitel 2.1.1). Avståndet kan ses 

som radien 𝑥 = |𝐴𝐷|⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  av en cirkel (se figur 2.4). Punkten 𝐷 måste vara positionerad någon-

stans längs cirkelns kant. Likaså måste 𝐷 vara positionerad längs de cirklar som uppkom-

mer då sträckan 𝑥 = |𝐵𝐷|⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ och 𝑥 = |𝐶𝐷|⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ beräknas. De tre cirklarna skapar en gemensam 

skärningspunkt i punkten 𝐷 (se figur 2.5) och med hjälp av minstakvadratmetoden kan ko-

ordinaten för 𝐷 lösas [15].  

 

 
Figur 2.5: I figuren illustreras trilateration där cirkelradien från noderna 𝐴, 𝐵 och 𝐶 bildar en skär-

ningspunkt 𝐷. 

 Radiofingeravtryck 2.1.3
Inomhusmiljön är en svår radiomiljö, vilket beror till största del på väggar, våningsplan och 

andra elektroniska enheter som skapar interferens, reflektioner, försvagade radiosignaler 

och flervägsfel. På grund av detta blir det svårt att realisera ett IPS baserat på triangulering 

eller trilateration [7]. 

 

Radiofingeravtrycksmetoden är inte beroende av radiovågornas kvalité, istället estimeras 

positionen utifrån igenkänning av den aktuella radiomiljön. Metoden kan delas upp i två 

faser, en inlärningsfas och en bruksfas. I inlärningsfasen mäts RSSI mot en eller flera bass-

stationer för ett antal utvalda geografiska positioner, detta skapar en radiokarta över bygg-

naden. Varje position tillsammans med motsvarande RSSI lagras i en databas och används 

sedan som referenspunkter under bruksfasen för att estimera positionen (se figur 2.6). 
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Figur 2.6: Illustration av radiofingeravtrycksmetoden i både inlärnings- och bruksfasen. Där mo-
dellen i mitten av bilden symboliserar radiokartan [7].  

 

Under inlärningsfasen delas radiokartan upp i ett antal celler, där mitten av varje cell är en 

referenspunkt innehållandes koordinater (𝑥, 𝑦) och RSSI-värden från närliggande basstat-

ioner. I bruksfasen kan positionen estimeras genom att matcha den okända positionens 

RSSI med fingeravtrycken i databasen och därmed kopplas till rätt cell i radiokartan [8]. 

 

Det finns olika metoder för hur värdena kan lagras under inlärningsfasen, detta för att lagra 

färre mätningar och för att mer frekvent kunna beräkna nya positioner. L. Pei et al. [7] be-

skriver de vanligaste metoderna för att spara RSSI-mätningarna i varje referenspunkt. Refe-

renspunkterna 𝑅𝑖, beskrivs innehålla sannolikheten för ett antal RSSI-mätningar till de 

basstationerna som befinner sig närmst (se ekvation 2.11). 

 

𝑅𝑖 = [
𝑃(𝐴1𝑂1|𝑅𝑖)  𝑃(𝐴2𝑂1|𝑅𝑖) ⋯ 𝑃(𝐴𝑘𝑂1|𝑅𝑖)

⋮ ⋱ ⋮
𝑃(𝐴1𝑂𝑣|𝑅𝑖)  𝑃(𝐴2𝑂𝑣|𝑅𝑖) ⋯ 𝑃(𝐴𝑘𝑂𝑣|𝑅𝑖)

]         (2.11) 

 

Där 𝐴𝑘 är basstationen och 𝑂𝑣 är RSSI-värdet uppmätt mot basstationen. För att bestämma 

sannolikheten för varje RSSI-mätning mellan en referenspunkt och en basstation använder 

författarna sambandet 2.12. 

 

        𝑃(𝐴𝑚𝑂𝑛|𝑅𝑖) =  
𝐶𝑂𝑛

𝑁𝑖
        (2.12) 

 

Sambandet 2.12 kallar L. Pei för den händelsebaserade modellen, 𝐶𝑂𝑛
 är antalet matchning-

ar av RSSI-värdet 𝑂𝑛. Där 𝑂𝑛 är uppmätt i referenspunkten mot basstationen 𝐴𝑚. Detta 

divideras med 𝑁𝑖 som är det totala antalet mätningar i referenspunkten.  

 

Enligt L. Pei kräver den händelsebaserade metoden en stor mängd lagrad data. En stor 

mängd data leder i sin tur till att systemet blir långsamt i bruksfasen, detta eftersom varje 

uppmätt RSSI måste jämföras med alla möjliga RSSI-kombinationer mot en basstation. En 
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intervalls baserad metod kan istället implementeras för att minimera mängden data och öka 

beräkningshastigheten för positionen. RSSI mätningarna delas upp i 𝑝 antal intervall (se 

uttryck 2.13). 

 

𝑅𝑖 = [

𝑃(𝐴1𝐵1|𝑅𝑖)  𝑃(𝐴2𝐵1|𝑅𝑖) ⋯ 𝑃(𝐴𝑘𝐵1|𝑅𝑖)
⋮ ⋱ ⋮

𝑃(𝐴1𝐵𝑝|𝑅𝑖)  𝑃(𝐴2𝐵𝑝|𝑅𝑖) ⋯ 𝑃(𝐴𝑘𝐵𝑝|𝑅𝑖)
]        (2.13) 

 

 

Sannolikheten för ett intervall 𝐵𝑛 i en referenspunkt 𝑅𝑖 till respektive basstation 𝐴𝑚 kan 

uttryckas: 

  𝑃(𝐴𝑚𝐵𝑛| 𝑅𝑖) =  ∑
𝐶𝑂𝑗

𝑁𝑖

𝑗<𝐸𝑛
𝑗≥𝐸𝑛−1

         (2.14) 

 

Där 𝐶𝑂𝑗
 är antalet matchningar i intervallet (𝐸𝑛−1 till 𝐸𝑛) och 𝑁𝑖 är det totala antalet mät-

ningar utförda i referenspunkten. Hela radiofingeravtrycksdatabasen kan uttryckas som 

2.15, där 𝑅 är en referenspunkt i radiokartan och 𝑤 är antalet referenspunkter.   

 

  𝐷 = [𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑤]          (2.15) 

 

Enligt författarna i [7] är nackdelen med de båda ovanstående modellerna att det krävs ett 

stort antal mätningar för att referenspunkterna ska kunna spegla den verkliga radiomiljön. 

Som en lösning approximerar författarna istället ett radiofingeravtryck till varje referens-

punkt med Weibullfördelning. Med denna metod kan ett approximerat radiofingeravtryck 

skapas av endast ett fåtal mätningar. Weibullfördelning är en typ av normalfördelning och 

funktionen kan uttryckas som 2.16.  

 

  𝑓𝑋(𝑥) = {
𝑘

λ
(
𝑥

λ
)
𝑘−1

𝑒−(𝑥 λ⁄ )
𝑘

, 𝑜𝑚  𝑥 > 0

0                              𝑜𝑚   𝑥 ≤ 0
         (2.16) 

 

Där 𝑋 är den stokastiska variabeln, 𝑘 är formparametern och 𝜆 är skalparametern. För bevis 

eller beräkning av form- och skalparametrarna för funktionen 𝑓𝑋(𝑥) se kapitel 3.2 från [7].  

 

För att i bruksfasen bestämma den mest sannolika positionen använder författarna i [7] sig 

av algoritmen för den maximala sannolikheten ur ett Bayesianskt Histogram. Algoritmen 

beräknar största sannolikhet för uppmätta RSSI-värden till 𝑘 antal basstationer. Mätningar-

na ger vektorn �⃗� =  {𝑂1, 𝑂2, … , 𝑂𝑘} från varje basstation och med hjälp av bayesianska 

teoremet kan sannolikheten uttryckas enligt 2.17. 

 

  𝑃(�⃗� | 𝑙) =  ∏ 𝑃(𝐴𝑚𝐵𝑗|𝑅𝑖)
𝑘
𝑚=1          (2.17) 

 

För positionen 𝑙 är den maximala sannolikheten beroende på RSSI-mätningarna som är 

placerade i intervallet 𝐵𝑗.  
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I en jämförande analys utförd av L. Pei et al. mellan Weibull- och händelsebaserademeto-

den erhölls 11589 mätningar i en referenspunkt mot en basstation. Figur 2.7 visar sannolik-

heten baserad på alla RSSI-mätningar för båda modellerna. Där den blå streckade linjen är 

Weibullmodellen och den röda är den händelsebaserademodellen som författarna även kal-

lar “benchmark”, på svenska “riktlinje”, som de alltid jämför mot. 

 

 

  

De 11589 RSSI-mätningarna samlades in under en 20 timmars period. Författarna i [7] på-

pekar att en 2 minuters inlärningsfas för varje referenspunkt är ungefär så länge en person 

som ska samla mätdata orkar med. Därav väljs slumpmässigt 20 mätningar som ska symbo-

lisera en 2 minuters period och resultatet presenteras i figur 2.8. Där den röda linjen är den-

siteten för alla de 11589 mätningarna och de 20 slumpmässigt valda är den streckade gröna 

linjen. Av de 20 valda värdena approximeras den blå streckade med Weibullfördelning. 

Författarna påpekar att den händelsebaserademodellen för RSSI-värdet -69dB har ingen 

sannolikhet. Däremot är detta RSSI-värdet det mest förekommande utifrån riktlinjen. Re-

sultatet av den jämförandeanalysen visade att Weibullmodellen skapar ett mycket bra ap-

proximerat histogram oberoende på om antalet mätningarna i inlärningsfasen är 20 eller 

11589.  

 Partikelfiltrering 2.1.4
Ett partikelfilter, även kallat sekventiella Monte-Carlo är en filtreringsalgoritm som an-

vänds för att bestämma nästkommande densitet i en tillståndsrymd. Densiteten beräknas 

genom en direkt implementation av Bayesiansk rekursion vilket kan beskrivas på följande 

vis: 

           𝑃(𝐻𝑡|𝐻𝑡−1, 𝐷𝑡)          (2.18) 

 

Där 𝑃 är sannolikheten för en hypotes 𝐻𝑡 givet föregående hypotes 𝐻𝑡−1 som beror på san-

nolikheten för data 𝐷𝑡. Det innebär att med hjälp av mer information ökar sannolikheten för 

en hypotes.  

 

 

Figur 2.7: Resultatet av 11589 RSSI-
mätningar utförda i en referenspunkt.  Jämfö-
relse mellan den händelsebaserade- och 
Weibullfördeladesannolikheten.  

Figur 2.8: 20 slumpmässigt valda mät-
ningar från både händelsebaserade och 
Weibullmodellen i jämförelse med alla 
mätningar för den händelsebaserade mo-
dellen med de 11589 mätningarna. 
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Ett partikelfilter observerar också en händelse som betecknas 𝐴𝑡 (se formel 2.19). 

 

𝑃(𝐻𝑡|𝐻𝑡−1, 𝐷𝑡 , 𝐴𝑡)             (2.19) 

 

Partikelns algoritm sker i tre faser: 

1. Tilldelning av vikt 

2. Omsampling 

3. Uppdatering av tillstånd 

 

Partikelfiltret genererar ett godtyckligt antal partiklar som representerar alla möjliga till-

stånd. Varje partikel tilldelas en vikt vid implementationens start vilket sker under fas 1. 

Vikten på partikeln beräknas efter hur sannolik den är givet en mätning av data.  De partik-

lar som har störst vikt behålls och de partiklarna med låg vikt filtreras bort. Sedan genereras 

och placeras nya partiklar ut baserat på vikten hos kvarstående partiklar. Vikten på samtliga 

partiklar normaliseras och det sker under fas 2. I sista fasen propageras partikeln givet en 

händelse som justerar dess densiteter. Alla faser itereras vilket med tiden gör att partiklar-

nas densiteter blir mer sannolika allt eftersom. 

 
Tabell 2.2 Partikelfiltrets algoritm för styrning av en robot (X,u,z) [9]. 

1. Låt X’ = X’aux = δ 

2. for i = 1 to N do 

3.      Hämta partikel xi från X 

4.      Rita x’i ~p(x’|u,xi ) med användandet av modellen för p(x’|u,x) 

5.      Lägg till x’i i X’aux 

6. end for 

7. for j = 1 to N do  

8.       Rita ut slumpmässiga x’j från X’aux med hänsyn till sannolikheten för p(z|xj) 

9.       Lägg till xj  i X’ 

10. end for 

11. return X’ 

12. end algoritm 

 

I Tabell 2.2 beskriver Thrun et al. hur en partikelfiltreringsalgoritm för att positionera en 

robot kan se ut. Där första raden innebär att alla partiklar tilldelas en startvikt och där 𝑁 är 

antalet partiklar. Alla partiklar förflyttas och tilldelas nya vikter med avseende på robotens 

nya mätningar (se rad 4). I omsamplingssteget skapas nya partiklar nära de områden där de 

partiklar med störst vikt är positionerade, vilket sker vid rad 8 i tabellen. 
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2.2 Teknologier för inomhuspositionering 
Kapitel 2.2 behandlar olika tekniker som används för IPS där tidigare studier och resultat 

presenteras. 

 Ljud 2.2.1
Att använda ljud är en teknik som har används för IPS i tidigare studier, både i form av ult-

raljud och hörbart ljud. Exempel på system som använder ultraljud för positionering är Ac-

tive Bat [10] och Dolphin[11]. Active Bat använder takmonterade enheter med kända posit-

ioner. De är utrustade med ultraljudssensorer för att lyssna efter den mobila enheten som 

kan bäras av en person. Positioneringen sker genom att ett centralt system sänder en radio-

signal till den mobila enheten varav denna svarar med en ultraljudssignal. De takmonterade 

enheterna tar emot ultraljudssignalen och skickar ett radiomeddelande till det centrala sy-

stemet. Det centrala systemet beräknar tidsskillnaden mellan de sända och de mottagna ra-

diomeddelandena och utifrån det beräknas positionen för den mobila enheten. 

 

Dolphin [11] använder ett fåtal noder med kända positioner, kallade referensnoder. Noderna 

använder både ultraljud och radiofrekvenser för att kommunicera. Den mobila nodens po-

sition kan fastställas baserat på förhållandet mot referensnoderna.  

 

Beep [12] är en annan typ av ljudbaserat system som använder hörbart ljud för att beräkna 

en position. Systemet består av ett antal takmonterade akustiska sensorer som är uppkopp-

lade mot en webbserver. För att positionera den mobila enheten synkroniseras denna till-

sammans med närliggande sensorer. Den mobila enheten skickar därefter ut en kort ljudsig-

nal som fångas upp av sensorerna. Varje sensor beräknar propageringstiden för ljudsignalen 

och sänder den informationen till webbserveren som beräknar positionen för enheten med 

hjälp av triangulering. 

 IR-ljus 2.2.2
Infrarött ljus (IR) användes för positionering inomhus redan år 1992. Tekniken kallas The 

Active Badge och använder sig av aktiva noder som sänder ut en unik kod med ett intervall 

på 15s [13]. IR mottagare placeras ut i byggnaden där systemet ska användas och kopplas 

samman till ett nätverk med en masternod. Då en IR-mottagare tar emot en signal från en 

aktiv nod rapporteras detta till mastern som sedan bestämmer positionen av denna. Svag-

heten med denna teknik är att IR endast har en räckvidd på 6m och signalerna kräver fri 

sikt.  

 WLAN 2.2.3
Ett av de första positioneringssystemen för inomhusbruk som använder WLAN är RADAR 

[14] och det utvecklades år 2000 av forskare från Microsoft Research. De använde en radio-

fingeravtrycksmetod baserat på signalstyrkan vid ett antal platser på ett kontorsplan. Varje 

radiofingeravtryck av signalstyrkan från närliggande AP:s mättes NNSS, Nearest Ne-

ighbor(s) in Signal Space, och dokumenterades på en databas tillsammans med positionen 

för mätningen. Med hjälp av radiofingeravtrycksdatabasen kunde den mobila enhetens po-

sition estimeras med en felmarginal på 2-3m.  

 

Curran et al. [15] testade flera olika tekniker för positionering, två av dem var WLAN base-

rade system. Ett av systemen vid namn Ekahau använder EPE, Ekahau Positioning Engine, 

en algoritm baserat på sannolikhet för att lokalisera en klient. Detta system sparar radiofin-

geravtryck i en enhet kallad ESS, Ekahau Site Survey. Radiofingeravtrycken är baserade på 
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RSSI till närliggande AP:s och insamlingen av dessa utförs genom att klienterna bars runt i 

lokalen under en tid och skickar RSSI information från alla närliggande AP:s till ESS:en. 

Fördefinierade vägar implementeras också i systemet, d.v.s. rutter i byggnaden som männi-

skor vanligtvis går. Tillsammans med fingeravtrycken och stigarna kan systemet estimera 

klientens position med en noggrannhet på 1-3m. 

 Bluetooth 2.2.4
Bluetooth version 4.0 är utvecklat av Bluetooth SIG, Special Interest Group, för kortdi-

stansradiokommunikation. BLE, Bluetooth Low Energy, är en del av Bluetooth version 4.0 

[16] och till skillnad mot klassiska Bluetooth-protokoll har detta designats för att hålla 

energikonsumtionen låg. Enligt Alex West på IMS Research [17], kommer antalet smarta 

mobiltelefoner med BLE installerat vara 700 miljoner år 2015. Det medför att Bluetooth 

finns idag tillgängligt i nästan varje mobiltelefon och gör tekniken därför intressant för in-

omhuspositionering.  

 

Bluetooth använder FHSS, Frequency-Hopping Spread Spectrum, vilket innebär att enhet-

erna ”hoppar” mellan frekvenserna 2,4 till 2,485 GHz för att dels stärka länkens säkerhet 

och dels för att reducera interferens [18]. Bluetooth utför 1600 hopp/sekund, och med AFH, 

Adapive Frequency-Hopping, undviker Bluetooth upptagna frekvenser [19]. 

 

Silke Feldmann utvecklade ett Bluetooth-baserat inomhuspositioneringssystem [20] som 

estimerar positionen med hjälp av triangulering. Trianguleringen är baserad på RSSI-värden 

från minst tre närliggande basenheter och för att få en bra estimering beräknades avståndet 

med minstakvadratmetoden. Med trianguleringen av RSSI-värdena kunde systemet posit-

ionera en mobil enhet med en noggrannhet RMSE, Root Mean Square Error, på 2,08m.  

 

En studie gjord på FGI i Finland [7] baseras istället på radiofingeravtrycksmetoden (se ka-

pitel 2.1.3) för att estimera positionen för en mobil enhet. För radiofingeravtrycken använde 

författarna RSSI som mått. De menar på att det finns två olika möjligheter att erhålla ett 

RSSI mellan två Bluetooth-enheter, antingen i samband med att enheterna är anslutna eller 

då enheterna söker efter närliggande grannar. I studien kallar författarna metoderna för 

connection-based och inquiry-based. För att undvika förlust av data under det anslutna lä-

get regleras sändningseffekten hos enheterna baserat på uppmätta RSSI-värden. Detta gör 

RSSI-värdet till ett opålitligt referensmått. I den andra metoden skickas ett RSSI tillsam-

mans med Bluetooth-adressen för att bestämma om grannen i fråga är tillräckligt nära för 

att en kontrollerad anslutning ska lyckas. I detta tillstånd är sändningseffekten istället kon-

stant och kan där med ses som en bättre referens än den uppkopplingsbaserade lösningen. 

På grund av detta väljs den förfrågningsbaserade, inquiry-based, lösningen i studien [7]. En 

nackdel som författarna påpekade med den förfrågningsbaserade lösingen var att det tog 

ungefär 10s för nya RSSI-värden att erhållas från närliggande grannar. Den låga uppdate-

ringsfrekvensen beror till största del på förfrågningsprocessen. När en Bluetooth-enhet ska 

detektera andra enheter i närheten använder den tillståndet inquiry scan. I detta tillstånd 

skickar enheten ut en förfrågan på en kanal kallad inquiry. Därefter lyssnar enheten efter en 

inquiry response från potentiell granne innehållande ett uppmätt RSSI. Denna process ut-

förs först på 16 kanaler. Varje skicka/lyssna cykel för en kanal tar 625𝜇𝑠 och upprepas 256 

gånger för de 16 kanalerna under en inquiry scan. Detta innebär att tiden för processen tar 

16 ∗ 625𝜇𝑠 ∗ 256 = 2,56𝑠 och för att lyssna på alla kanaler som Bluetooth tillhandahåller 

upprepas processen totalt 4 gånger, 2,56 ∗ 4 = 10,24𝑠 [21].  
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På grund av denna process erhålls den låga uppdateringsfrekvensen på 0,1Hz som författar-

na i [7] upplevde. Genom att använda inquiry-typen interlaced inquiry scan, kan två kana-

ler lyssnas av samtidigt under förfrågningstillståndet. Det gör i sin tur att sannolikheten för 

att påträffa en närliggande granne under sökningen fördubblas [21]. 

 

För den enheten som lyssnar efter ett inkommande inquiry görs endast ett kanalbyte var 

1,28:de sekund. Hur ofta den lyssnar och hur länge den stannar i aktivt lyssnandeläget be-

stäms av två parametrar, inquiry scan interval och inquiry window (se figur 2.9). Som stan-

dard är intervallet 2,56s och fönstret 11,25ms, men justeras dessa parametrar kan en uppda-

teringsfrekvens på upp till 5Hz erhållas [22]. 

 

 
Figur 2.9: Bilden illustrerar hur parametrarna inquiry window och inquiry scan interval påverkar tiden 
det tar för att upptäcka en annan Bluetooth-enhet. Där längden av inquiry window har inverkan på 
tiden. 

 RFID 2.2.5
RFID, Radio-Frequency IDentification, är en teknik som blir allt vanligare i mobiltelefoner 

och kan användas till exempel som identifikation, betalningsmedel, busskort eller stöldlarm 

i butiker. Tekniken är till för att läsa och skriva till minnen, kallade taggar, på avstånd från 

transpondrar. Det finns i huvudsak tre olika varianter av tekniken, passiv, aktiv och semi-

passiv RFID. De passiva RFID-taggarna kräver ingen strömförsörjning, utan drivs med 

hjälp av induktion från sändarens antenn. Aktiva RFID-taggar har till skillnad från de pas-

siva en egen strömkälla för att läsa och skriva information till passiva taggar och i sin tur 

driva dessa. Semipassiva RFID är en blandning av de två ovanstående teknikerna. Skillna-

den är att den har en egen strömkälla, men denna används inte för kommunikationen utan 

istället för driva ett mikrochipp för att till exempel logga temperaturer. Kommunikationen 

fungerar sedan likt en passiv tagg vid avläsning av informationen från mikrochippet [23].  

 

Eftersom många mobiltelefoner redan har RFID-tekniken inbyggd är det intressant för an-

vändning i IPS. Curran [15] testade ett RFID-baserat system kallat RFID-radar som består 

av en aktiv basstation med totalt tre antenner, en för att driva de passiva taggarna och de två 

sista för att kommunicera med dessa. Genom att beräkna signalstyrkan och vinkeln av an-

tennen kunde systemet efter 10-20s lokalisera en passiv tagg med en felmarginal på 4,19m. 
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Curran påpekar att noggrannheten påverkades markant mellan fri sikt och icke fri sikt samt 

att systemets tröghet inte är acceptabel om de passiva taggarna är i rörelse. 

 Dödräkning med IMU 2.2.6
IMU, Inertial Measurement Unit, tröghetsmätarenhet, är en typ av ett elektromekaniskt 

system, oftast en kombination av en accelerometer och ett gyroskop. IMU:er kan användas 

som navigationsverktyg, även kallat INS, Inertial Navigation System. Den används exem-

pelvis i flygplan eller helikoptrar för att tillföra information om hastighet och riktning. 

Tröghetsnavigering är också användbart där GPS signalerna inte har fri sikt, exempelvis då 

en bil färdas i en tunnel [24]. Dagens smarta mobiltelefoner tillhandahåller också de in-

byggda elektromekaniska systemen som gyroskop, accelerometer och magnetometer, vilket 

gör det till en intressant teknik för inomhuspositionering.  

 

Tidigare studier om användbarheten av INS i IPS har utförts. En av dessa undersöker möj-

ligheten för en bra positionering inomhus med GPS i kombination med en IMU [25], Jussi 

Collin et al. I studien utvecklades ett positioneringssystem baserat på DR, dödräkning
2
, 

vilket syftade till att systemet ska vara oberoende av byggnaders infrastruktur. För dödräk-

ningen användes en IMU bestående av en accelerometer och ett gyroskop som en person 

bar i en ryggsäck. Problemet med ett självständigt DR-system är att ett fel växer över tiden, 

felet kan uppgå till 100km efter en timme [25] och därför använde författarna GPS för att 

kompensera dessa fel. För dödräkningen approximerades först en steglängd där varje steg 

detekteras med hjälp av accelerometern. Riktningen för varje steg bestämdes med gyrosko-

pet och med uttrycket 2.20 beräknades vektorerna för rörelsen. 

 

  𝐷𝑅ö𝑠𝑡𝑡 = 𝐷𝑅ö𝑠𝑡𝑡−1
+ 𝑝𝑡 ∗ cos(𝛼𝑡)        (2.20) 

𝐷𝑅𝑛𝑜𝑟𝑟𝑡 = 𝐷𝑅𝑛𝑜𝑟𝑟𝑡−1
+ 𝑝𝑡 ∗ sin(𝛼𝑡) 

 

Där de två vektorerna för en tvådimensionell rörelse (x- och y-led) är beroende av steg-

längden 𝑝𝑡 och riktningen 𝛼𝑡. Enligt studien ger varje steg en acceleration och därför intro-

duceras en algoritm för ett glidande medelvärde (se uttryck 2.21) som filtrera bort en orim-

lig rörelse. En nära linjär acceleration kan fås genom att justera fönsterstorleken för medel-

värdet. 

 

  𝑦[𝑛] =
1

𝑀
 ∑ 𝑥[𝑛 − 𝑘]𝑀−1

𝑘=0          (2.21) 

 

Studien visade att med endast DR-systemet kunde en god estimering av rörelsen detekteras. 

Felet blev 3-10% av hela distansen under testet vilket berodde, enligt Jussi et al., på den 

approximerade steglängden. Författarna påpekar också att användandet av två gyroskop 

skulle öka noggrannheten då de är känsliga för snabba rörelser, som en tvär vridning. 

 

Fan Li et al. [26] skapar ett system som helt förlitar sig på en mobiltelefons IMU-sensorer. 

Likt Jussis system estimeras en steglängd, där ett steg detekteras med hjälp av en accelero-

meter. Med gyroskopet beräknas en riktning för varje rörelse, men till skillnad från Jussi et 

al. [25] använder de ett partikelfilter för att hela tiden justera driftfel som uppkommer (se 

                                                             
2 Dödräkning är en navigationsmetod som används i sjö- och luftfart, oftast vid dåligt väder eller ute på öppet 

hav. Beräkningarna sker endast med hjälp av en klocka, en logg och en kompass. 
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kapitel 2.1.4). Figur 2.10 illusterar hur Fan Li använder partikelfiltret för att filtrera bort 

positioner som skulle vara omöjliga i verkligheten, positioner som en vägg, eller i låsta ut-

rymmen. I figur 2.10 beskrivs två olika fall, i det första fallet förändrars inte rörelserikt-

ningen vilket medför att partiklarnas förflyttning sker i samma riktning och i andra fallet är 

vinkeln större än noll. Då en partikel är positionerad i en vägg filtreras partikeln bort och 

riktningen justeras till en mer sannolik riktning.  

 
Figur 2.10: Fan Li i [26] illusterar med hjälp av denna figur hur partikelfiltreringen används i studien. 
I fallet a mäter gyroskopet ingen förändring i rörelseriktningen. Där emot i fall b är vinkeln för rörel-
seriktningen större än 0 och därmed läggs ingen vikt vid partiklarna som är placerade i eller bakom 
väggen.    

 

Resultatet av studien visade att ett positioneringssystem med enbart IMU tillsammans med 

ett partikelfilter fungerar bra men är dock inte perfekt. Författarna nämner att ett komplette-

rande system, med till exempel WLAN eller Bluetooth skulle vara användbart i situationer 

då IMU-systemet fallerar.  
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3 Metoder och resultat 

Kapitel 3 beskriver vilka metoder och tekniker som används samt varför de lämpar sig bäst 

i detta examensarbete. Vidare presenteras tillvägagångssättet och resultatet vid implemen-

tationen av de valda metoderna och teknikerna. Olika tester genomförs för att validera 

funktionaliteten för de valda metoderna. Slutresultatet presenteras i form av en prototyp.  

3.1 Vald positioneringsmetod och teknik 
De tidsbaserade metoderna TOA och TDOA sorterades bort, då de kräver hög synkronise-

ring i en inomhusmiljö eftersom att signalen som anländer inte behöver vara en direkt sig-

nal utan kan ha reflekterats via en vägg. En reflekterad signal skulle ge ett fel vid bedöm-

ning av ett avstånd inomhus då ytan för en inomhusmiljö är liten och hastigheten på signa-

len är hög (se kapitel 2.1.1). Då examensarbetets mål är att IPS ska vara applicerbart i en 

befintlig inomhusmiljö sorterades metoder som använder triangulering och trilateration bort 

då det kräver att avstånd eller vinklar mellan samtliga sändare är kända (se kapitel 2.1.2).  

 

Radiofingeravtrycksmetoden baserat på RSSI valdes för inomhuspositioneringen. Fördelen 

är att den kan appliceras i svåra radiomiljöer, är enkel att installera och är oberoende av 

byggnadens planlösning. Radiofingeravtryck har visat bra noggrannhet i inomhusposition-

ering och som L. Pei [7] bevisade kan inlärningsprocessen kortas ner samt databasen för-

minskas kraftigt med hjälp utav Weibullfördelning.  

 

Valet av teknik grundades på tre kriterier. 

1. Att dagens smarta mobiltelefoner tillhandahåller tekniken. 

2. Lätt att implementera i en inomhusmiljö. 

3. Ska vara applicerbar med radiofingeravtrycksmetoden. 

 

På grund av de ställda kriterierna återstod endast teknikerna WLAN och Bluetooth. Jämfört 

med WLAN har Bluetooth generellt kortare räckvidd och lägre datahastighet. Istället har 

Bluetooth fördelen att det stödjer andra nätverkstjänster än bara IP [27]. Bluetooth använder 

FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum, vilket innebär att enheterna hoppar mellan 

olika frekvenser för att dels stärka länkens säkerhet och dels för att reducera interferens 

[28]. Bluetooth gör 1600hopp/sekund [18] och med AFH, Adapive Frequency Hopping, 

undviker Bluetooth upptagna frekvenser. Detta möjliggör att Bluetooth kan använda stör-

ningsfria kanaler även om andra tekniker kommunicerar över samma frekvensband [19]. 

Därför valdes Bluetooth som teknik för radiofingeravtrycksmetoden. 

 

Enligt författaren i [21] kan inställningar som inquiry scan interval och inquiry window 

enkelt justeras genom ett par kommandon i HCI:t Human Computer Interface 
3
 för en Blue-

tooth-USB-adapter. Därför används ASUS BT-400 USB-adaptrar genom hela projektet. 

 

Radiofingeravtryckmetoden ger endast ett fåtal säkra positioner vilket gör att rörelsehastig-

het eller rörelseriktning inte kan fastställas, vilket är väsentligt när det gäller navigering. 

För att erhålla en rörelsehastighet krävs att sträckan mellan två uppmätta positioner är känd 

samt tiden det tog för användaren att ta sig mellan dessa. Med trilateration eller triangule-

ring kan en rörelsehastighet erhållas. Det är också möjligt att erhålla en rörelsehastighet 

                                                             
3
 HCI är ett ramverk för att förenkla kommunikationen mellan en mänsklig användare och ett datorsystem.   
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med radiofingeravtrycksmetoden, däremot krävs det då att densiteten av referenspunkter är 

hög, vilket medför att tiden i inlärningsfasen blir lång. Till följd av detta implementeras ett 

tröghetsnavigeringssystem baserat på en IMU för att komplettera radiofingeravtrycksme-

todens svaga punkter. Med en accelerometer kan varje steg detekteras och med hjälp av ett 

gyroskop kan en rörelseriktning bestämmas. Nackdelen med att använda en IMU är drift-

felen som uppstår över tiden. Det kräver att data från IMU:n kontinuerligt kalibreras med 

hjälp av ett utomstående system som till exempel radiofingeravtrycksmetoden. För att redu-

cera driftfelet vid användning av IMU:n kan ett partikelfiler användas där vikten för partik-

larna sätts beroende på planlösningen för den aktuella lokalen (se kapitel 2.2.6). 

3.2 Planlösningsavbildning 
En position i en byggnad illustreras enklast av en planlösningsavbildning. I sammarbete 

med fastighetskötaren Vasakronan kunde en digital bild över planlösningen tas fram. Figu-

ren 3.1 visar Tritech:s planlösning för kontoret som var utgångspunkten för positioneringen. 

Tritech:s kontor ger en bra bild över en karaktäristisk miljö där ett IPS kan implementeras.  

 
Figur 3.1: Planlösningen över Tritech:s kontor i Sundbyberg 

 

Bilden använder en skala 1:200/A3, vilket ger en missvisande bild av verkligheten när den 

är digital. Därför utfördes istället en omvandling från pixlar till meter. Eftersom skalan på 

bilden är i formatet 2339×1653pixlar och med hjälp av en meterskala som fanns på bilden 

utlästes 28pixlar/meter. Fastigheten på bilden är 2065×912pixlar där pixel 0×0 återfinns 

längst upp i vänstra hörnet. Det ger en skala för x- och y-axlarna i meter där maximala vär-

det x d.v.s. bredden på fastigheten är 74m och maximala höjden y uppnår 33m. Således kan 

en position bestämmas i meter från vänstra hörnet genom följande exempel 3.1: 

 

 𝑃(𝑥, 𝑦) = (
1000

28
,
500

28
) ≈ (36,18)           (3.1) 

 

I exemplet konverteras pixel-värdena 1000 respektive 500 till meter på planlösningen. Där 

𝑥 är koordinaten i 𝑥-led och 𝑦 är koordinaten i 𝑦-led uttryckt i meter.  
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3.3 Implementation av radiofingeravtryck 
Kapitel 3.3 redogör för hur radiofingeravtrycksmetoden implementerades, samt resultat i 

form av tabeller, grafer och figurer. 

 RSSI-mätningar 3.3.1
För att erhålla ett RSSI-värde krävs att en Bluetooth-modul kopplas in i en dator via USB 

för att lyssna av mediet. Kommunikationen mellan datorn och Bluetooth-modulen möjlig-

gjordes med ett HCI, Human Computer Interface, från Bluez. Bluez är en Bluetooth-stack 

för Linux som är utvecklat för att förenkla användandet av protokollet. 

 

Med modulen kopplad till datorn kunde en sökning av närliggande enheter utföras. Detta 

kräver att Bluetooth-modulen är i tillståndet inquiry scan. Resultatet av sökningen illustre-

ras i figur 3.2 nedan.  

 

 
Figur 3.2: Ett utklipp från terminalfönstret där HCI används för att göra en sökning efter närliggande 
basstationer. Resultatet av sökningen visar fyra närliggande basstationer med Bluetooth-adresser, 
clock offset och service class. 

 

Parallellt med sökningen sniffades förfrågningsresponspaketens, inquiry response, och dess 

innehåll upp med hjälp av samma Bluetooth-modul (se figur 3.3). Ur detta kunde ett RSSI-

värde tillsammans med en Bluetooth-adress erhållas. 

 

 
Figur 3.3: Figuren är ett urklipp från ett terminalfönster där ett kommando kallat ”hcidump” används 
för att sniffa inkommande och utgående paket. På rad 6, 8 och 10 kan tillsammans med tre Blue-
tooth-adresser också tre RSSI-värden urskiljas som representerar signalstyrkan till respektive 
adress. 

 

Som mest frekvent kunde ett RSSI-värde tillsammans med en adress erhållas var 10:de se-

kund. L. Pei et al. [7] påpekade att nackdelen med en RSSI-mätning under tillståndet in-

quiry scan är just den långsamma responstiden. För L. Peis test tog det ungefär 10s från 

förfrågning till dess att en förfrågningsrespons, inquiry response, som inkluderade ett RSSI 

från alla basstationer erhölls. På 10s kan en användare ha förflyttats sig långt och vilket 

resulterade till en mindre noggrann navigering (se kapitel 2.2.4). 

 

För att öka frekvensen av förfrågningar krävdes det att förfrågningsintervallet och dess för-

frågningsfönster justerades (inquiry scan interval och inquiry window). Catalin Drula [22] 
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utförde en genomgående analys för att optimera hastigheten för sökningar under tillståndet 

inquiry scan. Resultatet av simuleringarna spaltades upp i två tabeller, där tabell 3.1 visar 5 

olika konfigurationer 𝑀1 − 𝑀5  för förfrågningsintervallet, inquiry scan interval, och för-

frågningsfönstret, scan window, som testades under simuleringarna för en Bluetooth-modul.  
 
Tabell 3.1: Inställningar, 𝑀𝑛, för både scan interval och scan window hos Bluetooth-modulen [22]. 

 
 
Tabell 3.2: Medelvärdet av tiden i sekunder som det tar för två Bluetooth-enheter med olika inställ-
ningar att upptäcka varandra [22]. 

 
 

Resultatet av simuleringarna i [22] visade att för snabbast möjliga upptäckt av närliggande 

grannar bör båda enheterna ha inställningen 𝑀1. Detta följdes och resulterade i att tiden för 

att få nya RSSI-värden gick från att vara 10s till 0,21s. Detta tillsammans med att ställa in 

Bluetooth-modulerna till interlaced inquiry scan, ökade sannolikheten för att hitta en när-

liggande granne med det dubbla. 

 Hårdvaruimplementation 3.3.2
För att simulera basstationer i den tänkta IPS-prototypen användes en batteridriven Rasp-

berry Pi model B+ med Bluetooth-modulen Asus BT400 (se figur 3.4). Raspberry Pi:en 

installerades med OS Raspbian och Bluetooth-stacken Bluez. 
 



 
 
 
 

21  |  METODER OCH RESULTAT 

 
Figur 3.4: Figuren visar en basstations uppsättning, en Raspberry Pi med ett batteri och en Blue-
tooth-modul. 

 

Som användare i systemet användes en bärbar dator med en Bluetooth-modul i samma mo-

dell som basstationernas. På den bärbara laptopen installerades Linux Ubuntu samt Blue-

tooth-stacken Bluez. Samtliga Bluetooth-enheter konfigurerades med interlaced inquiry 

scan, ett inquiry scan interval på 160ms och ett inquiry window på 45ms för att upptäcka 

närliggande grannar mer frekvent (se kap 2.2.4).  

 Inlärningsfasen 3.3.3
För att kunna implementera ett radiofingeravtryckssystem baserat på RSSI krävs att mät-

ningar i den aktuella miljön utförs. För detta placerades först de fyra basstationerna ut i en 

testmiljö (Tritechs lunchrum) och fyra referenspunker valdes (se figur 3.5).  

 

 
Figur 3.5: Planlösningen över Tritechs lunchrum. Där de blåa cirklarna är referenspunkter och de 

röda cirklarna är basstationernas position. 
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I varje referenspunkt erhölls RSSI-värden med hjälp av att ställa den bärbara datorns Blue-

tooth-modul i tillståndet inquiry scan.  Resultatet av mätningarna för referenspunkt 1 pre-

senteras i tabell 3.3. Testet innefattade 60 mätningar av RSSI under en 4 minuters period i 

samtliga referenspunkter. 

 
Tabell 3.3: RSSI-värden för de tio första mätningarna vid referenspunkt 1 från samtliga basstationer 
(se bilaga 3 för hela tabellen). 

RSSI	basstation	1 RSSI	basstation	2 RSSI	basstation	3 RSSI	basstation	4

-59 -71 -81 -80

-61 -68 -83 -74

-64 -73 -79 -70

-65 -67 -82 -77

-67 -71 -82 -72

-64 -71 -86 -78

-61 -69 -78 -85

-60 -67 -81 -74

-62 -70 -85 -80

… … … …  
 

Med endast 60 mätvärden från varje referenspunkt anses det i radiosammanhang som otill-

räckligt med information för att återspegla den verkliga radiomiljön [7]. Därför krävdes att 

en estimering av verkligheten skapades utifrån de uppmätta värdena, vilket gjordes med 

hjälp av Weibullfördelning (se kaptitel 2.1.3). Matlabsverktyget Dfittool användes för att 

generera Weibullestimeringar baserat på mätningarna (se figur 3.6). 

 

 
Figur 3.6: Resultatet av 60 mätningar vid referenspunkt 1 mot basstation 1. Staplarna visars sanno-
likhet för de RSSI-mätningarna som gjordes. Den röda kurvan är en Weibullfördelad funktion base-
rad på mätningarna för att estimera radiomiljöns verkliga fördelning. 

 

För att återskapa en Weibullfördelning utifrån funktionen 2.16 krävs att två parametrar är 

kända, en för skalan och en för formen. Dessa kunde erhållas ur verktyget Dfittool och 

sammanställdes i en ny databas för varje referenspunkt (se tabell 3.4). Istället för att spara 

60 uppmätta värden mot varje basstation i en referenspunkt, krävdes istället bara att två 

värden.   
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Tabell 3.4: Erhållna skal- och formparametrarna för att återskapa fyra Weibullfördelningar, en för 
varje basstation i referenspunkt 1.  

Ref	1 Basstation	1 Basstation	2 Basstation	3 Basstation	4

Skala 64,658 74,309 83,728 79,883

Form 22,067 11,231 22,552 16,599  
 

Från den nya databasen kunde sedan Weibullfördelningarna senare återskapas för de fyra 

basstationerna. Varje Weibullfördelning representerar sannolikheten för att ett gynnsamt 

RSSI-värde mäts upp mot en basstation i den aktuella referenspunkten. I figuren 3.7 nedan 

presenteras alla återskapade Weibullfördelningar för de fyra referenspunkterna. Dessa kal-

las för radiofingeravtryck då de har helt olika karaktäristiker. 

 

 
Figur 3.7: Radiofingeravtrycken i Weibullrepresentation för alla fyra referenspunkter i testet. Där 
sannolikheten (y-axeln) för att ett gynnsamt RSSI mot en basstation ska inträffa. 
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 Bruksfasen 3.3.4
För att kunna realisera bruksfasen i ett IPS med fingeravtrycksalgoritmen utvecklades ett 

program i Python. Där programmets uppgift är att uppdatera positionen för en användare i 

systemet kontinuerligt.  

 

Vid uppstart av programmet erhålls värdena för Weibullfördelningarna d.v.s. skal- och 

formparametrarna för alla basstationer i samtliga referenspunkter, vilka genererades i inlär-

ningsfasen (se kap 3.5.2). Därefter utförs en initiering av planlösningsavbildningen (se flö-

desschemat i figur 3.8).  

Läs in 
Weibullfördelning 
från inlärningsfas

Mät RSSI-värde för 
samtliga 

basstationer

Beräkna 
sannolikheten 

baserat på 
Weibullfördelningen
för alla basstationer

Fastställ den 
referenspunkt som 

har störst 
sannolikhet

Är det en ny 
referenspunkt?

Uppdatera position

Nej

 
Figur 3.8: Flödesschema över algoritmen för att bestämma en position i bruksfasen. 

 

Vidare utförs en inquiry scan för att erhålla signalstyrkan från samtliga basstationer och 

uppdatera RSSI-värdena från föregående iteration (se första processen i figur 3.8). Med de 

inkomna värdena utförs en jämförelse baserat på Weibullfördelningarna enligt ekvation 3.2: 

 

𝑃(𝐴𝑚𝑥|𝑅𝑖) =  𝑓𝑋(𝑥) = {
𝑘

λ
(
𝑥

λ
)
𝑘−1

𝑒−(𝑥 λ⁄ )
𝑘

, 𝑜𝑚  𝑥 > 0

0,                              𝑜𝑚   𝑥 ≤ 0
          (3.2) 
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Där den stokastiska variabeln 𝑋 ger sannolikheten för att användaren befinner sig vid en 

referenspunkt beroende på 𝑥 som är det uppmätta RSSI-värdet från en basstation. λ är en 

skalparameter och 𝑘 är en formparameter vilka beräknas i inlärningsfasen.  

 

Fyra olika tester utfördes i bruksfasen för att validera programmet, där den bärbara datorn 

samlade in två RSSI-värden i närheten av valda referenspunkterna. De värden som uppmät-

tes vid de fyra olika testerna presenteras i följande Tabell 3.5: 

 
Tabell 3.5: Två RSSI-mätningar utfördes i närheten av samtliga referenspunkter, där erhölls RSSI 
från samtliga basstationer. 

RSSI	basstation	1 RSSI	basstation	2 RSSI	basstation	3 RSSI	basstation	4

Refpunkt	1 -60 -76 -81 -77

Refpunkt	1 -60 -76 -77 -82

Refpunkt	2 -73 -67 -79 -76

Refpunkt	2 -68 -73 -89 -75

Refpunkt	3 -73 -77 -67 -75

Refpunkt	3 -73 -78 -58 -61

Refpunkt	4 -81 -86 -87 -76

Refpunkt	4 -93 -81 -94 -76  
 

Utav två mätningar från vardera referenspunkt i tabell 3.5 beräknades ett medelvärde som 

används i ekvation 3.2 för att bestämma sannolikheten att användaren befinner sig vid en 

referenspunkt från en basstation. För medelvärdet av uppmätta RSSI från basstation 1 vid 

referenspunkt 1 gavs följande sannolikhet: 

   

     𝑃(𝐴𝑚𝑥|𝑅𝑖) = 𝑓𝑋(𝑥) =
22.067

64.658
(

60

64.658
)
22.067−1

𝑒−(60
64.658⁄ )

22.067

= 0.058               (3.3) 

 

Där formparametern 𝑘 är 64,658 och skalparametern λ är 22,067, se tabell 3.4 för samtliga 

Weibullsparametrar för referenspunkt 1. Vidare beräknas produkten av sannolikheterna för 

RSSI-mätningarna mot basstation 1, basstation 2, basstation 3 och basstation 4 för varje 

referenspunkt (se ekvation 3.4).  

 

𝑃(𝑥 | 𝑙) =  ∏ 𝑃(𝐴𝑚𝑥|𝑅𝑖)
𝑘
𝑚=1                               (3.4) 

 

Sannolikheten för en referenspunkt är då produkten av alla dess sannolikheter av RSSI mot 

närliggande basstationer. Resultatet av beräkningarna visas i tabell 3.6. 

 
Tabell 3.6: I tabellen visas resultatet av de fyra testmätningarna där sannolikheten för en referens-
punkt presenteras. 

 
Ref punkt 1 Ref punkt 2 Ref punkt 3 Ref punkt 4 

Mätning 1 1,38E-05 7,44E-07 2,10E-10 2,41E-09 

Mätning 2 7,01E-07 1,53E-06 1,52E-12 3,57E-08 

Mätning 3 7,63E-13 1,60E-08 9,46E-06 1,17E-12 

Mätning 4 1,90E-307 1,19E-22 3,20E-22 7,42E-07 
 

Samtliga mätningar utfördes vid respektive referenspunkt, d.v.s. mätning 1 vid referens-

punkt 1 o.s.v. Från Tabell 3.6 påvisas att algoritmen fungerar. Testerna resulterade i att rätt 
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referenspunkt fick störst sannolikhet då testet utfördes närmst denna (se de markerade cel-

lerna i tabell 3.6).  

 

Efter att referenspunkten har beräknats utförs ett sista beslut innan positionen uppdateras 

vilket lyder: är det en ny referenspunkt som beräknats eller är det samma punkt som föregå-

ende iteration? (Se flödesschemat i figur 3.8). 

3.4 Implementation av dödräkning 
Detta kapitel beskriver de metoder som användes för att möjliggöra dödräkning. Resultat av 

de enskilda metoderna samt resultat för implementationen presenteras under respektive 

kapitel. För att illustrera en framtida implementation av systemet används en mobiltelefons 

IMU. Generellt för dagens mobiltelefoner används 9-axliga IMU-system (se figur 3.9) be-

stående av accelerometrar, gyroskop och magnetometrar. 

 
Figur 3.9: Figuren visar hur accelerometerns, gyroskopets och magenetometerns axlar är i förhål-
lande till mobiltelefonen. 

 

Dödräkningsmetoden använder accelerometern för att detektera längden på ett steg samti-

digt som gyroskopet registrerar hur många grader mobiltelefonen vridits i förhållande till 

utgångsriktningen. På grund av gyroskopets driftfel som uppstår kalibreras riktningen re-

gelbundet med hjälp av magnetometern. Kommunikation mellan mobiltelefonen och den 

dator som utför beräkningarna erhålls i form av UDP-paket via WLAN.  

 Stegdetektering  3.4.1
En beräkning utfördes för stegdetekteringen, innefattande längden för ett approximerat steg. 

Steglängden beräknades utifrån ett test, där en person förflyttar sig längs en korridor vars 

sträcka är 19,43m (se figur 3.10). Vid gång med en ”normal” steglängd uppgick antalet till 

24-25steg vilket gav en steglängd på 0,8m. När stegen istället var av en kortare karaktär 

uppgick de till 37-38stycken, vilket gav en steglängd på 0,5m. 
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Figur 3.10: Den röda sträckan är den provsträcka där testet utfördes, 544 pixlar motsvarar 19,5m. 

 

För att avgöra att en användare utfört ett steg vid dödräkning användes mätdata från mobil-

telefonens accelerometer. När mobiltelefonens skärm är riktad uppåt i förhållande till jor-

den och då den ligger stilla påverkars accelerometerns Z-axel med en acceleration på -1g, 

d.v.s. jordens dragningskraft. Det innebär att accelerationer som påverkar mobiltelefonen i 

samma riktning som jordens dragningskraft ger en negativ acceleration och en acceleration 

i motsatt riktning ger ett positiv resultat. För stegdetektering utfördes två mätningar vilka 

gick ut på att en person gick med mobiltelefonen i 10s. Första mätningen (se figur 3.11) 

utfördes med en steglängd på 0,8m. Andra mätningen (se figur 3.12) utfördes med en steg-

längd på 0,5m. I båda mätningarna bar personen mobiltelefonen i handen med skärmen 

riktad uppåt.   

 

 
 

 

 

 

 

 

De två utförda testernas mätdata användes för att detektera två olika sorters steg, ett steg av 

kortare karaktär och ett steg av längre karaktär. För att detektera vilket steg användaren 

utfört användes det lägsta uppmäta värdet från accelerometern, därefter godkänns steget då 

accelerometerns värde når -0,82g d.v.s. grön punkt i figur 3.11 och 3.12. Steg vars lägsta 

värde inte understigit -1,125g klassas som korta medan de steg som understigit -1,125g 

klassas som långa.    

Figur 3.11: Figuren visar accelerationen för 10 
sekunders gång med en steglängd 0,8m. Där 
ett steg detekteras då accelerationen understi-
ger -1,3g (röd punkt) och sedan uppnår -0,82g 
(grön punkt) 

Figur 3.12: Figuren visar accelerationen för 
10 sekunders gång med en steglängd 0,5m. 
Där ett steg detekteras då accelerationen 
understiger -1,125g (röd punkt) och sedan 
uppnår -0,82g (grön punkt) 
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 Riktningsdetektering 3.4.2
Mobiltelefonens gyroskop används vid riktningsdetekteringen. Z-axeln var den axel som 

användes i beräkningarna för att avgöra om mobiltelefonen vrids. Ett 10s långt test utfördes 

med mobiltelefonen liggandes på ett bord (se figur 3.13). Under testet vreds mobiltelefonen 

runt Z-axeln, först 90° åt höger, efter 3s vreds den ytterligare 90° åt höger och efter 6s vreds 

den 180° åt vänster för att återgå till sin utgångsriktning. Från gyroskopet erhölls rotations-

hastigheten runt Z-axeln.  

 

 
Figur 3.13: Figuren visar rörelsehastigheten grader/s från gyroskopet under ett 10s långt test. Under 
testet vreds mobiltelefonen först 90° åt höger, efter 3s vreds den ytterligare 90° åt höger och efter 
6s vreds den 180° åt vänster.   

 

Riktningen för mobiltelefonen i förhållande till ursprungspunkten erhålls genom att inte-

grera riktningshastigheten från testet ovan. Den tidsdiskreta integrationen estimerades med 

hjälp av parallelltrapetsregeln (se ekvation 3.5).  

 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = (𝑏 − 𝑎) [
𝑓(𝑎)+𝑓(𝑏)

2
]

𝑏

𝑎
           (3.5) 

 

Där 𝑎 och 𝑏 är tiden mellan varje inkommande gyroskopsvärde och där funktionen 𝑓(𝑥) är 

rotationshastigheten vid dessa tillfällen. Gyroskopet har en samplingsfrekvens på 60Hz 

vilket ger ∆𝑇 mellan 𝑎 och 𝑏 på 0,01667s. Resultatet av att integrera värdena från ovanstå-

ende test gav en riktning för mobiltelefonen, vilket presenteras i antal grader från ur-

sprungspunkten (se figur 3.14).  



 
 
 
 

29  |  METODER OCH RESULTAT 

 
Figur 3.14: Resultatet av det ovanstående testet integrerades för att erhålla riktningen av mobiltele-
fonen i antalet grader. Där noll är ursprungspunkten för testet. 

 

Efter 10s var mobiltelefonen tillbaka på ursprungspunkten, men enligt figur 3.14 var mobil-

telefonen då förskjuten 4°. Detta beror på det driftfel som gyroskopet orsakar. Därmed ut-

fördes ett driftfelstest (se figur 3.15) för att skapa en bild av hur mycket felet hos gyroskop-

et faktiskt bidrar med. 

 

 
 

Figur 3.15: Figuren visar resultatet av en mätning utförd under en minut. Under testet ligger mobilte-
lefonen stilla för att avgöra hur stort driftfelet är. Efter en minut drev gyroskopet 23°. 

 

Under driftfelstestet låg mobiltelefonen helt stilla i 60s. Resultatet av testet visade att gy-

roskopet driver med 23grader/minut. Då driftfelet är nära linjärt kunde en kompenserings-

konstant 𝐾 beräknas (se ekvation 3.6).   

 

𝐾 = 
𝐹𝑒𝑙𝑒𝑡 𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟

(
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟

𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙
)
                              (3.6) 
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Beräkningen gav att gyroskopet ska kompenseras med en konstant på 

0,0064grader/sampling. Resultatet av kompensationen illustreras i figur 3.16 där det kvar-

stående driftfelet maximalt uppnår 0,1°. 

  
Figur 3.16: Figuren visar hur driftfelet i figur 3.15 justerats med driftfelskompensationen. Det maxi-
mala driftfel som uppstod var 0,1°. 

 Navigera via dödräkning 3.4.3
Dödräkning i realtid realiserades genom utvecklandet av ett program i Python, vars uppgift 

är att uppdatera användarens position kontinuerligt (se figur 3.17).  

 

Läs mobilens-
sensorvärden

Uppdatera riktning, 
referens till kartan. 
(magnetometern)

Steg detekterat?

Uppdatera riktning,
(gyroskop)

Nej

Uppdatera position

Antal steg > 19

Nej

 
Figur 3.17: Flödeschema över realtidsuppdateringen av positionering med hjälp av dödräkning. 
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Det första som sker i programmet är en avläsning av mobiltelefonens sensorer. Därefter 

initieras en startriktning som erhålls med magnetometern för att avgöra hur användaren står 

i förhållande till planlösningen. Då mobiltelefonen är riktad mot norr är den vriden 40° sätt 

till y-axeln på planlösningen (se figur 3.18). 

 

 
Figur 3.18: När mobiltelefonen är riktad mot norr är den vriden 40° i förhållande till y-axeln. 

 

Eftersom att gyroskopet inte känner till hur användaren är riktad i förhållande till planrit-

ningen kalibreras gyroskopets utgångsriktning med magnetometern. Gyroskopets utgångs-

riktning blir då 40° mindre än magnetometerns uppmätta värde (se flödeschema 3.17 andra 

processen). Efter att startriktningen är känd uppdateras riktningen kontinuerligt med hjälp 

av gyroskopet tillsdess att användaren tar ett steg. När ett steg har detekterats uppdateras 

positionen för användaren enligt följande ekvation 3.7:  

 

𝑥 = 𝑥−1 + 𝑝 ∗ cos 𝑣                                                               (3.7)   

𝑦 = 𝑦−1 + 𝑝 ∗ sin 𝑣                                        
 

Där (𝑥, 𝑦) är de nya koordinaterna och (𝑥−1,𝑦−1) är de föregående koordinater. 𝑣 är den 

beräknade vinkeln från gyroskopet och 𝑝 är steglängden. Denna process itereras tillsdess att 

användaren tagit 20 steg. Efter 20 steg används magnetometens riktning återigen för att 

kalibrera gyroskopet. 

  

Ett test av programmet genomfördes vilket gick ut på att användaren startade vid en given 

position och gick runt i fastigheten (se figur 3.19). Varje punkt i figur 3.19 motsvarar ett 

registrerat steg. På en längre sträcka växer ett fel, detta på grund av att steglängden är ap-

proximerad. 



 
 

 
 
32  |  METODER OCH RESULTAT 

 
Figur 3.19: Ett test av dödräkning där varje röd punkt motsvarar en ny position efter ett utfört steg.  

3.5 Integrering av radiofingeravtryck och dödräkning 
Kapitel 3.5 innefattar framtagningen av den slutgiltiga IPS-prototypen samt hur integre-

ringen av radiofingeravtrycksmetoden och dödräkningsmetoden designades och optimera-

des för att täcka respektives svagheter. 

 Introduktion av IPS-prototypen 3.5.1
Radiofingeravtrycksmetodens referenspunkter placerades ut med ett avstånd på 10-15m för 

att generera stora skillnader i dess karaktäristiker. En referenspunkts radie definierades med 

hjälp av ett bestämt gränsvärde som baserades på sannolikheten för denna (se figur 3.20). 

Dödräkningen användes för att relativt navigera mellan referenspunkterna eller där refe-

renspunkter inte fanns tillgängliga. Gyroskopets riktning kalibrerades med magnetometern 

som referens när en användares position kunde knytas till en referenspunkt. En filtrering av 

omöjliga positionsbyten implementerades också för att säkerställa att inga oförutsägbara 

referenspunktsbyten skulle inträffa. Filtreringen baseras på avståndet mellan användarens 

aktuella koordinater och den mest sannolika referenspunktens koordinater. 

 

 
Figur 3.20: Figuren illustrerar en referenspunkts radie. Är användaren positionerad innanför den 
yttersta cirkeln knyts användarens position till referenspunkten. 
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 Definition av referenspunktsradien och rimliga positionsbyten 3.5.2
Radiofingeravtrycksmetoden beräknar vilken referenspunkt som har högst sannolikhet uti-

från ett mätresultat. I situationer där endast en referenspunkt finns tillgänglig skulle denna 

alltid vara den mest sannolika positionen, även om användaren befinner sig flera meter bort. 

Referenspunktsradien baserades på sannolikheten för en referenspunkt och avgör om an-

vändaren befinner sig innanför eller utanför en referenspunkt. Radien kunde bestämmas 

utifrån tio mätningar och beräkningar av sannolikheter utförda vid varje referenspunkt (se 

tabell 3.7). De fem första av de tio mätningarna utfördes mitt i referenspunkten och de sista 

fem 2m utanför. 

 
Tabell 3.7: Tio sannolikheter baserade på tio mätningar för respektive referenspunkt. De fem 
översta mätningarna utfördes i referenspunktens mitt och de fem understa 2m ifrån. 

Referenspunkt	1 Referenspunkt	2 Referenspunkt	3 Referenspunkt	4

2,831E-09 4,343E-07 3,832E-07 1,112E-09

5,294E-09 2,122E-07 7,243E-07 1,842E-09

6,270E-09 1,446E-07 6,459E-08 6,863E-12

4,588E-09 6,118E-07 7,897E-07 8,543E-11

1,321E-09 1,027E-06 9,199E-07 2,794E-10

3,764E-11 1,081E-11 5,609E-10 3,182E-10

3,510E-11 8,135E-10 3,281E-10 4,035E-12

3,510E-11 2,587E-09 9,948E-10 1,179E-11

6,408E-11 6,801E-11 6,694E-11 3,361E-11

6,034E-12 6,448E-11 6,478E-11 1,372E-12  
 

Resultatet av mätningarna påvisar hur sannolikheten förändras beroende på avståndet från 

referenspunkten. För sannolikheterna under referenspunkt 1 skiljer det en hundradel mellan 

mätningarna gjorda mitt i referenspunkten och mätningarna utförda 2m utanför. Utifrån de 

beräknade sannolikheterna (se tabell 3.7) erhölls gränsvärdet 1 ∗ 10−10 för att definiera en 

referenspunktsradie. Sannolikheter lägre än gränsvärdet bedöms inte vara tillräckligt sanno-

lika för att knytas till en referenspunkt. Är den beräknade sannolikheten större än gränsvär-

det knyts positionen till referenspunktens koordinater.  

 

Den totala sannolikheten för en referenspunkt baserades på produkten av signalstyrkornas 

sannolikheter mot närliggande basstationer. Når inte användarsystemet en basstation under 

en mätning skulle sannolikheten för hela referenspunkten vara 0. Detta problem eliminera-

des genom att istället multiplicera med ett konstant värde då en basstation inte kunde nås. 

Villkoren för konstanten var att sannolikheten för alla fyra basstationer måste vara mindre 

en gränsvärdet för referenspunktsradien (se ekvation 3.8).  

 

 𝐾𝑛 < 1 ∗ 10−10               (3.8) 

 

Där konstanten 𝐾 ska vara mindre än gränsvärdet för en referenspunktsradie. 𝑛 är antal 

basstationer och konstanten beräknades till 𝐾 = 0,001. 

 

Referenspunkt 2 i tabell 3.7 påvisar att en sannolikhet större än gränsvärdet kan uppstå, 

även om användarens position är utanför en referenspunkt. Ett filter för orimliga positions-

byten implementerades baserat på avståndet mellan den senast kända positionen och den 

nya beräknade referenspunkten. Avståndet bestämdes utifrån tester där en person förflyt-

tade sig med systemet och kontinuerligt kontrollerade att den utgivna positionen stämde 

överrens med verkligheten. Rättades positionen någon gång till en referenspunkt som inte 
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var tillräckligt nära, minskades avståndet. Rättades positionen lite eller inte alls till en refe-

renspunkt, ökades istället avståndet. På detta vis beräknades definitionen för avstånd av 

orimliga positionsbyten till ett värde som inte får överstiga 170 pixlar, vilket i verkligheten 

motsvarar 6,1m.  

 IPS-prototypens algoritm 3.5.3
Flödesschemat (se figur 3.21) visar hela IPS-prototypens algoritm där både radiofingerav-

trycksmetoden och dödräkningsmetoden är integrerade.  

Mät RSSI-värde för 
samtliga basstationer

Beräkna den mest 
sannolika positionen 

baserat på 
Weibullfördelningen

Är sannolikheten 
tillräckligt stor? 

Nej

Läs mobilens-
sensorvärden

Steg detekterat?
(acceleromter)

Uppdatera riktning,
(gyroskop)

Nej

Uppdatera position

Skickar 
Koordinater för  

referenspunkten  

Finns nya 
koordinater från 

radiofingeravtryck?

Hämta eventuella 
koordinater från 

radiofingeravtryck 

Uppdatera riktning 
m.h.a 

magnetometern

Nej

Start

Rimlig 
förflyttning?

Nej

Start

 
Figur 3.21: Flödesschemat för slutgiltiga programmet av IPS prototypen. Två processer sker paral-
lellt, den vänstra processen är baserad på radiofingeravtrycksmetoden och den högra för dödräk-
ningsmetoden och de delar på en resurs innehållandes koordinater.   
 

Vid uppstart startar två processer, en för att bestämma positionen med hjälp av radiofinger-

avtrycksmetoden (vänstra i figur 3.21) och en för att bestämma positionen utifrån dödräk-

ningsmetoden (högra i figur 3.21). För radiofingeravtrycksprocessen mäts först RSSI-

värden mot närliggande basstationerna. Efter det beräknas sannolikheten för alla referens-

punkter, varav den med högst sannolikhet sorteras fram. Sannolikheten för att användaren 

är positionerad på den utvalda referenspunkten jämförs med ett bestämt gränsvärde (se ka-

pitel 3.5.2). Gränsvärdet säkerställer att användaren är inom en referenspunkts cirkelradie 
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eller inte. Säkerställs detta sänds referenspunktens koordinater till dödräkningsprocessen 

för vidare behandling.  

 

Dödräkningsprocessen startar med att läsa in mobiltelefonens uppmätta sensorvärden samt 

kontrollerar om eventuella koordinater från radiofingeravtrycksprocessen finns. Kan inte en 

position fastställas med hjälp av radiofingeravtrycksmetoden används dödräkning med gy-

roskopet och accelerometern som den primära positioneringsmetoden. Är en position fast-

ställd med radiofingeravtrycksmetoden kontrolleras avståndet till referenspunktens koordi-

nater att det inte överstiger 6,1m från nuvarande position. Överskrids avståndet räknas ko-

ordinaterna som icke tillförlitliga och systemet fortsätter använda dödräkningen som primär 

positioneringsmetod. Är istället avståndet till referenspunkten mindre än 6,1m anses posit-

ionen vara tillförlitlig och gyroskopet kalibreras med hjälp av magnetometern för att elimi-

nera driftfelet. Därefter uppdateras positionen till referenspunktens koordinater.  

 Resultat av IPS-prototypen 3.5.4
IPS-prototypen verifierades med tester där en person gick genom Tritechs kontor med pro-

totypen. Basstationerna placerades ut med jämna mellanrum för att sedan under inlärnings-

fasen generera fem referenspunkter (se figur 3.22). Varje referenspunkt baserades på 60 

RSSI-värden.   

 
Figur 3.22: Figuren visar Tritechs planlösning, med fyra basstationer installerade och fem referens-
punkter inlärda. Blåa punkter symboliserar referenspunkternas placering och de lila basstationerna.  

 

Testpersonens rutt startade vid ingången av byggnaden och slutade i Tritechs matsal. Ett 

flertal tester utfördes med liknande resultat (se bilaga 1 och 2). Resultatet för ett av testerna 

illustreras i figur 3.22. Den gröna linjen i figuren är personens verkliga rutt och den röda 

linjen är systemets beräknade rutt, där varje röd punkt symboliserar ett utfört steg.  
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Figur 3.23: Figuren visar resultatet av verifieringstestet för IPS-prototypen. Där den gröna linjen 
symboliserar testpersonens verkliga rutt och den röda linjen är IPS-prototypens beräknade rutt. 
Varje röd punkt i figuren symboliserar ett uppfattat steg från testpersonen.   
 

Av resultatet beräknades det horisontella felet mellan den verkliga och den beräknade rut-

ten. Det horisontella felet är skillnaden i sidled mellan systemets beräknade rutt och med 

den verkliga rutten (se figur 3.24)   
 

 
Figur 3.24: Diagramet visar det uppmätta horisontella felet för varje uppfattat steg.  
 

Precisionen av IPS-prototypen kunde med hjälp av det horisontella felet beräknas med 

RMSE (se ekvation 3.9). RMSE kan ses som absolutbeloppet av ett medelvärde och an-

vänds för att jämföra precisionen för olika navigeringsmetoder.  

 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61

H
o
ri

so
n
te

ll
a 

fe
le

t 
(M

et
er

) 

Steg 

Horisontella fel per steg 



 
 
 
 

37  |  METODER OCH RESULTAT 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ (𝛼𝑖 − 𝛽𝑖)2𝑛

𝑖=1                (3.9) 

 

Där 𝑛 är antalet steg, 𝛼 är den verkliga positionen och 𝛽 den beräknade position. Resultatet 

av beräkningen för det horisontella felet visas i tabell 3.7 nedan.   

 
Tabell 3.7: Det sammanställda horisontella felet i meter för IPS-prototypen. Beräkningarna är base-
rade på ovanstående valideringstest.  

 

 

Det maximala felet i sidled under testet kunde beräknas till 1,14m och standardavikelsen till 

0,09m. Resultatet visar också att medelfelet för hela testet beräknades till 0,26m i sidled. 
 
 
 
  

Fel	per	steg 	Meter

Max 1,143

Medel	(RMSE) 0,261

Standardavikelse	σ 0,087
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4 Analys och diskussion 

Kapitel 4 behandlar analys och diskussion av arbetet. Inledningsvis analyseras positioner-

ingstekniker följt av metoder för positionering. Avslutningsvis diskuteras konsekvenser av 

resultatet ur ett hållbart utvecklingsperspektiv. 

4.1 Vald positioneringsteknik 
En bärbar dator användes som den primära plattformen för IPS-prototypen. Ett alternativ 

skulle vara att basera prototypen direkt på en mobiltelefon, där de använda teknikerna redan 

finns integrerade. Vi ansåg dock att analyser och simuleringar utförs effektivare med en 

bärbar dator. Därför utformades prototypen som ett valideringsverktyg för de valda tekni-

kerna och metoderna för att kunna implementeras i en mobiltelefon.  

 

En mobiltelefons IMU användes i examensarbetet och med en mobilapplikation sändes 

informationen till den bärbara datorn via UDP-paket över WLAN. På grund av att UDP inte 

har något stöd för felkontroll anser vi detta som en opålitlig lösning. Eftersom det utveck-

lade programmet sker i realtid och en integralberäkning utförs krävs en fast samplingstid 

där ett förlorat paket skulle generera ett fel. En lösning skulle vara att en mobilapplikation 

konstruerats eller att en extern IMU kopplas via USB till den bärbara datorn och på det vis 

frångå problemet med paketförluster. Det positiva med att använda en mobilapplikation var 

att data från gyroskopet och accelerometern redan var beräknade till grad/sekund respektive 

accelerationskraft innan den sändes från mobiltelefonen. Detta underlättade arbetet och vi 

kunde koncentrera mer tid på algoritmen.  

 

I examensarbetet användes Bluetooth-moduler som anslöts via USB. Alla moduler var av 

samma modell likaså den bärbara datorns enhet. Basstationernas Bluetooth-moduler drevs 

och konfigurerades av Raspberry Pi:s vilka i sin tur drevs med ett uppladdningsbart batteri. 

Detta tillät oss att förflytta basstationerna fritt för att testa hur ett radiofingeravtryckens 

karaktäristik förändrades beroende på basstationens position och riktning. 

 

Motivationen för att använda Bluetooth som radioprotokoll till radiofingeravtrycken ansågs 

som ett bra val då den uppmätta signalstyrkan är tillgänglig ur protokollets inquiry 

response-paket. Med WLAN kan signalstyrka erhållas och det skulle inte kräva någon extra 

installation eftersom dagens byggnader ofta har WLAN installerat. Dock ansåg vi att 

positioneringssystemet bör vara separat från husets trådlösa nätverk då accesspunkterna för 

nätverksuppkoppling är strategiskt placerade för att täcka stora ytor. IPS-prototypens 

basstationer ska placeras för att skapa avvikande referenspunktskaraktäristiker istället för 

att fokusera på att täcka byggnadens yta med nätverksuppkoppling. Bluetooth till skillnad 

från WLAN använder FHSS med AFH som tillåter enheterna att använda lediga frekvenser 

eller frekvenser med låg interferens. Vi anser därför att WLAN inte skulle påverka 

resultaten positivt snarare är Bluetooth ett bättre val. 
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4.2 Vald positioneringsmetod 
Radiofingeravtryck med Weibullfördelning gav goda resultat. Som tidigare nämnt kan en 

minimering av databasen för uppmätta RSSI-värden mot samtliga basstationer i en refe-

renspunkt approximeras med Weibullfördelning. En mindre databas leder till att inlärnings-

fasen kan utföras under en kort tid, vilket är positivt då byggnaden och placeringen av bass-

stationerna resulterar i hur RSSI-värdena förefaller vid olika referenspunkter. Då byggna-

den eller basstationerna av någon anledning skulle förändras är det möjligt att skapa en ny 

databas på kort tid. Algoritmen i bruksfasen blir också effektivare då databasen är minime-

rad eftersom färre beräkningar utförs. Då beräkningskraften för algoritmen blir lägre anser 

vi att en implementation av systemet i en mobiltelefon är möjlig.  

 

Vi anser att radiofingeravtrycksmetoden var rätt val av metod då vi under mätningar har 

noterat att RSSI-värden kan variera kraftigt då basstationer förflyttas bara några decimeter. 

Det skulle resultera i en missbedömning av positionen för de metoder som bygger på be-

räkningar av sträckor. Dessutom går det att installera radiofingeravtrycksmetoden i en 

byggnad utan att behöva justera infrastrukturen. Något som kan förbättra resultatet för radi-

ofingeravtrycksmetoden är att studera hur placeringen och riktningen av basstationerna 

påverkar karaktäristiken för de olika referenspunkterna. Med tydliga karaktäristiker ökar 

sannolikheten för att en referenspunkt är korrekt och det främjar densiteten för antal refe-

renspunkter per yta. 

 

Dödräkningen fungerar då användaren nyttjar metoden som det är tänkt. Det går att detek-

tera steg och erhålla en riktning. Dock finns det förbättringar som skulle göra lösningen mer 

solid. Används dödräkningsmetoden felaktigt genom att exempelvis föra mobiltelefonen i 

ett mönster som liknar ett steg, då detekteras ett steg utan att användaren faktiskt utfört ett. 

Dessutom kan användaren hålla mobiltelefonen i en vinkel som gör att Z-axeln blir förskju-

ten sätt till jordens dragningskraft, då uppstår ett fel vid beräkning av riktningen. Dessa 

problem kan elimineras genom att skapa en virtuell axel som alltid har jordensdragnings-

kraft som referensriktning, därmed kan alla rotationer utifrån den axeln istället beräkna 

vridningen för användaren. Den ofrivilliga stegdetekteringen kan också elimineras genom 

att beräkna vilken riktning kraften påverkat mobiltelefonen och använda den för att avgöra 

hur långt mobiltelefonen färdats.  

 

Då användaren har för avsikt att hitta i en byggnad går det att använda IPS-prototypen. Ra-

diofingeravtrycksmetoden gör det möjligt att hitta en position med hög säkerhet. Då död-

räkningsmetoden genererar ett driftfel justeras detta vid de säkra referenspunkterna. Död-

räkningen är i sin tur till hjälp då det är svårt att få tydliga karaktäristiker när referenspunk-

terna är tätt placerade. Genom att beräkna positionen mellan referenspunkterna krävs färre 

referenspunkter och det leder i sin tur att tiden vid installation av systemet förkortas. 

 

Precisionen för IPS-prototypen ansåg vi var tillräckligt hög för att navigera i en byggnad. 

Medelfelet på 0,26m kan liknas med hälften av en persons axelbredd. Ett sådant litet fel 

skulle inte påverka uppfattningen om vart i systemet personen är positionerad. Något som 

kan påverka resultatet är den planlösningsavbildningen som användes, då vi inte har verifie-

rat den mot verkligheten. Tidigare nämnda system som det dödräkningsbaserade systemet 

med ett partikelfilter av Fan Li et al [26] uppnådde en precision med ett medelfel på 1,5m. 

Ling Pei et al [7] utvecklade ett radiofingeravtrycksbaserat system med Weibullfördelning 

där ett medelfel på 3,9m erhölls. Jämförelsen mot dessa liknande system påvisar att precis-

ionen för denna IPS-prototyp är säkrare. 
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Något som kan förbättra prototypen är att införa algoritmer för rimliga steg, exempelvis att 

ett steg genom en vägg skulle vara omöjlig med en sådan algoritm. En ytterligare filtre-

ringsalgoritm kan införas för att eliminera driftfelet vid dödräkning. Ett förslag till förbätt-

ring är att öka tätheten mellan referenspunkterna och att använda dödräkningen för att be-

stämma vilken nästkommande referenspunkt bör vara. Då kan varje enskild referenspunkt 

tilldelas ett eget gränsvärde för definitionen av vad som tolkas vara innanför en referens-

punktsradie. Det skulle resultera i en ökad precishet av vart i systemet användaren är posit-

ionerad. 

4.3 Hållbar utveckling 
Ett av målen var att inte behöva ändra nuvarande infrastruktur i en byggnad. Då målet är 

uppfyllt medförs att installationskostnaderna för systemet sjunker. De kostnader som upp-

står är installationskostnader samt kostnader för basstationerna. Användaren av systemet 

behöver endast installera en applikation på mobiltelefonen där beräkningar utförs vilket 

sänker kostnaderna för IPS-leverantören.  

 

IPS-prototypen öppnar dörrar för att lagra information om hur användare av systemet rör 

sig eller var användaren befinner sig. Det leder till att effektiviteten för sjukvårdspersonal 

och patienter på ett sjukhus ökar. Ytterligare skulle högt trafikerade korridorer kunna und-

vikas om användaren istället hänvisas till ett annat vägval. Likaså kan butiker nyttja IPS-

prototypen för att lokalisera köprutter och hjälpa kunder att hitta varor i en butik.   

 

Ur ett etiskt perspektiv kan ett IPS anses vara integritetskränkande då information om an-

vändare kan lagras. Dock gäller det för detta system att användaren har Bluetooth aktiverat 

och applikationen på mobiltelefonen installerad. Därför anser vi att systemet används av 

användare som är förstådda med att information om positionerna kan lagras. 

 

En vidare fortsättning av IPS är att framställa en standard, likt GPS. Det skulle medföra att 

en integration av de båda verktygen skulle ge möjligheten för användare att starta ute med 

GPS och sedermera i inomhusmiljö övergå till IPS. 
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5 Slutsats 

I detta examensarbete har en prototyp för ett IPS konstruerats som ett valideringsverktyg 

för att senare möjliggöra en implementation av systemet i en mobiltelefon. Det har påvisats 

att en integration mellan två metoder är rätt riktning att ta då de olika metoderna kan 

komplettera varandras svagheter. Integration av en relativ positioneringsmetod och en 

metod med säkrare positioner har visat goda resultat. För att lösa den relativa 

positioneringen användes en IMU med dödräkning där uppgiften för metoden är att 

uppdatera användarens riktning och detektera steg kontinuerligt. Med hjälp av dödräkning 

erhålls en relativ position där det går att registrera var användaren är positionerad, dock 

uppstår det ett driftfel med tiden. Genom att implementera radiofingeravtryck baserat på 

RSSI med Weibullfördelningar korrigeras detta driftfel för användaren och en position kan 

detekteras med hög säkerhet. Weibullfördelning ger en minimerad databas och förkottar 

tiden för inlärningsfasen. Det skapar möjligheten att implementera systemet i en 

existerande byggnad och att tidseffektivt kunna installera basstationerna. 

Radiofingeravtrycksmetoden har visat att det går att återskapa en radiomiljö istället för att 

använda metoder som beräknar avstånd. Detta leder till att strukturen av byggnaden inte har 

inverkan på hur systemet presterar i bruksfasen. 

 

Med Weibullfördelning minskar processornyttjandet i bruksfasen. Då en IMU tillhandahålls 

i dagens mobiltelefoner är det möjligt att implementera denna IPS-prototyp i en 

mobiltelefon. Skulle strukturen av en byggnad förändras kan nya referenspunkter under 

kort tid genereras. 

 

Något som skulle kunna förbättra slutprodukten är olika filtreringsalgoritmer för att öka 

precisionen av systemet, dels för att eliminera driftfelet IMU:n orsakar samt att eliminera 

steg genom väggar. Under arbetets gång har nya frågeställningar dykt upp vilka presenteras 

nedan: 

 

 Hur skulle en installation av fler basstationer påverka densiteten av referenspunkter 

med radiofingeravtrycksmetoden? 

 Hur påverkar positionen och riktningen av basstationerna precisionen för 

radiofingeravtryck? 

 Hur skulle ett partikelfilter påverka precisionen för IPS-prototypen? 

 Skulle enskilda gränsvärden för varje referenspunktsradie öka säkerheten för att en 

användare är positionerad inom radien?  

   
 
 



 
 

 
 
44  |  SLUTSATS 

 



 
 
 
 

45  |  KÄLLFÖRTECKNING 

Källförteckning 

[1] Department of Defence, “Global Positioning System Standard Positioning Service Per-

formance Standard”, Tech. rep. Department of Defence,USA, Sept. 2008.  

Url: http://www.gps.gov/technical/ps/2008-SPS-performance-standard.pdf 

 

[2] Elin Magnusson, Rickard Nilsson “Development and implementation of an indoor posi-

tioning system with applications to smart lighting” KTH, Stockholm, Sweden 2012, s. 47-

49. 

 

[3] Fredrik Gustafsson, Fredrik Gunnarsson, “Positioning using Time-Difference of Arrival 

measurements”, Department of Electrical Engineering, Linköping University, SE-581 83 

Linköping, Sweden 2003.  

 

[4] T. S. Rappaport, “Wireless Comunications: Principles and Practise”, second edition. 

New Jersey: Prentice Hall, 2001, s. 138-141. 

 

[5] Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scien-

tists 2009 Vol I IMECS 2009, Hong Kong, March 18 - 20, 2009 

 

[6] Circuit Cellar Staff, “Triangulation, Trilateration, or Multilateration? (EE Tip #125)”, 

url:http://circuitcellar.com/ee-tips/triangulation-trilateration-or-multilateration-ee-tip-125/,  

Hämtad 2015-04-09, Publicerad: 2014-03-19. 

 

[7] L. Pei et al. “Using Inquiry-based Bluetooth RSSI Probability Distributions for Indoor 

Positioning”. In: Journal of Global Positioning Systems 9.2 (2010), s. 11734–11753. doi: 

10.5081/jgps.9.2.122. 

 

[8] Moustafa A. Youssef et al. “WLAN Location Determination via Clustering and Proba-

bility Distributions”, Department of Comupter Science and MIND Lab, University of 

Maryland, 26 Mars 2003. 

 

[9] Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, and Dieter Fox “Probabilistic Robotics”, Massa-

chusets-MIT: Sebastian Thrun, 2006, s. 77-80. 

 

[10] Andy Harter et al. ”The Anatomy of a Context-Aware Application”, Laboratory for 

Communications Engineering, Cambridge University Department of Engineering, Trump-

ington Street, Cambridge CB2 1PZ, United Kingdom, 2001 januari. 

 

[11] Hakan Koyuncu, Shuang Hua Yang, ”A Survey of Indoor Positioning and Object Lo-

cating Systems”, Computer Science Department, Loughborough University, Loughbor-

ough, UK, May 2010. 

 

[12] Atri Mandal et al. “Beep: 3D Indoor Positioning Using Audible Sound”, School of 

Information and Computer Science University of California, 2005 januari. 
 



 
 

 
 
46  |  KÄLLFÖRTECKNING 

[13] Roy Want et al. ” The Active Badge Location System”, Olivetti Research Ltd. (ORL), 

Cambridge, England, 1992. 

 

[14] P. Bahl and V. N. Padmanabhan. “RADAR: An In-Building RF-based User Location 

and Tracking System”. In: Proc. INFOCOM. 2000, s. 775–784. 

 

[15] K. Curran et al. “An evaluation of indoor location determination technologies”. In: 

Journal of Location Based Services 5.2 (2011), s. 61–78.  

 

[16] The Bluetooth Special Interest Group, “Specification of the Bluetooth System”, Cov-

ered Core Package, Version: 4.0; Kirkland, WA, USA, 2010. 

 

[17] Alex West, “Smartphone, the key for Bluetooth® low energy technology”, Director of 

Connectivity at IMS Research, url: http://www.bluetooth.com/Pages/Smartphones.aspx, 

hämtad 2015-03-28. 

 

[18] Jim Zyren et al. “Does Frequency Hopping Enhance Security”, url: 

http://www.packetnexus.com/docs/20010419_frequencyHopping.pdf , hämtad 2015-04-22. 

 

[19] Bluetooth SIG Inc, “A Look at the Basics of Bluetooth Technology”,  

url: http://www.bluetooth.com/Pages/Basics.aspx, hämtad 2015-04-22. 

 

[20] Silke Feldmann et al. “An indoor Bluetooth-based positioning system: concept, Im-

plementation and experimental evaluation“, Institute of Communications Engineering, Ap-

pelstr. 9A, D-30167 Hanover, 2003. 

 

[21] Albert S. Huang et al. “Bluetooth Essentials for Programmers”, Cambridge university 

press, ISBN 978-0-521-70375-8, 2007, s. 35-38.  

 

[22] Catalin Drula,  “Fast and Energy Efficient Neighbour Discovery for Opportunistic 

Networking with Bluetooth”, University of Toronto, 2005, s. 40-45. 

 

[23] V. A. Dubendorf, “Wireless Data Technologies”, 2003, kapitel 9, s. 161–181. 

 

[24] A.D. King, “Inertial Navigation: 40 Years of Evolution”, Marconi Electronic Systems 

Ltd. http://www.imar-navigation.de/downloads/papers/inertial_navigation_introduction.pdf 

Hämtad: 2015-03-29. 

[25] Jussi Collin et al. “Indoor positioning system using accelerometry and high accuracy 

heading sensors”, Proceedings of GPS/GNSS 2003 Conference (Session C3), Portland, OR, 

September 9-12, 2003. 

 

[26] Fan Li et al. “A Reliable and Accurate Indoor Localization Method Using Phone Iner-

tial Sensors”, Microsoft Research Asia Beijing, China, 2012 

 

[27] Hui Liu et al. “Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques and Systems”, IEEE 

transactions on systems, man, and cybernetics, 2007, Volym 37, s. 1067-1078. 

http://www.imar-navigation.de/downloads/papers/inertial_navigation_introduction.pdf


 
 
 
 

47  |  KÄLLFÖRTECKNING 

[28] Sorin M. Schwartz, “Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) vs. Direct Se-

quence Spread Spectrum (DSSS) in Broadband Wireless Access (BWA) and Wireless LAN 

(WLAN)”, 2003. 

  



 
 

 
 
48  |  KÄLLFÖRTECKNING 

  



 
 
 
 

49  |  BILAGOR 

Bilagor 

Bilaga 1: Första testet utav prototypen. 
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Bilaga 2: Andra testet utav prototypen. 
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Bilaga 3: Uppmätt RSSI inlärningsfasen fingeravtrycksmetoden referenspunkt 1. 

RSSI_bs1 RSSI_bs2 RSSI_bs3 RSSI_bs4 

-59 -71 -81 -80 

-61 -68 -83 -74 

-64 -73 -79 -70 

-65 -67 -82 -77 

-67 -71 -82 -72 

-64 -71 -86 -78 

-61 -69 -78 -85 

-60 -67 -81 -74 

-62 -70 -85 -80 

-60 -70 -84 -77 

-65 -67 -78 -74 

-62 -70 -79 -79 

-62 -68 -84 -76 

-63 -70 -87 -79 

-61 -69 -79 -77 

-61 -69 -88 -82 

-68 -70 -80 -74 

-61 -72 -79 -75 

-64 -71 -78 -79 

-63 -69 -85 -84 

-62 -68 -78 -82 

-65 -68 -79 -76 

-61 -68 -90 -73 

-60 -67 -80 -79 

-61 -68 -88 -85 

-68 -68 -81 -84 

-66 -74 -80 -77 

-63 -74 -88 -74 

-62 -67 -84 -83 

-65 -76 -86 -83 

-70 -72 -82 -71 

-63 -73 -79 -73 

-61 -71 -78 -77 

-64 -69 -84 -76 

-63 -70 -81 -77 

-61 -67 -80 -82 

-64 -68 -81 -73 

-62 -71 -77 -82 

-66 -71 -86 -78 

-63 -80 -81 -78 

-61 -71 -78 -82 

-62 -72 -87 -91 
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-61 -70 -87 -86 

-67 -70 -83 -75 

-65 -73 -78 -76 

-64 -78 -87 -71 

-61 -85 -90 -74 

-64 -78 -78 -74 

-71 -88 -84 -84 

-65 -70 -76 -79 

-68 -76 -79 -76 

-62 -71 -83 -85 

-62 -68 -82 -73 

-61 -69 -82 -77 

-65 -71 -80 -75 

-61 -91 -79 -71 

-62 -81 -86 -75 

-67 -78 -74 -78 

-65 -70 -79 -73 

-61 -72 -78 -75 
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Bilaga 4: Uppmätt RSSI inlärningsfasen fingeravtrycksmetoden referenspunkt 2. 

RSSI_bs1 RSSI_bs2 RSSI_bs3 RSSI_bs4 

-64 -67 -76 -77 

-71 -70 -79 -77 

-77 -76 -80 -84 

-73 -66 -74 -77 

-72 -69 -77 -80 

-70 -77 -72 -81 

-76 -65 -76 -80 

-73 -65 -76 -76 

-74 -65 -76 -82 

-78 -65 -76 -79 

-75 -67 -76 -84 

-78 -78 -75 -83 

-74 -66 -76 -80 

-68 -71 -76 -85 

-76 -77 -76 -77 

-68 -65 -76 -76 

-81 -68 -76 -87 

-82 -68 -76 -86 

-78 -77 -78 -84 

-77 -66 -77 -85 

-69 -66 -76 -80 

-77 -69 -75 -77 

-70 -69 -81 -87 

-73 -66 -80 -81 

-68 -74 -81 -80 

-71 -61 -80 -80 

-78 -68 -73 -78 

-73 -75 -73 -80 

-77 -66 -77 -80 

-72 -67 -76 -81 

-71 -77 -77 -82 

-73 -78 -77 -79 

-77 -65 -75 -83 

-69 -69 -76 -79 

-77 -66 -75 -76 

-76 -65 -73 -81 

-75 -66 -77 -81 

-77 -65 -76 -76 

-76 -68 -76 -78 

-75 -65 -89 -83 

-72 -69 -79 -87 

-70 -77 -75 -76 
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-74 -65 -77 -84 

-81 -69 -75 -78 

-72 -66 -75 -78 

-81 -67 -74 -80 

-70 -66 -74 -77 

-75 -68 -77 -86 

-69 -77 -76 -77 

-75 -77 -76 -85 

-77 -70 -76 -85 

-73 -69 -81 -77 

-79 -65 -80 -80 

-71 -70 -76 -84 

-70 -65 -79 -86 

-74 -74 -77 -79 

-69 -66 -74 -86 

-77 -67 -75 -81 

-73 -69 -76 -76 

-75 -77 -76 -85 
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Bilaga 5: Uppmätt RSSI inlärningsfasen fingeravtrycksmetoden referenspunkt 3. 

RSSI_bs1 RSSI_bs2 RSSI_bs3 RSSI_bs4 

-78 -82 -60 -72 

-73 -83 -76 -78 

-71 -86 -57 -63 

-71 -81 -69 -65 

-70 -83 -61 -60 

-72 -88 -70 -67 

-75 -79 -58 -61 

-72 -82 -62 -60 

-80 -88 -68 -61 

-72 -79 -57 -61 

-72 -88 -61 -62 

-69 -83 -70 -71 

-74 -83 -61 -66 

-70 -87 -58 -65 

-72 -89 -61 -60 

-69 -81 -58 -67 

-69 -79 -58 -61 

-72 -78 -59 -70 

-78 -79 -63 -60 

-71 -81 -63 -59 

-73 -78 -62 -73 

-72 -93 -58 -75 

-75 -90 -59 -75 

-79 -83 -69 -74 

-75 -85 -58 -79 

-74 -88 -59 -77 

-77 -86 -67 -74 

-69 -88 -61 -78 

-73 -84 -61 -71 

-77 -81 -63 -72 

-78 -83 -60 -77 

-75 -83 -58 -71 

-72 -77 -62 -77 

-73 -80 -59 -72 

-71 -85 -58 -77 

-72 -75 -58 -78 

-73 -84 -60 -71 

-76 -78 -55 -79 

-73 -90 -56 -76 

-77 -79 -61 -70 

-80 -84 -54 -67 

-77 -74 -56 -73 
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-80 -84 -54 -74 

-86 -81 -54 -77 

-77 -82 -54 -72 

-77 -78 -54 -71 

-83 -80 -56 -65 

-74 -80 -71 -71 

-76 -78 -54 -77 

-76 -74 -77 -75 

-72 -84 -56 -75 

-77 -82 -56 -69 

-85 -80 -56 -73 

-77 -77 -56 -72 

-78 -78 -69 -70 

-72 -82 -67 -70 

-78 -73 -55 -66 

-77 -75 -65 -67 

-75 -73 -56 -69 

-74 -80 -71 -71 
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Bilaga 6: Uppmätt RSSI inlärningsfasen fingeravtrycksmetoden referenspunkt 4. 

RSSI_bss1 RSSI_bs2 RSSI_bs3 RSSI_bs4 

-84 -87 -88 -84 

-87 -89 -88 -77 

-88 -85 -84 -79 

-85 -85 -88 -86 

-80 -84 -84 -81 

-78 -85 -83 -79 

-80 -84 -84 -77 

-81 -85 -87 -81 

-78 -88 -87 -77 

-87 -92 -90 -74 

-90 -85 -84 -93 

-82 -81 -84 -75 

-79 -88 -91 -79 

-82 -84 -86 -82 

-80 -83 -85 -83 

-79 -89 -86 -77 

-86 -80 -85 -74 

-86 -86 -88 -80 

-93 -94 -84 -88 

-85 -88 -86 -84 

-78 -85 -88 -79 

-86 -81 -85 -82 

-83 -89 -82 -84 

-80 -86 -85 -82 

-79 -87 -86 -82 

-79 -82 -84 -77 

-88 -81 -85 -86 

-79 -88 -84 -76 

-81 -85 -88 -81 

-90 -85 -87 -78 

-80 -88 -84 -74 

-81 -86 -85 -77 

-77 -86 -84 -82 

-82 -85 -85 -77 

-84 -86 -85 -80 

-85 -79 -86 -89 

-92 -94 -85 -77 

-83 -91 -84 -77 

-82 -89 -86 -74 

-87 -85 -84 -81 

-78 -81 -84 -79 

-78 -83 -84 -82 
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-85 -87 -89 -80 

-80 -89 -84 -78 

-92 -90 -85 -88 

-82 -81 -84 -86 

-83 -89 -87 -89 

-81 -85 -83 -88 

-90 -81 -84 -77 

-77 -86 -84 -81 

-79 -90 -86 -77 

-86 -80 -85 -82 

-79 -85 -87 -78 

-89 -81 -87 -76 

-86 -85 -86 -88 

-85 -85 -88 -87 

-86 -85 -84 -75 

-82 -87 -86 -78 

-78 -89 -85 -78 

-79 -88 -84 -76 

 

 

 
 


