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Abstract  
This study aims at investigating a central mounted Indoor Positioning System based on 
Bluetooth RSSI values and Kalman filtering where the Bluetooth module is mounted on a 
rotating arm around an axle. The purpose is to investigate how the length of the arm and the 
rotational speed influence on the possible positioning accuracy of the artefact. As requested by 
the company Combitech AB, the artefact will also be evaluated whether the design is a 
reasonable alternative to de most common Bluetooth based Indoor Positioning Systems. The 
case study is performed using design science as an artefact is developed and evaluated. The 
artefact is tested in a predetermined test environment, in this case an office room. In the test 
environment, measurements will be realized on the different iterations of the artefact. The 
result of the study is the achieved positioning accuracy for the artefact in two and three 
dimensions. Linear equations describing the relationship between the length of the arm and 
the achieved accuracy of the artefact will also be proposed. The best accuracy achieved in two 
dimensions was 510 centimeters. The best achieved accuracy in three dimensions was 730 
centimeters. The observed relationship between the length of the arm and the uncertainty of  

the trilaterated position is that when the length of the arm increases the uncertainty decreases 
in both two and three dimensions.       
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Sammanfattning  
Denna studie ämnar undersöka ett centralt monterat Indoor Positioning System baserat på 
Bluetooth RSSI-värden och Kalmanfiltrering där Bluetoothenheten sitter monterad på en arm 
som roterar kring en axel. Syftet är att undersöka hur armens längd och rotationshastighet 
påverkar den möjliga positioneringsosäkerheten. På uppdrag av Combitech AB kommer 
artefakten utvärderas om den är ett rimligt alternativ till de vanligaste förekommande 
Bluetooth baserade Indoor Positioning Systemen. Studien kommer utföras enligt metoden 
design science då den ämnar producera och utvärdera en artefakt. Artefakten kommer att 
testas i en förutbestämd testmiljö, ett kontorsrum. Iterativa mätningar görs på de olika 
iterationerna av artefakten. Resultatet som presenteras i rapporten är den 
uppnåddafelmarginalen för artefakten i två och tre dimensioner samt linjära ekvationer som 
beskriver relationen mellan armenslängd och artefaktens osäkerhet. Den högsta 
felmarginalen som uppnåddes i två dimensioner med artefakten var 510 centimeter. Den 
lägsta osäkerhet som uppnåddes i tre dimensioner med artefakten var 730 centimeter. Det 
iakttagna sambandet mellan armenslängd och osäkerheten i trilaterationen är att när 
armenslängd ökar minskar osäkerheten i både två och tre dimensioner.  
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1  Introduktion  

1.1 Bakgrund  
  

Examensarbetet innefattar 15 Högskolepoäng och är del av utbildningen Datateknik, Inbyggda 
system om 180 högskolepoäng vid Jönköpings Tekniska högskola. Arbetet kommer att utföras 
i samarbete med företaget Combitech AB.  
  

Combitech AB är ett konsultföretag som ägs av SAAB AB. Combitech tillhandahåller 
konsultstöd till företag med fokus på teknik. Teknikområdena varierar från maskinteknik, 
mjukvaruutveckling till hårdvaruutveckling. Combitech AB Jönköping gör även en del 
utveckling åt kunder och på eget uppdrag på sitt eget kontor och verkstad. Detta examensarbete 
är på uppdrag av Combitech AB med målet att utveckla och utvärdera ett system med en central 
basenhet för att positionera och lokalisera enheter med hjälp av Bluetooth i ett rum.   
  

De senaste åren har fenomenet Internet Of Things att fler och fler föremål blir uppkopplade, 
IOT, blivit mer och mer påtagligt i allt från vanlig konsumentelektronik till maskiner i 
industriell tillverkning och utveckling och förväntas fortsätta växa i antal uppkopplade enheter 
[2]. Detta inkluderar till exempel smartphones uppkopplade via en bred variation av trådlösa 
protokoll som Wi-Fi och Bluetooth. Att våra smartphones ständigt är uppkopplade innebär att 
vi i grund och botten bär med oss en fyr som skickar ut radiosignaler från våra enheter med 
information om enheten och i vissa fall även användaren. Utomhus har dessa enheter länge 
använts för positionering och lokalisering av enheterna och användaren. Men dagens 
människor spenderar 80%-90% inomhus [1] där system som Global Positioning System, GPS, 
har svårigheter med noggrannheten i positioneringen och mottagningen av signalen. Detta har 
gjort att området Indoor Positioning System, IPS, har blivit mer och mer aktuellt för företag och 
konsumenter.   
  

En väl fungerande IPS kan komma att bli ett viktigt komplement till GPS för att exempelvis 
tillhandahåll positionering i tunnlar vid bilkörning, inne på ett köpcenter för kunder eller i ett 
produktionssystem för att kontrollera exempelvis lagervaror etc. Användningen av IPS kommer 
kunna utnyttjas i sammanhang för konsumenter men också företag och tillverkare, i linje med 
tidigare exempel. Detta medför att området är relevant för stora delar av befolkningen eftersom 
applikationerna är så varierande till sin natur. I utvecklade ekonomier har i genomsnitt 68% av 
den vuxna befolkningen en smartphone och länder med ekonomier som är under utveckling 
har i genomsnitt 37% av motsvarande befolkning smartphones [3]. Denna andel av 
smartphoneinnehavare är prognosticerad att växa och allt större andel av befolkningen 
förväntas inneha en smartphone [3]. Detta gör att IPS som baseras på till exempel Bluetooth, 
vilket finns tillgängligt i en stor del av alla smartphones, enkelt kan appliceras på en stor del av 
befolkningen världen över.   
  

En populär metod att testa och utveckla Indoor Positioning Indoor Navigation, IPIN, är att 
använda sig av Bluetooth på grund av teknikens utbredda användning och tillgänglighet hos 
stora delar av befolkningen. Att använda Bluetooth för IPIN system är därför fördelaktigt 
eftersom en användare skulle kunna utnyttja IPIN systemen utan att behöva bära speciella 
enheter eller applikationer installerade på sin smartphone. En vanlig metod som testats för att 
skapa ett IPS och IPIN system med Bluetooth är att mäta Received Signal Strength Indication, 
RSSI, vilket fungerar eftersom RSSI värdet minskar ju större avståndet blir [4]. Problemet med 
RSSI-värden från till exempel Bluetooth är att de är lättpåverkade av miljön de befinner sig i, 
föremål som befinner sig mellan sändare och mottagare påverkar mätvärdet markant. Detta 
leder till att RSSI-värden lätt blir brusiga. På grund av att signalen blir brusig är det vanligt att 
implementera ett filtreringssteg. Filtreringssteget ämnar minska plötsliga utsvängningar och 
störningar i signalen. Ett av de vanligast förekommande filtren för IPS är ett så kallat 
Kalmanfilter [5].   
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1.2 Problembeskrivning  
  

Combitech AB har som krav att basenheten ska kunna sitta centralt monterad i ett rum och inte 
behöva externa enheter för att ta fram positionen hos en enhet. För att lösa detta krav kommer 
en enhet att tas fram med en arm av viss längd monterad på en stegmotor. På armen kommer 
en Bluetoothenhet sitta monterad för att mäta RSSI-värden. Armen roterar kring en central 
axel, monterad på stegmotorn, med en given hastighet. Detta för att göra mätningar av RSSI på 
flera punkter, på omkretsen runt axeln vilket möjliggör trilateration. Anledningen till att 
Combitech AB har begärt ett sådant system är för att göra det möjligt att montera i ett rum, 
exempelvis en arbetsplats utan att systemet tar mycket plats eller tid att installera.   
  

För att få användbara data från RSSI mätningar kommer de att filtreras med ett utvalt filter. 
Valet av filter baseras på hur vanligt det är förekommande i positioneringssystem och vad 
tidigare akademiska studier rekommenderar. Sedan ska dessa uppmätta värden omvandlas till 
positioner som visualiseras på en skärm. Dessa positioner tas fram genom att trilaterera med 
hjälp av de uppmätta avstånden från RSSI-värdena. Trilateration används eftersom att 
triangulering bygger på den inkommande vinkeln på radiosignaler vilket inte är möjligt med 
Bluetooth. RSSI-värden för Bluetooth-enheter har tidigare använts för att positionera enheter i 
två dimensioner med hjälp av tre Bluetooth-moduler. Men i detta arbete kommer endast en 
Bluetooth modul att användas som roterar kring en axel för att beräkna en enhets position. 
Hastigheten som Bluetooth-enheten roterar med kommer att reflektera den 
uppdateringsfrekvens artefakten får. Av denna anledning kan rotationshastigheten påverka hur 
snabbt en enhets position uppdateras efter att den har flyttats mellan exempelvis två hyllor eller 
produktionsband. Eftersom att det fysiska fotavtrycket hos enheten är en betydande faktor för 
ett eventuellt system får inte radien överstiga 50cm.   
  

  
Figur 1.1 Modell för IPS TrackOmatick.  
  

Det tilldelade namnet för systemet är TrackOmatick och kan komma att ändras till senare 
upplagor av rapporten.  
  

1.3 Syfte och frågeställningar  
  

Syftet med studien är att testa och framställa en prototyp av ett IPS med en basenhet med en 
roterande arm. Undersökningen ämnar därför också att skapa en artefakt med minimalt 
fotavtryck i rummet, både fysiskt och ljudnivåmässigt. Därför kommer parametrarna armens 
längd och rotationshastighet att analyseras.   
  

Därmed är studiens första frågeställning:  
  

1) Vilken positionsosäkerhet i två dimensioner är möjlig med hänsyn tagen till de 
analyserade parametrarna?  
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IPS är tänkt att även avgöra i vilken höjd objektet befinner sig, men då uppkommer problemet 
att positionen också behöver fastställas i tre dimensioner istället för endast två. Anledningen 
till att höjden hos ett objekt är relevant är applikationer så som lager där enheter kan vara 
placerade på exempelvis hyllor. För att testa TrackOmaticks osäkerhet i tre dimensioner 
kommer två olika scenarier testas för att bedöma om och hur mycket rotationen av armen 
påverkar positionsosäkerheten i tre dimensioner.  
  

Därmed är studiens andra frågeställning:  

2) Vilken positionsosäkerhet i tre dimensioner är möjlig med hänsyn tagen till de 
analyserade parametrarna?  

1.4 Omfång och avgränsningar  

Eftersom systemets ljudnivå och strömförbrukning påverkas av den hastighet som armen 
roterar med kommer hastigheten att begränsas till 1 rad/s eftersom målet inte är att spåra 
enheter i rörelse utan snarare att uppdatera enhetens position. För denna undersökning är 
huvudfokus att bedöma om denna typ av system är möjliga rent praktiskt och funktionellt för 
positionering med Bluetooth. Testrummet kommer att vara ett kontor med fyra skrivbord, fyra 
stolar och två avskiljare.  

  

1.5 Disposition  
Rapporten inleds med en inledning som beskriver bakgrunden till studien och det arbete som 
kommer utföras och de förväntade problemen som ligger till grund för frågeställningarna. 
Inledningen avslutas med omfånget och avgränsningarna för studien.  
  

Efter inledningen kommer kapitlet teoretisk bakgrund där de teorier, trilateration, 
Kalmanfilter, vägdtrilateration, som ligger till grund för studiens relevans och för att realisera 
artefakten som studien ämnar att undersöka förklaras och motiveras i teorikapitlet.  
  

Kapitlet metod och genomförande beskriver hur studien har gått till och vilken studiemetod 
som valts för arbetet. Kapitlet går även igenom relaterade arbeten och aktuella alternativ till 
artefakten. Här beskrivs även hur artefakten har implementerats och designats samt hur data 
ska samlas in och analyseras.   
  

I kapitlet empiri presenteras den data som har samlats in utifrån de mätningar som har gjort 
för studien. Efter empirin analyseras den insamlade datan i analyskapitlet enligt de metoder 
som definierats för studien.  
  

Resultatkapitlet presenterar de resultat som framkommit ur analysen och ställs gentemot 
studiens frågeställningar och syfte från Combitech AB.  
  

Rapporten avslutas med kapitlet diskussion och slutsatser där författarens egna utläggning och 
reflektioner angående resultatet. Efter diskussionen presenteras implikationer och 
rekommendationer från studien och en slutsats dras samt förslag på vidare forskning ges.  
  

    
2  Metod och genomförande  
För att pröva och besvara de aktuella frågeställningarna kommer en design science research 
studie att utföras. Anledningen till att valet av studie blev design science research är eftersom 
att en prototyp ska tas fram för det specifika fallet beskrivet och framtaget av Combitech AB för 
forskning. Prototypen kommer att användas för att göra lämpliga mätningar för att besvara 
frågeställningar samt vara till mall för hur produktion och tillverkningen gick tillväga för att ge 
goda förutsättningar till att reproducera denna undersökning.  
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Vid forskning där en artefakt tas fram som del av forskningen passar design science research, 
DSR, bra då designen utvärderas som en del i studien vilket går i linje med målet för denna 
studie [10]. Artefakten framtagen i en DSR studie kan vara exempelvis mjukvara, metoder, 
riktlinjer eller en fysiskenhet. Artefakten i denna studie kommer att vara en fysiskenhet med 
mjukvaran för att skapa funktionalitet och material för utvärdering av designen. Arbetet och 
studien kommer att följa de sju riktlinjer som Hevner och Chatterjee sätter upp [12] som 
beskrivs under kapitel 2.3.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod  
  

Den första frågeställningen kommer att undersökas och besvaras genom att det tillverkas en 
prototyp med justerbara parametrar på armens längd och rotationshastighet. Sedan jämförs 
resultaten för att utreda om någon av parametrarna är mer dominant gällande felmarginalen 
av IPS TrackOmatick för att ge möjlighet att framställa optimala förhållanden inför den andra 
och slutgiltiga utvärderingen av artefakten.  
  

När första frågeställningen besvarats kommer den andra frågeställningen att undersökas. Med 
de optimala parametrarna för artefakten TrackOmatick som framtagits från den första 
frågeställningen kommer en prototyp framställas för testning av den andra frågeställningen. 
Enheten kommer att testas utan rotation och minst tre mätningar av RSSI kommer att göras 
varje gång. Med den data som samlats in kommer en mätning av felmarginalen i tre 
dimensioner att framtas för artefakten TrackOmatick då armen inte roterar under mätning.  

2.2 Relaterade arbeten  

2.2.1  Trilateration av enhet i rörelse  
Arbeten med Kalmanfiltrering av RSSI-värden och trilateration utifrån de uppmätta avstånden 
har gjorts innan. Ett av dessa arbeten kom fram till den trilaterationsmetod som används i 
denna studie, vägd trilateration [9]. I det arbetet monterades fyra Bluetoothmoduler i hörnorna 
i rummet som användes. Och sedan testades vilken genomsnittlig osäkerhet som kunde uppnås 
när en enhet flyttades i rummet. I detta arbetet med en enhet i rörelse åstadkom de som bäst 
en osäkerhet på 182 centimeter [9]. Till skillnad från denna studie hade de som tidigare nämnt 
fyra utplacerade Bluetoothmoduler med så stort avstånd som möjligt. I denna studien använder 
de sig även av en dedikerad Bluetoothsändare för att ge ut en signal. I ett användningsscenario 
av den här modellen skulle alltså användaren vara tvungen att bära denna enheten för att uppnå 
samma eller liknande resultat gällande osäkerhet. Till skillnad från smartphonelösningar där 
användaren inte behöver någon ytterligare enhet, vilket ger bättre användarvänlighet.   

2.2.2  Smartphone RSSI trilatereration  
Den högsta noggrannhet hittills som dokumenterats uppnåddes en noggrannhet av 73 
centimeter. Detta gjordes med hjälp av Kalmanfiltrering och trilateration baserad på mottagna 
RSSI-värden. I denna studie används en tom korridor med totalt tre pelare som hinder för 
signalen. Då RSSI-värden är lättpåverkade av miljön enheten befinner sig i är det alltså 
fördelaktigt att ha ett tomt rum i likhet med den studien för bästa möjliga noggrannhet, men 
det speglar inte nödvändigtvis verkliga användningsfall. I samma studie använder man sig även 
av totalt sju Bluetooth noder utplacerade i korridoren. Dessa sju ska med deras respektive 
mottagna RSSI-värden trilaterera en enhet i korridoren [11].  

2.2.3  Denna studies förhållning till relaterade arbeten  
I kontexten av denna studie är målet att designa och utvärdera ett IPS för kontorsmiljö där 
användaren inte behöver ha ytterligare accessoarer än en smartphone på sig. På grund av det 
kommer enheten som testas att vara en smartphone till skillnad från studien [9] men i likhet 
med studie [11]. Eftersom studien ämnar undersöka användningsmöjligheter i kontorsmiljö 
kommer experimenten att ske i ett och samma kontor och inte en tom korridor. Målet med 
artefakten är även att undersöka om det är möjligt med endast en Bluetoothmodul uppnå 
samma eller godtagbar noggrannhet för positioneringen eftersom att som i [11] använda sig av 
sju enheter för mätning är potentiellt dyrare på grund av hårdvara men även infrastruktur för 
att driva ett sådant system i exempelvis en hel byggnad och inte bara en korridor [11].  
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2.3 Arbetsprocessen  
Som nämnt i inledningen av kapitel två ska studien utföras enligt design science research. Här 
kommer rapporten att gå igenom hur DSR används i denna studie. Arbetet och studien kommer 
att följa de sju riktlinjer som Hevner och Chatterjee sätter upp [12]:  

Första punkten, design som en artefakt. Denna studie kommer att som slutmål producera en 
artefakt i form av det IPS som tas fram i syfte att undersöka frågeställningarna.  

Andra punkten, problemrelevans. Som nämnt är IPS ett populärt och växande område. 
Fördelen med problemformuleringen för denna studie är att arbetet ämnar utvärdera och testa 
ett system som kan monteras i ett paket och inte kräver montering i flera olika hörn eller 
liknande. Detta göra att studien är relevant möjligen för ekonomiska och användarvänliga skäl.  

Tredje punkten, designutvärdering. Genom iterativ testning och mätning av artefaktens 
noggrannhet kommer artefakten i alla dess steg att utvärderas och jämföras med tidigare och 
tillslut efterkommande versioner av artefakten.  

Fjärde punkten, forskningsbidrag. Forskningsbidraget från den här studier är huvudsakligen 
artefakten. Ytterligare är forskningsbidraget även de resultat som studien kommer fram till 
genom metoden och analysen gällande frågeställningarna och syftet gentemot Combitech AB.  

Femte punkten, forskningsstränghet. Forskningssträngheten för studien och utvecklingen av 
artefakten vilar framförallt på de hur mätningarna kommer att göras och analyseras. 
Mätningarna kommer att göras enligt tre för definierade experiment för att göra studien enkel 
för externa parter att kontrollera samt återskapa.  

Sjätte punkten, Design som undersökningsmodell. DSR är i grund och botten en sökmetod för 
att hitta ett effektivt sätt att lösa ett problem på. Detta innebär ofta en iterativprocess för att 
undersöka exempelvis designval. Denna studie kommer att utformas efter detta, att iterativt 
testa och utvärdera det uppnådda resultatet, i denna studie den uppnådda felmarginalen.  

Sjunde punkten, kommunikation av forskning. I enlighet med DSR presenteras dels studien för 
en teknikorienterad publik, i detta fallet framläggning på Jönköping University, School of 
Engineering. Men också inför en publik av management roller, i denna studies fall på Combitech 
AB . Och slutligen publiceras arbetet på offentligt tillgänglig plats.   

2.4 Design  
  

Tanken är att kunna ha en central enhet utan att behöva flera enheter monterade runt om i ett 
rum. Denna centrala enhet har en stegmotor som roterar en arm med en monterad Bluetooth 
modul. Att Bluetooth modulen roterar kring axeln (stegmotorn) gör det möjligt att göra 
mätningar av RSSI värdet från en Bluetoothenhet på tre olika punkter på omkretsen av den 
cirkeln armens rotation utgör. Genom dessa tre mätvärden ska sedan en position i relation till 
den centrala enheten trilatereras.   
  

Det inbyggda systemet för att mäta RSSI värdet för Bluetoothsignalen och skicka vidare över 
Wi-Fi har framtagits, mikroprocessor som användes är en Arduino mega 2560, för Wi-Fi 
uppkoppling användes en ESP8266-01 och för Bluetooth användes Microchip RN4020-V1.33. 
Koden som sköter kommunikationen har skrivits i form av en icke blockerande tillståndsmaskin 
för att ge snabbare responstider och säkrare system. Koden för det inbyggda systemet har 
skrivits i C++.  
  

Mjukvaran för att visualisera resultaten har skrivits i python och körs på en dator på samma 
nätverk. Mjukvaran sköter beräkningen av avstånd med utbredningsmodell för radiosignalen 
och applicerar även Kalmanfiltreringen för att sedan visualisera ut positionen i ett rum.  
Mottagningen av data sker via Wi-Fi uppkoppling till Arduinon som skickar det uppmätta RSSI 
värdet till datorn.  
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Figur 2.1 Systemets sammankoppling  

2.5 Datainsamling  
Datainsamlingen består i att testa den färdiga prototypen i olika scenarier och att logga dessa 
mätresultat efter behandling med utbredningsmodell för radiosignalen och filtrering. Den data 
som samlas in är de beräknade positionerna och de manuellt uppmätta positionerna för att 
möjliggöra en bedömning och mätning utav systemets osäkerhet.  

2.6 Experiment  
  

För att undersöka och besvara frågeställningarna samt att motivera designelement för 
prototypen kommer tre experiment att utföras.  
  

Experiment ett kommer att i designsyfte testa hur felmarginalen i den uppmätta positionen 
förändras i förhållande till längden på den arm som Bluetooth modulen sitter monterad. 
Resultatet av detta experiment kommer framställa en graf där Y-axeln representerar det 
genomsnittliga avståndet från trilatererad koordinat till den verkliga koordinaten för objektet i 
decimeter. Detta avstånd betraktas som den uppnådda felmarginalen. X-axeln representerar 
längden på armen i centimeter.  
  

Experiment två kommer att i designsyfte testa hur felmarginalen i den uppmätta positionen 
förändras i förhållande till rotationshastigheten i rotationer per minut kring motorns axel. 
Längden på armen kommer att vara den längd som inom designkraven har bäst osäkerhet från 
experiment ett. Resultatet av experimentet kommer att framställa en graf där Y-axeln 
representerar det genomsnittliga avståndet från trilatererad koordinat till den verkliga 
koordinaten för objektet i decimeter. X-axeln representerar den rotationshastighet som armen 
har.  
  

Experiment tre ämnar utvärdera den framtagna prototypens osäkerhet i tre dimensioner med 
de parametrar som framtagits i experiment ett och experiment två. Resultatet av experiment 
tre kommer framställa en tabell med de uppmätta avstånden mellan noder och objekt, de 
trilaterade positionerna, avstånden mellan de trilaterade positionerna och de verkliga samt det 
genomsnittliga avståndet. Det genomsnittliga avståndet kommer att betraktas som prototypens 
slutgiltiga mått på osäkerhet.   
  

Figur 2.2 beskriver hur arbetsflödet ser ut vid experimenten. Experimentet inleds och ett 
experiment görs på de nuvarande parametrarna. Efter experimentet sparas mätresultatet och 
sedan ändras den parametern som testas då. Exempel på parametrar är till exempel 
armenslängd, rotationshastighet och positionen som Bluetooth-enheten befinner sig på.  
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Figur 2.2 Arbetsflöde för experimenten.  

  

Figur 2.3 förklarar steget testprocess i figur 2.2. Testprocessen börjar med mätning av 
RSSIvärdena för varje nod. Dessa RSSI-värden skickas till datorn där de filtreras, omvandlas 
till avstånd och används för att trilaterera en position. Den trilaterade positionens koordinater 
och de uppmätta avstånden sparas. Avståndet från den trilatererade positionen till den verkliga 
sparas som den uppnådda felmarginalen. Om testet inte gjorts tillräckligt många gånger 
upprepas det.  
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Figur 2.3 Testprocess.  

2.7 Dataanalys  
  

Då den data som samlats in endast är kvantitativ har det gjorts bivariat analys på de olika 
frågeställningarna och den relaterade datan. Bivariat analys görs genom att två variabler ställs 
mot varandra, exempelvis X och Y [13]. Ett exempel ur den här rapporten på det är X för armens 
längd och Y för den uppmätta felmarginalen i en graf där relationen mellan de båda visas.  
  

Vid ett tillfälle görs också univariat analys, detta gällande systemets slutgiltiga osäkerhet [13]. 
Där undersöks den uppmätta felmarginalen på flera positioner och tillfällen och används sedan 
för att framställa en genomsnittlig osäkerhet. Detta framställs i en tabell med den relevanta 
datan. Den uppmätta felmarginalen är det avstånd mellan den trilatererade positionen och den 
verkliga positionen.   

2.8 Trovärdighet  
Vid insamlingen av data åsidosattes ett kontorsrum för experimenten, alla experimenten 
gjordes i samma testrum och på samma positioner i testrummet. Mellan testerna startades det 
inbyggda systemet och mjukvaran om för att ge alla mätningar samma förutsättningar.  
  

Bivariata och univariata anlyser gjordes eftersom att de är objektiva och lämnar väldigt lite 
utrymme för personliga preferenser och åsikter i presentation av data och de påvisade 
relationerna [13].  
  

Teorier för utformningen av prototypen och experiment togs från tidigare forskningsstudier på 
samma eller snarlikt område. Eftersom det inte hittades information angående roterande 
Bluetooth IPS var det svårt att hitta direkt material för de förväntade resultatet annat än att 
basera på liknande RSSI och Kalmanfiltrerings studiers resultat.  
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3  Teoretiskt ramverk   
Teorin kommer att bearbeta och klargöra de teoretiska grunder som är ursprunget för designen 
av den framtagna artefakten. Den presenterade teorin är de verktyg och modeller som tagits 
fram vid tidigare studier inom området och sedan tillämpas på den artefakt som framställs 
under denna studie.  

3.1 Filtrering  
Ett av de vanligast förekommande filtren i positioneringssystem är Kalmanfiltrering. Det finns 
undersökningar där Kalmanfiltrering jämförs med andra existerande eller nytillverkade 
algoritmer. Ett alternativ till Kalmanfiltret vore ett framtaget filter kallat RMM. Vid en studie 
visades det att RMM vid vissa instanser hade 22 dBm i spridning medan Kalmanfiltrering hade 
50 dBm [6]. Denna skillnad beror framförallt på objekt som hamnar mellan sändare och 
mottagare Kalmanfiltret har en trögare reaktion än RMM och följer därför inte de mottagna 
RSSI-värdena lika noggrant vid kraftiga förändringar [6]. Kalmanfilter kan dock uppnå 
godtagbara resultat vid modifikation utav filtret. Ett exempel på detta är Constraint 
Kalmanfiltering [5]. Constraint Kalmanfilter går ut på att man anpassar filtrets utformning 
specifikt för RSSI-värden eftersom den inte är direktapplicerbar utan modifikationer [5]. En 
fördel för Kalmanfiltreringen är att det finns gott om litteratur och dokumentation angående 
appliceringar, problem och användningsfall där RMM saknar samma utförliga uppstöttning av 
litterära medel.  
  

Kalmanfiltrering är en filtreringsalgoritm med låg minnesanvändning vilket gör att den passar 
för användning i inbyggda system och mikrokontroller då de ofta har förhållandevis begränsat 
minne. Kalmanfiltreringen fungerar genom att göra en förutsägelse av signalen, och sedan en 
uppdatering av signalen baserad på den gjorda förutsägelsen och den faktiskt uppmätta 
signalen.  

Kalmanfilter delar:   

      𝐹𝑘 är övergångsmatrisen för tidigare stadie xk.  

  Bk är övergångsmatrisen som appliceras på uk.  
  Xk-1 är tillståndet vid tiden k – 1.  
  Uk är en variabel som förses av användaren.  
  Wk är processbrus som antas ha ursprung ur en normalfördelning.  
  Zk är det sanna uppmätta värdet av Xk.  
  Hk är en övergångsmatris för Xk.  
  Vk är mätningsbrus.  
        

  

Kalmanfilter förutsägelse:   𝑋𝑘 = 𝐹𝑘𝑋𝑘−1 + 𝐵𝑘𝑢𝑘 + 𝑤𝑘  

Kalmanfilter uppdatering:  𝑧𝑘 = 𝐻𝑘𝑥𝑘 +𝑣𝑘  

  

Eftersom RSSI-värdenas ostabila natur är en stort påverkande faktor på 
avståndsestimeringarnas resultat kommer Kalmanfiltret att implementeras på dessa värden. 
Kalmanfiltret som implementeras kommer att vara en dimensionellt liksom RSSI-värdena  
[9][8].  

3.2 Trilateration  
För att kunna utnyttja RSSI-värdena för att beräkna en position är systemet tvunget att använda 
trilateration vilket är baserat på avståndet mellan två enheter. Alternativet till trilateration vore 
triangulering vilket baseras på vinklar. I radiovågssammanhang används skillnaden i fasen för 
att räkna ut vinkeln, vilket inte är möjligt med dagens Bluetooth. Till skillnad från vinkeln kan 
avståndet lätt beräknas mellan två Bluetooth-enheter med hjälp av RSSI värdet vilket gör 
trilateration till den bästa metoden av de två.   
  

En formel som beskriver sambandet mellan RSSI och avståndet mellan två enheter beroende 
på fortplantning är:  
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    𝑅𝑆𝑆𝐼 = −(10𝑛)𝑙𝑜𝑔10(𝑑) − 𝐴 [8]  

Där:  
  RSSI är uppmätt dBm.  
  n är fortplantningskonstanten.  
  d är avståndet.  
  A är ett referensvärde på RSSI.  
  

RSSI-värdena som omvandlas till avstånd är sedan tidigare filtrerade med Kalmanfiltrering för 
att ge noggrannare resultat. Efter att avståndet beräknats används det för att räkna ut en 
position i ett rum från tre olika avstånd uppmätta med prototypen. En spekulation är att 
fortplantningskonstanten komma att behöva justeras beroende på hastigheten som armen 
roterar i. Vanligen är konstanten n satt till 2 i inomhusmiljöer. Både konstanten A och n kan 
beräknas i den bestämda testmiljön för exakta resultat [8].  

  

Figur 3.1 Trilateration.  

I figur 4 representerar den grönt fyllda cirkeln armen och dess rotation. Noderna är det punkter 
där mätningar av RSSI görs. Och de streckade cirklarna representerar sfärer där positionen kan 
vara. Där dessa sfärer korsar varandra är positionen. Studier har visat att vid trilateration med 
RSSI har mätpunkter utanför triangeln definierad av de tre noderna betydligt sämre osäkerhet 
[14]. I denna artefaktens användning kommer största delen av mätpunkterna befinna sig 
utanför den definierade triangeln.  

3.3 Vägd trilateration  

På grund av att RSSI värdet är lättpåverkat av miljö och fluktuationer i mätinstrument och 
sändare är det inte alla fall där sfärerna korsar varandra i samma punkt och i dessa fall fungerar 
inte den konventionella trilaterationen [9]. För att överkomma detta kommer en metod kallad 
vägd trilateration [9] att användas. Den vägda trilaterationen går ut på att hitta en area där 
punkten sannolikt finns inom. När denna area har tagits fram prioriterar man punkten med det 
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kortaste uppmätta avståndet, detta eftersom RSSI värdets osäkerhet ökar med avståndet, som 
illustreras i figur 6. En förväntad begränsning med vägd trilateration och det specifika system 
som framtagits för denna undersökning är att de tre mätpunkterna är relativt nära varandra 
rent fysiskt.  
  

 Figur 

3.2 Vägd trilateration.  

  

Den gråa arean representerar det område som punkten befinner sig i. Eftersom att det inte finns 
en enda punkt där alla tre omkretsarna korsar varandra går det inte att säga var punkten exakt 
befinner sig. Vanligen tar man mittpunkten för området som den uppmätta positionen men 
som tidigare nämnt blir RSSI-värdena mindre exakta ju längre från källan de befinner sig och 
en genomsnittlig punkt motsvarar sannolikt inte den verkliga punktens koordinater [11]. För 
att lösa detta tar man hänsyn till vilken av de uppmätta radierna som är kortast och väger 
punktens position till den omkretsen. I detta exempel vore det omkretsen för nod 1. För 
frågeställning två kommer detta område att vara tre dimensionellt men principen för vägd 
trilateration kvarstår [9].   

  

  

  

4  Empiri  
Här presenteras den data som samlats in för studien. Den uppmätta felmarginalen är avståndet 
mellan den trilatererade positionens koordinater och den verkliga positionens koordinater. 
Detta avstånd, osäkerheten, utgör radien för en cirkel, i två dimensioner och en sfär i tre 
dimensioner vars origo ligger på den verkliga positionens koordinater. Figur 4.1 och 4.3 visar 
på en förbättring av felmarginalen när längden på armen ökar.  
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Figur 4.2 och 4.4 visar de uppnådda osäkerheterna vid de olika rotationshastigheterna på 
armen. Alla de testerna är gjorda med armlängden 50 cm eftersom detta var som visat i figur 
4.1 och 4.2 den armlängd inom avgränsningarna som hade bäst osäkerhet.  

4.1 Osäkerhet i förhållande till armens längd, två dimensioner  
  

 

Figur 4.1 Osäkerhet i förhållande till armenslängd, 2D.  

  

4.2 Osäkerhet i förhållande till rotationshastighet, två dimensioner 

Osäkerhet i förhållande till rotationshastighet 2D 

Figur 4.2 Osäkerhet i förhållande till rotationshastighet 2D.   

4.3 Osäkerhet i förhållande till armenslängd, tre dimensioner  
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Figur 4.3 Osäkerhet i förhållande till armenslängd i 3D.  

  

4.4 Osäkerhet i förhållande till rotationshastighet, tre dimensioner  
  

 

Figur 4.4 Osäkerhet i förhållande till rotationshastighet 3D.  

4.5 Artefaktens slutgiltiga osäkerhet, 3D  
Den slutgiltigt uppnådda felmarginalen för artefakten blev 726 centimeter med en 
standardavvikelse på 468 centimeter vilket visualiseras i figur 4.5 dessa siffrors ursprung 
presenteras i Bilaga 1.   
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Figur 4.5 Visar den uppnådda felmarginalen för artefakten i tre dimensioner inklusive 

standardavvikelsen för felmarginalen.  

4.6 Testpunkterna i testrummet  
Detta kapitel beskriver det använda testrummet genom att illustrera testpunkternas positioner, 
(X, Y, Z) i två grafer, den första grafen, figur 4.6 visar positionerna i planet XY, rummet 
ovanifrån med enheten decimeter för båda axlarna. Den andra grafen, figur 4.7 visar 
positionerna i planet XZ, rummet framifrån med enheten decimeter för båda axlarna. Figur 4.8 
är en bild på det aktuella kontoret som använts som testrum. Rummets dimensioner var 3m 
högt, 6m djupt och 5 meter brett.  
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Figur 4.6 Testrummet ovanifrån, XY planet.  

 

Figur 4.7 Testrummet framifrån, XZ planet.  

  

Figur 4.8 Testrummet, Y-axeln går mot fönstren, Z-axeln mot taket och X-axeln längs rummets 

bredd.  
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5  Analys  
I analysen ämnar rapporten att redogöra och analysera resultatet och empirin utifrån bestämda 
metoder för dataanalys och teori. Analysen är indelad i resultatet för frågeställningarna och 
respektive experiment som gjorts. Samt en slutlig övergripande analys över resultatet av den 
framtagna artefakten.  

5.1 Vilken positionsosäkerhet i två dimensioner är möjlig med hänsyn tagen 

till de tillgängliga parametrarna?  
  

Utifrån figur 4.1 kan vi se ett linjärt förhållande mellan längden på armen och den osäkerhet 
som åstadkoms i trilaterationen. Den högsta uppnådda felmarginalen i två dimensioner 
hamnade på 51,4 dm, 514 cm genomsnittligen från den verkliga positionen.  Denna osäkerhet 
uppnåddes i linje med det linjära förhållandet på den längsta radien, 50 cm.   

 

Figur 5.1 Den linjära ekvationen för felmarginalen i 2D.  

Som visas i figur 5.1 skulle detta ta en längd på armen ungefär 300 centimeter för att komma 
ner under 100 centimeter i trilaterationsosäkerhet. Eller en arm på ca 650 centimeter för att 
komma under 20 cm. Det senare är antagligen inte rimligt oavsett på grund av RSSI-värdenas 
oroliga natur och tidigare studiers resultat tyder på att 70 centimeter är den högsta precisionen 
uppnådd med RSSI [9]. Ytterligare är det osäkert om ekvationen framtagen i detta 
sammanhang kan appliceras på andra system eller inte då det kan vara att avståndet mellan 
noderna, längden på armen, har en avtagande effekt efter en viss längd. Detta kan inte bekräftas 
eller motbevisas med denna studiens insamlade data eftersom att det skulle kräva att en arm av 
dessa längder då testades på samma sätt, vilket inte gjordes eftersom det var utanför 
kravspecifikationen för artefakten.  
  

Figur 4.2 visar att för denna artefakt uppnåddes den högsta felmarginalen vid en 
rotationshastighet på 30 rpm, rotationer per minut. Anledningen till att hastigheter över 60 
rpm inte testades är att vid högre hastigheter hann inte systemet göra färdigt en mätning innan 
nästa mätning skulle göras. Vilket gjorde att data som samlades in då var obrukbar och inte 
hade någon trovärdighet.   
Utifrån figur 4.2 framkom inget uppenbart samband mellan rotationshastighet och osäkerhet 
annat än att 30 rpm hade bäst osäkerhet utav de tre testade hastigheterna.   

5.2 Vilken positionsosäkerhet i tre dimensioner är möjlig med hänsyn tagen 

till de tillgängliga parametrarna?  
  

I likhet med frågeställning ett kunde liknande samband mellan armens längd och 
mätnoggrannheten iakttas även för 3D. Skillnaden mellan sambandet i 2D och 3D ligger i 
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ekvationen som framkom ur resultatet. Om man tar fram ekvationen för det linjära samband 
som visas i figur 4.3 fås grafen i figur 5.2.  
  

 

Figur 5.2 den linjära ekvationen för osäkerhet i 3D.  

  

 

Figur 5.3 Jämförelse mellan 3D och 2D linjära sambandet mellan armlängd och 

mätnoggrannhet.  

I figur 5.3 där vi ser båda ekvationerna jämfört med varandra kan vi se att det är jämförelsevis 
bättre osäkerhet vid kortare längder på armen i 2D. Men ju längre armen blir desto mindre blir 
skillnaderna mellan de möjliga osäkerheterna att uppnå för respektive scenario.   

5.3 Sammanfattningsanalys  
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En faktor som har haft stor påverkan på resultatet för den uppnådda felmarginalen hos 
artefakten har varit RSSI värdets höga standardavvikelse. Dels är signalen lättpåverkad av 
föremål i miljön, men även mottagnings felmarginalen i mätning av RSSI värdet har också en 
betydande felmarginal. En metod för att motverka denna höga standardavvikelse är att 
implementera en utbredningsmodell för radiosignalen i miljön där mätningarna sker. 
Svårigheten i detta är att modellen behöver anpassas för specifika rum för att ge så bra resultat 
som möjligt. Eftersom målet var att designa och utvärdera en generisk artefakt för en typisk 
kontorsmiljö antogs en färdig definierad utbredningsmodell för radiosignalen som sedan 
kalibrerades för rummet [8].  
  

6  Diskussion och slutsatser  

6.1 Resultat  
Studiens  frågeställningar  att  undersöka  i  syfte 
 att  utvärdera  artefaktens användningsmöjligheter.  
  

1) Vilken positionsosäkerhet i två dimensioner är möjlig med hänsyn tagen till de 
tillgängliga parametrarna?  

Den lägsta felmarginalen som uppnåddes i två dimensioner med artefakten var 510 
centimeter. Där längden på armens relation till osäkerhet kan beskrivas genom att 
osäkerheten för trilaterationen i två dimensioner minskar när armenslängd ökar.  

2) Vilken positionsosäkerhet i tre dimensioner är möjlig med hänsyn tagen till de 
tillgängliga parametrarna?  

Den lägsta osäkerhet som uppnåddes i tre dimensioner med artefakten var 730 centimeter. 
Där längden på armens relation till mätosäkerheten kan beskrivas genom att osäkerheten för 
trilaterationen i tre dimensioner minskar när längden på armen ökar.  

Som utvärdering av artefakten för Combitech AB är resultatet att artefakten inte är en relevant 
metod eller design istället för normen att ha Bluetoothmoduler monterade i hörnen av 
rummet eftersom att mätosäkerheten inte är i närheten lika bra.  

6.2 Implikationer  
Målet med denna studie var att framställa och utvärdera huruvida ett system så som artefakten 
utvecklad i studien är rimlig och praktisk att använda istället för andra IPS. Utifrån det resultat 
som framkommit genom empirin och analysen uppstår problemet att för att få en osäkerhet 
som kan konkurrera med andra RSSI baserade IPS behöver armen vara opraktiskt lång. För att 
komma under 100 centimeter i osäkerhet vilket kan ses som tillräckligt för att artefakten ska 
vara relevant för marknaden hade som påvisat i analysen behövt en armlängd på ca 750 
centimeter.   
  

6.3 Begränsningar  
En begränsning för studien har varit testrum. För att testa artefakten i en generisk kontorsmiljö 
skulle mätningar kunna gjorts i exempelvis tre olika kontor för att skapa en genomsnittlig 
testmiljö. Nu valdes istället ett kontorsrum som ansågs typiskt som testrum, vilket kan vara 
subjektivt i vad som är ett typiskt kontorsrum.   
  

Vid experiment gällande rotationshastigheter framstod systemets processorkraft som en tydlig 
begränsning då det inte gick att testa högre rotationshastigheter än 60 rpm då system då inte 
hann med att bearbeta datan.   

6.4 Slutsatser och rekommendationer  
Studiens två frågeställningar:  
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1) Vilken positionsosäkerhet i två dimensioner är möjlig med hänsyn tagen till de 
tillgängliga parametrarna?  

2) Vilken positionsosäkerhet i tre dimensioner är möjlig med hänsyn tagen till de 
tillgängliga parametrarna?  

Utöver frågeställningarna för forskningssyftet var studien ämnad att på uppdrag av 
Combitech AB utvärdera om artefakten designad efter deras krav skulle vara ett alternativ till 
att montera många Bluetoothmoduler i ett rums hörn eller längs väggar.   

Som resultat för frågeställning ett hade artefakten en osäkerhet på 510 centimeter med de 
mest optimala värdena på de tillgängliga parametrarna. Som resultat på frågeställning två 
hade artefakten en osäkerhet på 730 centimeter med de optimala värdena på parametrarna. I 
jämförelse med trilateration baserad på RSSI i tidigare studier där man uppnår en osäkerhet 
på ca 70 centimeter är artefakten framtagen i denna studie sämre med en faktor tio. 
Anledningen till detta är sannolikt kopplat till RSSI värdet höga standardavvikelse. Eftersom 
standardavvikelsen är så stor i relation till avståndet mellan noderna och på längre avstånd 
även större än avståndet mellan noderna blir osäkerheten så pass hög. Detta återspeglas även 
i de ekvationer som tagits fram i analysen i figur 5.3 där sambandet mellan armenslängd och 
osäkerhet i både 2D och 3D visas.  

En betydande faktor utöver RSSI värdets standardavvikelse har sannolikt även att göra att 
med inga av de definierade testpunkterna befann sig inom den triangel som bildades av 
noderna. När en mätpunkt hamnar utanför denna triangel har det visat sig ha stor påverkan 
på den möjliga felmarginalen för positionering. Det passar sig alltså inte att förvänta sig låg 
osäkerhet på ett system där målet att positionera är utanför denna definierade triangel.  

De två linjära ekvationerna för 2D respektive 3D beskrivande relationen mellan armenslängd 
och felmarginalen är begränsade i att de endast täcker de längder på armen som testats i 
denna studie. Sannolikt kommer relationen mellan längden på armen och felmarginalen inte 
att vara lika linjär vid större längder utan möjligen ha en avtagande effekt i ökning av den 
möjliga felmarginalen. Liknande scenario kan förväntas på den andra extremen med en 
väldigt kort arm. Vid tillräckligt korta längder är det troligt att armens längd har en högre 
effekt på den möjliga felmarginalen än det som beskrivs i de två formlerna. Detta går dock 
inte att bevisa med de mätningar som gjorts i samband med denna studie.  

I frågan om rotationshastighetens påverkan och relation till den åstadkomna mätosäkerheten 
uppkommer inget tydligt samband. Ett troligt scenario är att vid högre rotationshastigheter 
hinner inte RSSI värdet mätas färdigt innan Bluetooth-enheten förflyttar sig vidare längs med 
cirkeln. Detta kan leda till att radiosignalen blir utdragen i linje med dopplereffekten och på så 
vis minskar felmarginalen i mätningen av RSSI värdet. Vid fler experiment och högre 
rotationshastigheter är det möjligt att ett mönster uppkommer men det går inte att avgöra för 
artefakten framtagen i denna studie på grund av att vid hastigheter högre än 60rpm hinner 
systemet inte göra färdigt mätningen innan nästa mätning ska göras.  

6.5 Vidare forskning  
För vidare forskning inom området centralmonterade IPS är RSSI inte tillräckligt precist, det 
som används ofta i andra radiosammanhang är så kallat Angle Of Arrival, AoA och Angle Of 
Departure, AoD. Om man med en array av Bluetooth antenner monterade i linje skulle det vara 
möjligt att avgöra i vilken vinkel Bluetoothsignalen inkommer i.  Detta skulle möjliggöra 
triangulering istället för trilateration och potentiellt ge ett bättre värde för positionering än 
RSSI.  
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Bilagor  
Bilaga 1 Tabell med data som beskriver visar den genomsnittliga felmarginalen i tre 

dimensioner med standardavvikelsen. Bilaga 1 är en bråkdel av den insamlade 
datan men representerar väl hur data har sammanställts och bearbetats för att 
framställa resultatet i denna studie. För figur 4.5 har värdena Totalt AVG i DM 
(3D) och Standardavvikelse använts.  
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