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Abstract

Indoor positioning with Bluetooth Low Energy

Jonatan Moritz

This report examines the precision in distance and position that is possible to achieve
with Bluetooth Low Energy and if it can be improved with the help of different
methods. Signals are sent and received with the help of a small transmitter and a
smartphone. The signals that are sent are 
radio waves. From these radio waves it is possible to extract the signal strength that
occurs between a sender and a receiver. This report describes technologies that are
used today in indoor positioning like Time of Arrival, Angle of Arrival, Time
Difference of Arrival, Received Signal Strength 
Indication and the most common algorithms. 

The implementation examined whether the signal strength between the transmitter
and the receiver could indicate distance. Later a greater test were made to see if the
combination of many transmitters could indicate the position of the receiver. In an
attempt to enhance the precision 
algorithms like K- nearest neighbour, Trilateration and Kalman Filter were used.
Trilateration gave  a standard deviation up to 9 meters. Kalman Filter lowered the
standard deviation but did not enhance the positioning. K- nearest neighbour gave a
result of one to two meters in standard 
deviation.
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Sammanfattning

Den här rapporten undersöker vilken precision i avstånd och positio-

nering det går att uppnå med hjälp av Bluetooth Low Energy och om

precisionen kan förbättras med hjälp av olika metoder. Med hjälp av en

liten sändare (System on a chip) och en smarttelefon kan signalen skickas

och tas emot. De signaler som skickas från en blåtandssändare är radiovå-

gor. Ur radiovågorna är det möjligt att få ut signalstyrkan som uppstår

mellan sändare och mottagare.

Rapporten beskriver de tekniker som används idag för inomhuspositio-

nering som Time of Arrival, Angle of Arrival, Time Difference of Arrival

och Received Signal Strength Indication och de vanligaste algoritmerna.

I utförandet av implementeringen undersökte man om signalstyrkan

mellan sändare och mottagare kunde ange på vilket avstånd mottagaren

befann sig. Sedan utfördes ett större test där man undersökte om kombi-

nationen av flera sändare kunde ange rätt position på mottagaren.

Precisionen som uppnåddes genom att mäta signalstyrkan var under

en halv meter på ett avstånd mindre än tre meter.

I ett försök att förbättra precisionen på längre avstånd användes K-

nearest neighbour, Trilaterering och Kalman Filter med varierande resul-

tat. Trilaterering gav standardavvikelser uppåt nio meter. Kalman Fil-

ter sänkte standardavvikelsen men förbättrade inte positioneringen. K-

nearest neighbour gav ett resultat på en halv meter till två meter i stan-

dardavvikelse.
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1 Inledning

Människan har sedan urminnes tider använt hjälpmedel för att kunna navigera
runt i olika miljöer. På havet, för att kunna segla långa distanser, så har stjär-
norna på på himlen varit till hjälp. GPS:en (Global Positioning System) utveck-
lades av Pentagon och bestod av 24 satelliter som skulle täcka jordens yta [1].
GPS används inom utomhuspositionering, men för inomhuspositionering finns
det olika tekniker. Inomhuspositionering innebär att man kan positionera någon
eller något som är placerat i ett sjukhus, i en galleria eller någon annanstans
som består av av ett tak och väggar. Inomhuspositionering har den senaste tiden
växt. De senaste tio åren har de största framstegen gjorts inom inomhusposi-
tionering [2]. Framstegen beror bland annat på att tekniken har blivit billigare
och tillgången till trådlös information har ökat. I takt med automatiseringen
behövs det det lösningar som kan både positionera människor och maskiner i
den fysiska världen.

Idag så är positionering något som används inom många områden, fram-
förallt positionsbaserade tjänster. För att räkna ut positionen utnyttjar GPS
ett begrepp som kallas för Time-of-Arrival (TOA). Begreppet grundar sig i att
beräkna tiden det tar för en signal att ta sig från en sändare till en mottagare
och kombinera det med tiden det tar från andra sändares signaler för att kunna
räkna ut en position. I en inomhusmiljö så studsar signalen på tak och väggar
vilket gör att det inte går att få ut exakt position. [3]

Det som skiljer sig mellan utomhuspositionering och inomhuspositionering
är att inomhus så uppstår Non-Line-of-Sight mycket oftare än utomhus. Det är
på grund av att möbler, väggar och människor varierar så mycket inomhus och
gör att signalerna studsar och skapar spridning, men även absorberas. Det finns
olika tekniker idag som gör det möjligt att använda inomhuspositionering.

Tekniken kan delas upp i tre delar:

• Hårdvara

• Poitioneringstekniken

• Positioneringsalgoritmer

Hårdvara Den första delen är den fysiska, sändare och mottagare. Sändaren
skickar ut en signal som mottagaren processar. Det finns fyra olika huvudtek-
niker som är vanligast idag och det är: infrarödsbaserade, radiovågsbaserade,
bildbaserad och ljudvågsbaserad teknik [4].

Infrarödsbaserade positioneringssystem kan inte penetrera väggar vilket kan
vara bra för att datan inte är tillgänglig för utomstående, men det kan också
leda till svårigheter eftersom signalen kän täckas av andra material.
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Bildbaserade system är billiga jämfört med andra system, men räckvidden
är inte så lång och det behöver vara LOS.

Ljudvågsbaserade system är bra för att det kräver inte LOS och ljudet rör
sig saktare än ljuset vilket gör att man kan mäta ljudets hastighet för att räkna
ut avståndet. Det negativa med ett ljudvågsbaserat system är att signalen kan
studsa på material och orsaka störningar.

Radiovågsbaserade system har lång räckvidd, är inte beroende av LOS och
existerar i många teknikenheter idag. Men eftersom många enheter använder sig
av radiovågsteknik gör det att radiovågorna kan störa varandra.

Positioneringstekniken Den andra delen är mätningstekniken, hur man be-
handlar den mottagna signalen och räknar ut positionen. De vanligaste positio-
neringsteknikerna är: Time-of-Arrival (ToA), Time-Difference-of-Arrival (TDoA),
Received Signal Strength Indication (RSSI) och Angle-of-Arrival (AoA) [4].

Med ToA mäter man hastigehet på en signal att färdas från en nod till en
annan. ToA är den mest exakta tekniken, men är svår att implementera eftersom
noderna behöver vara synkroniserade.

TDoA mäter skillnaden i hastigheten på en signal att färdas från en nod till
en annan. Endast en basstation behöver vara synkroniserad för att TDoA ska
fungera. Men kräver bra mätinstrument.

AoA mäter vinkeln signalen kommer från och kan på så sätt räkna ut posi-
tionen på noden. Man behöver antenner som kan mäta vinkeln och systemet är
känsligt för reflektioner.

RSSI mäter signalstyrkan mellan en nod och en annan. Det är enkelt att
distrubiera och man behöver ingen specialhårdvara. Det är inte bara avståndet
som påverkar signalstyrkan utan hinder och väggar gör signalen sämre.

Positioneringsalgoritmer Den tredje delen preciserar positionen med hjälp
av olika algoritmer. De vanligaste algoritmerna är Trilaterering och Fingerprin-
ting.

Trilaterering går ut på att man har avståndet från en nod till minst tre andra
noder för att räkna ut positionen på den okända noden. För att få ut avståndet
kan man antingen använda sig av positioneringsteknikerna ToA eller RSSI. Det
som är bra med trilaterering är att det går snabbt att förbereda och att göra
uträkningar. Nackdelen är att datan måste vara bra för att få bra resultat.

Med fingerprinting gör man mätningar i rummet för att spara som tränings-
data i en databas. Denna träningsdata används sedan för att positionera noden.
Fingerprinting kan användas tillsammans med positioneringsteknikerna RSSI.
Fingerprinting är en bra algoritm för att den lär sig rummet"istället för att
använda sig av precis data. Men problemet med fingerprinting att så fort rum-
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met ändras genom att man flyttar möbler eller liknande måse ny träningsdata
skapas.

1.1 Motivering

Behovet av att positionera människor inomhus har ökat de senaste åren. GPS
används idag för att navigera runt utomhus, men har stora brister inomhus
eftersom signalen inte kan ta sig igenom tak och väggar. Det finns en rad oli-
ka radiovågs-baserade tekniker idag, Ultrawide band (UWB), Radio frequency
identification (RFID), Bluetooth och Wi-fi. De olika lösningarna har varierande
precision och kostnad.

På senaste tiden har intresset för inomhuspositionering ökat lavinartat och
behovet för smarta lösningar är stort. Det finns flera applicerbara områden inom
inomhuspositionering, bland annat, lokalisera utrustning i ett sjukhus, lokalisera
brandmän i ett brinnande hus, hitta rätt vara i en butik och hitta rätt monter
på en mässa.

Idag så finns det inte så mycket forskning kring Bluetooth Low Energy och
inomhuspositionering vilket gör denna avhandling extra intressant. Det som gör
Bluetooth Low Energy användbart är att tekniken finns inbyggd i nya Smartp-
hones, sändare finns tillgängliga för en låg summa pengar och sändare kan skicka
ut paket upp till tio gånger i sekunden. Paketen som sänds ut innehåller signal-
styrka (RSSI) mellan sändare och mottagare och identifikation av sändaren. Med
hjälp av dessa parametrar ska det vara möjligt att räkna ut ett ungefärligt av-
stånd och följa sändaren eller mottagaren. Med hjälp av teorier och metoder som
används för andra tekniker ska detta projekt undersöka och utvärdera möjlig-
heterna och se om Bluetooth Low Energy kan bidra till att ta fram en storskalig
kostnadseffektiv lösning inom inomhuspositionering. RSSI jämfört med andra
mätningstekniker behöver inga ändringar av den existerande hårdvaran och kan
implementeras med hjälp av existerande teknik.

1.2 Problemformulering

De frågor som kommer behandlas i rapporten är:

• Hur bra precision på avstånd är möjlig med hjälp av RSSI?

• Kan precisionen förbättras med hjälp av utvalda positioneringsalgoritmer.

• Är mätdata från Bluetooth Low Energy tillräckligt tillförlitlig för inom-
huspositionering?
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2 Bakgrund

2.1 Bluetooth Low Energy

Det här kapitlet går genom grunderna i Bluetooth Low Energy (BLE).
Bluetooth-tekniken utvecklades av Eriksson år 1994 som senare tillsammans

med Intel, Nokia, Tohiba och IBM skapade Bluetooth Special Interest Group ef-
tersom ingen skulle äga tekniken utbildas och utvecklas tekniken av dem tillsam-
mans. Namnet kommer från den Danska kungen Harald Blåtand som förenade
Skandinavien. Tekniken var tänkt att ersätta trådad kommunikation mellan oli-
ka enheter på kort avstånd såsom telefoner headset tangentbord och möss. Idag
finns bluetooth i många produkter som bilar, träningsklockor och medicinsk
utrustning.[5]

Bluetooth använder sig av det licensfria 2.4 GHz bandet, som sträcker sig
mellan 2400-2483.5 MHz för att skicka data. Bandet är gratis och öppet för
vem som helst att använda. Det är även kallat för ISM som är en förkortning
av Industrial, Scientific, Medical. ISM bandet används även av WiFi och kan
störas av mikrovågsugnar vilket gör bandet väldigt upptaget.[6]

På senare tid har behovet av strömsnålare och att lätt kunna upptäcka enhe-
ter ökat, vilket har lett till framtagningen av BLE. Här nere följer en genomgång
av BLEs protokollstack.

Protokollstacken Protokollstacken består består i huvudsak av två delar,
undre skikten (Controller) och övre skikten (Host). Dessa två delar är vida-
re uppdelade i flera skikten. undre skikten innehåller Physical Layer och Link
Layer. Controllern sitter oftast på ett litet chip med en radiosändare. Övre skik-
ten består av sex lager som heter Logical Link Control, Adaptation Protocol,
Attribute Protocol, Generic Attribute Profile, Security Manager Protocol och
Generic Access Profile.[7]

Fysiska skiktet Det fysiska skiktet är längst ner i stacken och är ansvarig för
att skicka och ta emot data i luften. BLE skickar data på 2.4 Ghz ISM bandet.
Bandet är väldigt upptaget på grund av att så många olika enheter använder sig
av det, för att få genom signaler på detta band så använder man sig av en teknik
som heter frekvenshoppning. Frekvenshoppning går ut på att byta kanal ofta
så det blir möjligt att hitta en ledig frekvens. Bandet är uppdelat i 40 kanaler,
2 MHz bredd på varje kanal. Frekvensen börjar på 2402 MHz och ökar med 2
MHz varje steg tills alla kanaler är besökta.[6]

Länkskiktet Länkskiktet är ansvarig för genomföra och kontrollera länkar.
Länkskiktet opererar i fem olika lägen. Standbyläget är läget där inga paket
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tas emot eller sänds. Annonsläget skickar packet ut till alla som finns runt
om, paketet kan innehålla information om enheten, vilken den är och annan
information. I avsökningsläget lyssnar enheten på annonspaket som skickas ut
av en annan enhet. Initieringsläget skapas när när en enhet har lyssnat på ett
annonspaket och vill sedan koppla med den enheten. I ett kopplingsläget har
två enheter kopplats ihop och data överförs mellan dessa enheter. En enhet kan
endast vara i ett läge åt gången.[6]

I en koppling definieras två roller, ägare och slav, ägare kan kommunicera
med flera slavar men slaven kan endast kommunicera med en ägare. Slavar går i
standbyläge i intervall för att spara på energi, intervallen bestämmer ägaren [7].
Logical Link Control och Adaption Protocol Logical Link Control och Adaption
Protocol (L2CAP) är ett gränssnitt mellan de undre och de övre skikten. Skiktet
tillåter de övre skikten att skicka större bitar av data än länkskiktet kan hantera.
L2CAP multiplexar och demultiplexar signalen mellan övre och undre skikten.[6]

Attribute Protocol Attribute Protocol (ATT) definierar hur en enhet ska
upptäcka, läsa och skriva attribut hos en annan enhet. Det finns två roller,
server och klient. Servern exponerar attributen och klienten kan läsa och skriva
attributen på server enheten. Attributen representerar data, det kan vara data
från sensorer som är kopplade till enheten som en annan enhet vill hämta.
Attributen innehåller även läsrättigheter och datatyper.[6]

Generic Attribute Profile Generic Attribute Profile (GATT) organiserar
attributen som definieras i ATT och skapar profiler, tjänster och egenskaper.
En profil kan innehålla flera tjänster och en tjänst kan innehålla flera egen-
skaper. Ett exempel på en profil skulle kunna vara en accelerometer som har
har två tjänster, en tjänst som beskriver accelerometern med egenskaper som
id och fabrikstillverkare, och en annan tjänst som innehåller sensordata från
accelerometern.

Security Manager Protocol Security Manager Protocol (SM) tar hand par-
ning, authentisering, kryptering och dekryptering mellan bluetooth low energy
enheter. Parningen mellan två enheter kan beskrivas med tre steg. Det första
steget är att enheter meddelar deras kapasitet. I andra steget genereras en kort-
varig nyckel för att kryptera länken. Det sista steget är valfritt och till för byta
långraviga nycklar mellan enheterna.[6]

Generic Access Profile Generic Access Profile (GAP) specifiserar olika lä-
gen en enhet kan vara i, vilka roller enheten kan ta, metoder för att upptäcka
och ansluta sig till andra enheter samt säkerhet. En enhet kan operera i fyra
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olika roller, utsändare (Broadcaster), betraktare (Observer), yttre (Peripheral)
och central (Central).
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3 Radiovågsbaserad positionering

Positionering sker genom att använda radiosignaler för att mäta avstånd. Det-
ta kan göras antingen genom att mäta tiden för signalutbredningen eftersom
den har ett linjärt förhållande till distansen eller genom att mäta signalstyrkan.
Radiovågor påverkas av fysiska föremål som möbler väggar och tak vilket gör
att signalutbredningen kan förändras och skapa flervägseffekter. Det finns flera
metoder som går att applicera på dessa Vi har tittat på de vanligaste metoderna
inom radiovågsbaserad positionering för att kunna ge oss en grundläggande kun-
skap om radiovågor, deras beteende samt vilka algoritmer som är applicerbara
på vårt problem.

3.1 Time of Arrival

Time-of-Arrival (ToA) är en teknik som går ut på att mäta ankomsttiden för en
signal som sänts från en sändare. Den tiden omvandlas sedan till distans, med
hjälp av signalens hastighet, på så sätt är det möjligt att räkna ut och positionen
på mottagaren. Både sändare och mottagare måste vara synkroniserade i tid
för att kunna göra det möjligt att räkna ut avståndet [8]. Om inte sändare
och mottagare är synkroniserade är det möjligt att mäta tiden det tar för en
signal att lämna sändaren, nå mottagaren och komma tillbaka till sändaren
igen. Enligt [9] är detta något som kallas för round-trip time (RTT). Med RTT
behöver mottagaren inte vara stabil eller använda en exakt klocka, utan det
räcker med att sändaren mäter exakt. Avståndet mellan sändare och mottagare
räknas ut med hjälp av att mäta tiden det tar för signalen att ta sig från ena
noden till den andra. Detta skapar då en cirkel runt sändaren. När två cirklar
överlappar varandra skapas en tvetydlighet eftersom mottagaren kan befinna sig
på två positioner se figur 1. Denna tvetydlighet går att lösa genom att använda
en tredje sändare, se figur 2, vilket betyder att det behövs minst tre cirklar
för att få ut mottagarens position. [8] [9]. [8] nämner att ToA fungerar bra i
perfekta förhållanden som Line of sight (LoS), vilket betyder att mottagaren
och sändaren inte har några fysiska föremål mellan sig och det är viktigt ta i
hänsyn till.
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Figur 1: Med två cirklar skapas två potentiella positioner

Figur 2: I trilaterering är positionen där de tre circlarna möts

3.2 Time Difference of Arrival

Time-Difference-of-Arrival fungerar på samma sätt som ToA, men istället för
att synkronisera sändaren med mottagaren, synkroniserar sändarna bara med
varandra i tid. Minst tre sändare skickar ut en puls vid känd tid och en motta-
gare registrerar tiden då signalerna kom fram. Med hjälp av tiderna räknar man
ut positionen. Uträkningen går till på så sätt att en jämförelse mellan tiderna
skapar en tidsskillnad mellan två sändare vilket gör att skillnaden på avståndet
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mellan dessa två punkter är känt. En hyperbel uppstår där skillnaden på av-
ståndet mellan två punkter är konstant, se figur 3. Platsen där dessa hyperbler
möts utger mottagarens position. [8] I [9] nämner man att det är också möjligt
att ha en sändare och tre mottagare för att få ut sändarens position, men då
krävs det en central nod som samlar in ToA från alla mottagare och sedan gör
en uträkning för att få fram positionen. I vissa fall kan dessa kurvor korsa på två
ställen vilket skapar en tvetydlighet likt ToA då behövs det en extra hyperbolisk
kurva för att lösa tvetydligheten, se figur 8.

Figur 3: En hyperbel som uppstår för en punkt där skillnaden avståndet till
varje mottagare är konstant

Figur 4: Där två hyperbler som möts utger sändarens position
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3.3 Received Signal Strength Indication

Enligt [10] representerar Received Signal Strength Indication RSSI relationen
mellan en överförning och en mottagnings styrka. Signalstyrkan kan bero på
flera saker, bland annat avståndet till mottagaren, men det beror också på om
det är något som hindrar signalens väg till mottagaren, till exempel en vägg, det
gör att signalen kan studsa och avta. Med hjälp av signalstyrkan är det möjligt
att räkna ut avståndet mellan sändare och mottagare. I RSSI baserade system
är den största källan till fel flervägsspridning och skuggning [8].

Det finns två tekniker som används för positionering. Det ena är trilaterering,
där man använder avståndet från minst tre sändare med kända koordinater för
att räkna ut rätt position, det andra är att mäta signalstyrkan från fler sändare
och jämföra dem mot en databas som innehåller tidigare mätningar med kända
positioner, det kallas för fingerprinting [11]. För att få ut omvandla signalstyrkan
till avstånd behövs det en modell. I [12] föreslår man avståndsmodellen:

RSSI = � (10n) log 10 (d) + A (1)

Där RSSI är signalstyrkan som beror på, signalspridningskonstanten n, di-
stansen d och A som är signalstyrkan från en meters avstånd. Genom att ta
medelvärdet av signalstyrkan från en meters avstånd, för att få fram A, är det
möjligt att få fram värdet på signalspridningskonstanten. Eftersom RSSI på-
verkas av fysiska föremål, som skapar flervägsspridning och skuggning, varierar
signalspridningskonstanten i olika miljöer. Denna formel kan kan omvandlas till:

d = 10

(A � rssi
10n ) (2)

Detta gör att det blir enkelt att få ut en distans beroende på signalstyrkan
som kommer in.

3.4 Angle of Arrival

Angle-of-Arrival använder sig av vinkeln signalen kommer ifrån. Med hjälp av
riktningsantenner eller antennarrayer kan signalens riktning räknas ut. Med två
mottagare kan riktningarna tas fram, korsar de två riktningarna varandra och
skapar en punkt där sändaren är positionerad. Likt de andra positioneringsme-
toderna blir AoA också påverkad av signalreflektioner. Signalreflektionerna gör
så att AoA kan rikta sig åt fel håll och få fram en helt felaktig position [11].
AoA behöver behöver minst två mottagare för att positionera en sändare [11].

Med hjälp av triangulering får man fram positionen. Om vi antar att vi har
två mottagare som ska lokalisera en sändare med koordinaterna (x, y), se figur
5, då får vi fram trianguleringsmodellen i figur 3 och 4 .

10



Figur 5: Hur man beräknar positionen av en sändare med hjälp av Angle of
arrival

x =

D tan(a2)

tan(a2)� tan(a1)
(3)

y =

D tan(a1) tan(a2)

tan(a2)� tan(a1)
(4)

Där a1 och a2 är vinkeln på riktningen till sändaren, D är distansen mellan de
två mottagarna och (x, y) är koordinaterna på sändaren. Det finns en osäkerhet
i positioneringen av sändaren på grund av att resultatet av riktningen inte är
exakt, se figur 6. Osäkerheten blir högre ju längre bort sändaren befinner sig
[11].
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Figur 6: Osäkerheten som kan uppstå i Angle of arrival

AoA använder sig av triangulering för att räkna ut riktningen på en signal.
Men för att få fram vinkeln behövs det antingen antennarrayer eller riktnings-
antenner. En antennarray är flera antenner som är placeras tätt efter varandra.
Med antennarrayer mäter man tidsskillnaden mellan arrayerna eller så kallad
fasskillnad. När en signal från sändaren träffar mottagarna uppstår det en tids-
skillnad på grund av riktningen på sändaren. Riktningsantenner jämför signal-
styrkan på de olika antennerna och utifrån det avgör man vilken riktning signal
kommer ifrån eller så används en rörlig antenn som söker efter vilken vinkel den
starkaste signalen kommer ifrån [11].

3.5 Fingerprinting

Fingerprinting skiljer sig från de andra metoderna för att få ut en position.
Fingerprinting använder sig av tidigare datamätningar för att räkna ut en posi-
tion. Metoden består av två huvudfaser, en insamlingsfas (öffline phase") och en
uppskattningsfas (realtime phase"). I insamlingsfasen utförs mätningar på ett
rutnät av positioner, positionerna och mätresultaten samlas sedan in och förva-
ras som träningsdata. Mätresultaten kan bestå av RSSI värden som mottagaren
fångar upp på varje position. Träningsdatan används sedan i uppskattningsfa-
sen. I uppskattningsfasen räknas en position ut utifrån vad som finns sparat som
träningsdata. [13]

För att få fram en uppskattning används något som kallas för klassificering,
det är ett begrepp som används inom Machine Learning [13]. Klassificering
används för att människor ofta misstolkar olika variabler och tar fel beslut,
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detta leder till att det kan vara svårt att hitta lösningar till vissa problem
[14]. I uppskattningsfasen finns det många algoritmer inom klassificering som
är applicerbara, några av dem vanligaste är: Decision Trees, Neural Networks,
Naive Bayes, k-Nearest Neighbour och Support Vector Machines.

3.6 k-Nearest Neighbour

k-Nearest Neighbour (kNN) är en av de vanligaste klassificeringsalgoritmerna
[14]. Metoden har funnits så länge som redan på 1950-talet [15]. Grundtanken
med kNN är att datapunkter med liknande egenskaper tillhör samma klassi-
ficering. Genom att titta på en okänd datapunkt med kända egenskaper och
jämföra dessa med k-antal närliggande datapunkter är det möjligt att avgöra
vilken klass datapunkten tillhör. Avståndet mellan punkerna mäter man med en
så kallad avståndsmått. Eucledean distance är ett exempel på ett avståndsmått
där man mäter avståndet enlig formeln:

d (x1, x2) =

sX
(x1 � x2)

2 (5)

[15]. Det man försöker uppnå är med hjälp av avståndsmåttet är att få fram
så litet avstånd som möjligt mellan datapunkter med samma klassificering och
så stort avstånd som möjligt mellan datapunkter som har motsatt klassificering
[14].

Värdet på k bestäms genom testa olika värden på k, mäta felgraden och välja
det värde som ger lägst felgrad. Vanligen påverkas värdet på k genom mängden
träningsdata, fler datapunkter i träningsdatan ger högre värde på k [15].

3.7 Trilaterering

I avsnitt 3.3 nämndes det att med hjälp av signalstyrkan är det möjligt att
få fram avstånd mellan sändare och mottagare. För att kunna göra distansen
användbar inom positionering behövs det fler sändare som kan kombineras till
en position. Om sändarnas position och distansen till dem kända så kan man
få ut mottagarens position. I ett perfekt scenariot vet man exakt avstånden till
sändarna, då möts alla distanser vid samma punkt och det gör det möjligt att
få ut rätt position [16].

Formeln för två cirklar som korsar varandra kan ses i ekvation 6 och 7.
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Figur 7: Trilaterering med två cirklar skapar två potentiella positioner vilket
skapar en tvetydlighet

d21 = x2
+ y2 (6)

d22 = (x� x2)
2
+ y2 (7)

x =

d21 � d22 + x2
2

2 · x2
(8)

y = ±
q
d21 � x2 (9)

Där d1 är distansen mellan M och S1 och d2 är distansen mellan M och
S2. Lösningen för koordinaterna (x, y) i ekvationerna syns i ekvation 8 och
9. Om två cirklarna överlappar varandra skapas det två punkter mitt mellan
dessa där cirklarna korsar varandra. En linje som går mellan dessa punkter
kallas för den radikala axeln [17]. Detta är ett problem som uppstår eftersom
då kan mottagaren finnas på två positioner. En lösning till detta problem är att
addera en tredje sändare som kan addera ytterligare en cirkel som tar bort denna
tvetydlighet [9]. Detta ger en tredje ekvation 10. Detta skapar en ny lösning för
koordinaterna x och y, se ekvation 11 och 12.

d23 = (x� x3)
2
+ (y � y3)

2 (10)

x =

x2
2 + d21 � d22

2 · x2
(11)
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x =

x2
3 + y23 + d21 � d23 � 2 · x · x3

2 · y3
(12)

När alla cirklar är skapade räknar man ut var dessa cirklar möts och har då
en punkt där positionen på mottagaren är bestämd [11].

Figur 8: Där två hyperbler som möts utger sändarens position

Eftersom det finns möjlighet att avståndet kan variera i korrekthet, att rikt-
ningen på signalen är okänd, kommer inte, med stor sannolikhet, avstånden
mellan mottagarna och sändaren stämma. I avsnitt 3.3 förklarade vi att en
radiosignal är väldigt varierande på grund av att signalen reflekteras och av
flervägseffekten och annat brus vilket gör att dessa överslag och underslag kan
uppstå. Därför kommer tidigare beräkningar att slå fel. Tar man cirklarnas radi-
kala axlar och räknar ut var dessa två axlar möts så är det möjligt att estimera
mottagarens position.

Vi kan skriva om ekvationen för en cirkel till en generell ekvation (se figur
13, 14 och 15).

(x� x1)
2
+ (y � y1)

2
= r21 (13)

(x� x2)
2
+ (y � y2)

2
= r22 (14)

(x� x3)
2
+ (y � y3)

2
= r23 (15)

Den generella ekvationen kan tolkas som ett linjärt system. Ett linjärt system
kan skrivas om till en matrisform och det är ett sätt att lösa trilatereringsprobl-
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met [18]. Lösningen av ett linjärt system är den vanligaste men inte den bästa.
Det linjära systemet ger väldigt stora fel och det finns en rad metoder för att
lösa detta bland annat linear least square, nonlinear least square, averaging and
weighting [19] och TULIP trilaterering [12].

3.8 Kalman filter

I lägen där det uppstår störningar och brus av okända variabler så finns något
som heter Kalman filter [20]. Det används bland annat inom navigering och
kontroll av fordon, men också inom robotteknik för att styra och planera [20].
Kalman filter använder mätningar över tid och gör en uppskattning av vad
det faktiska värdet är [20]. Man kan säga förenklat att Kalman filter tittar på
uppskattningen från värdet innan och tar med det i beräkningarna för att göra
en ännu bättre uppskattning på nästkommande värde. Algoritmen kom redan
1960 och publicerades av Rudolf E Kalman och har använts i en mängd forskning
sedan dess [20].

Kalman filter beskrivs nedan enligt [21]. Den generella formen av Kalman
filter består av två modeller där den ena är övergångsmodellen:

xk = Axk�1 +Buk�1 + wk�1 (16)

xk är det nuvarande tillståndet som beror på, värdet vi får in uk�1, det
föregående värdet xk�1 och bruset wk�1. A är en övergångsmatris som relaterar
till föregående tillstånd till nuvarande tillstånd vilket gör att förväntad rörelse
och liknande kan påverka övergångsmatrisen. B är också en matris som påverkas
styringångar. På en robot skulle en styringång kunna vara en motor som för den
framåt.

Den andra modellen i Kalman filter är observationsmodellen:

zk = Hxk + vk (17)

zk är mätvärdet som beror på, övergångsmatrisen H, nuvarande tillståndet
xk och bruset vk.

När modellerna passar problemet går det över till behandlingssteget, vil-
ket är själva algoritmen. Behandlingen består av två grupper, tidsekvationerna
och mätekvationerna. Tidsekvationerna ska förutse vad nästa värde blir medan
mätekvationerna tar in mätvärden justerar resultatet efter dem.

Tidsekvationer:

x̂�
k = Ax̂k�1 +Buk�1 (18)
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P�
k = APk�1A

T
+Q (19)

Dessa två ekvationer är de första används behandlingssteget. xk och P-
är mätvärdesuppskattningen och kovariansuppskattningen som sedan används i
mätekvationen. Q är ett värde som indikerar brus på mätningen.

Mätekvationer:

Kk = P�
k HT

(HP�
k HT

+R)

�1 (20)

x̂k = x̂�
k +Kk(zk �Hx̂�

k ) (21)

Pk = (I �KkH)P�
k (22)

Kk är ett värde som kallas för Kalman gain. Kalman gain är något som
väger mellan uppskattningen och själva mätvärdet. Antingen är uppskattningen
närmare det sanna värdet eller så är mätvärdet det.

Behandlingssteget startar med initierande värden vid tidsekvationerna, se-
dan går den vidare till mätekvationerna som tar hänsyn till resultatet av tidsekva-
tionerna. När första itereringen är färdig, börjar man om igen med värden som
som mätekvationerna resulterade i.

Den generella modellen för Kalman filter som vi klargjorde i ekvation 16
kan omarbetas en del för att passa problemet med RSSI [22]. Om vi antar att
varje uppsättning av signalstyrkor inte påverkas av rörelse och distansen är den
samma så kommer signalstyrkan också betraktas som konstant. Det betyder att
vi kan sätta u till 0 och A till en enhetsmatris:

xk = xk�1 + wk�1 (23)

För observationsmodellen (se ekvation 17) kommer transformationsmatrisen
inte kunna påverka så vi kan skriva om den till:

zk = xk + vk (24)
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4 Relaterade arbeten

I den här delen så har vi undersökt andra relaterade arbeten inom positionering
med bluetooth. Vi har fokuserat på de arbeten som använt sig av de positio-
neringstekniker vi berört tidigare. Många arbeten har tittat på RSSI med olika
metoder för att förbättra estimeringen. Det har visat sig uppnå bra resultat med
ett medelfel på 0,5 - 1 meter.

Det finns många tidigare intressanta arbeten inom positionering där de flesta
använder WIFI som radiovågsteknik [16] [23] [24]. På senare tid har många
studier gjorts inom bluetooth low energy. Tekniker och idéer som använts i dessa
studier har varit inspirerade av arbeten som varit utförda med WIFI-teknik. En
av anledningarna är att bluetooth kräver mindre energi. De arbeten vi har tittat
lite närmare på är [19] [12] [25] [26] [27] [28] [29].

Grundproblemet är att få fram en model för relationen mellan RSSI och
distans. [26] undersökte en försvagningsmodell för att få fram distansen och fick
fram en standardavvikelse på 0.95 och 1.31 meter och ett medelfelvärde på 0,91
och 1.31 meter på två olika utrymmen. De diskuterar bland annat att flerväg-
seffekten och val av rätt värden i försvagningsmodellen påverkar resultatet.

I [29] använder de sig av trilateringsmetoder för att lokalisera en robot i ett
område på 6 x 8m och fick fram positionen med ett medelfel på 0.427 meter.
För att få till en så bra precision har de använt sig av ett partikelfilter som tar
hänsyn till robotens rörelser. I [12] utfördes en enklare variant av trilaterering
där de endast använde sig RSSIs försvagningsmodell och en trilateringsalgoritm.
De uppnådde ett medelfel på 0,5 - 1 meter.

I [25] kombinerar man trilaterering med nearest neighbour och kalman filter
för att få ut en estimerad position. Istället för att använda RSSIs försvagnings-
modell, för att få ut en distans, använder de sig av nearest neighbour. Efter det
så räknar de ut distansen till noderna med hjälp av Euclidian distance. På så
sätt minskar de osäkerheten med signalspridning och skuggning. Därefter appli-
ceras trilaterering för att få fram en position. Positionen förbättras med hjälp
av kalman filter. Metoden resulterade i från 0,5 - 4 meter i medelfelvärde till 0,5
- 2 meter i medelfelvärde.

En inte lika helt vanlig metod är att mäta positionering med bluetooth är
AoA. [27] Kallar det för Direction of arrival (DoA) och som i AoA-metoden an-
vänder sig av antennarrayer för att räkna ut vilken vinkel signalen kommer från.
På mätningarna appliceras sedan en algoritm som övervakar och styr nodens rö-
relse. Den kan antingen bestå av ett Kalman filter eller ett partikelfilter. Sista
steget i deras algoritm är kartläggningen där de tar hänsyn till variabler som
antennernas position och infrastrukturen. Deras metod gav ett medelfel på 2 - 4
meter med ett område på 50 x 40 meter. Något som påverkade deras resultatet
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var hur väggar och möbler var placerade och placering i höjd på antennen.
I [28] utfördes experiment med att mäta ToA eller time of flight. I experi-

mentet ville man ta reda på om det var möjligt att mäta hastigheten det tog för
en bluetooth signal att färdas mellan två noder, för att sedan räkna ut vilket
avstånd noderna hade till varandra. Med hjälp av två Android-telefoner gjordes
mätningar på signalen och man kom fram att dagens mobiler ej kan uppnå till-
räcklig noggrannhet. Radiovågor rör sig i ljusets hastighet och det behövs bättre
hårdvara för att kunna estimera avstånd med hjälp av ToA.
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5 Implementering

I det här kapitlet förklaras vilka verktyg, tekniker och algoritmer som användes
under experimentet. Likaså ges här en översikt över systemet, dess ramverk och
programmeringsspråk.

Översikt För att hela systemet ska fungera behövs en grundläggande struk-
tur. Denna struktur består av:

• Sändare

• Mottagare

• Samlingsnod

För detta experiment sattes tre sändare upp i ett 3 x 4 meter stort rum,
se figur 9. I rummet markerades 20 punkter där mätningar utfördes. Vid varje
punkt samlades data in som skickades vidare till en samlingsnod som består
av en server och en NoSQL-databas. Samlingsnoden gör sedan beräkningar på
data som kommer in. Beräkningarna tar fram en estimerad position som sedan
kan användas för att följa en sändares position.

Figur 9: Skiss över rummer som experimentet utfördes på

Sändare Grunden till experimentet bestod av flera sändare som skickar blå-
tandssignaler. Dessa signaler ska sedan tas upp av mottagaren. Antalet sändare
beror på hur tätt de behöver ligga, samt hur stort område experimentet utförs

20



på. Sändaren är ett chip som sänder ut intervall av blåtandssignaler. Sändaren
som valdes till experimentet heter Estimote iBeacon.

Estimote iBeacon är ett microchip som består av en 32-bits ARM Cortex
M0 processor med accelerometer, temperaturmätare och en blåtandssändare
som använder sig av Bluetooth Smart Low Energy tekniken. [30]

Sändaren är inställd att skicka signal var 200:e millisekund. Sändaren är inte
synkroniserad med någon av de andra sändarna utan startar sina meddelanden
när den kan.

Tre sändare placerades i varsitt hörn markerade med ett id för att kunna
separera dessa i algoritmerna som utfördes i ett senare skede.

Mottagare Mottagaren är den som samlar in alla signaler från sändarna. Da-
tan består av sändarens identitet och signalstyrkan mellan sändaren och mot-
tagaren. En modern telefon tillsammans med BLE kan idag agera som en mot-
tagare. I det här experimentet valdes en Android telefon, av modell LG G2,
för att ta emot signaler från sändarna. Tanken med att använda en telefon som
mottagare under experimentet är att försöka få en realistisk bild av vad som
går att åstadkomma med verktyg som används dagligen av människor runt om
i världen. Mottagaren är inställd på att ta emot signaler varje sekund.

Telefonens gränssnitt består av en matris av knappar märkta med positio-
nen den representerar. När kartläggningen och mätningen av en viss position
skall utföras trycks knappen ner och en insamling av 100 datapunkter påbörjas.
Under tiden av insamlingen placerades telefonen i höjd över huvudet för att
minska påverkan av signalstyrkan från alla sändare. När 100 datapunkter blivit
insamlade triggas en signal igång för att meddela att insamlingen är avklarad
och nästa mätning är redo att utföras.

Koden för mottagaren är skriven i Java och den kan delas upp i tre moduler.
Den första modulen skapar gränssnittet som består av en matris av 20 knappar.
När en knapp aktiveras skickas ett meddelande till andra modulen att börja
söka efter blåtandssignaler Den andra modulen sätter upp blåtandssökning och
söker rätt på blåtandssignaler med rätt UUID, Major och Minor. När modulen
upptäcker att rätt signaler kommer in samlas de i separata arrayer tills det finns
tillräckligt med data. När arrayerna nått sin gräns skickas ett nytt meddelande
till den tredje modulen.

Den tredje modulen sköter uppkopplingen mot samlingsnoden. Det första
modulen tar ut satsdelarna ur arrayerna och sorterar dem. Sedan skickas datan
till samlingsnoden.

Samlingsnod Samlingsnoden består av två delar. Den ena delen är insamling
och förvaring, I och med att det finns en möjlighet att flera mottagare gör
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mätningar samtidigt och att algoritmerna exekveras på serversidan samlades alla
värden i en NoSQL-databas. Den andra delen är beräkning. Beräkningar bestod
av flera positioneringsalgoritmer skrivna i Python. Beräkningarna utförs efter
all nödvändig data samlas in. Beräkningarna returnerar en estimerad position
med olika resultat beroende på vilken algoritm som används.

Received Signal Strength Indication För analysen av RSSI signalen pla-
cerades en sändare på en vägg. Mätningar gjordes från 1, 3, 5 och 10 meters
avstånd. Vid varje mätning samlades 100 datapunkter in. Mätningarna utfördes
i en 4,5 meter bred korridor.

Grunden till positionering ligger i RSSI. För att få fram en distans måste
avståndsmodellen i ekvation 25 måste signalspridningskonstanten n och signal-
styrkan från en meters avstånd A bestämmas. A uppmättes till -60 db. Signal-
spridningskonstanten visade sig, efter mätningar i testmiljön, 2.2 ge bra resultat.
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6 Algoritmer

Samlingsnoden utför tre olika algoritmer: Fingerprinting, trilaterering och tri-
laterering med Kalman filter.

6.1 Fingerprinting

Fingerprintingsalgoritmen är uppdelad i två delar, först en insamlingsfas (se
figur knn-collect) där 100 datapunkter från varje sändare samlas in och spa-
ras i databasen. Datan skickas i JSON-format från mottagaren (Android enhet)
till en NoSQL-databas som är en MongoDB databas på database-as-a-service-
tjänsten mLab. Detta sker vid varje punkt som ska vara med och användas som
träningsdata (se figur 10). Efter insamlingsfasen går algoritmen över till upp-
skattningsfasen (se figur 11). I uppskattningsfasen samlas datapunkter in från
varje position. kNN appliceras med en datapunkt från varje position som indata.
kNN beräknar de närmaste grannarna som ligger sparat som träningsdata och
returnerar en position. Positionen kan då användas för att visa var mottagaren
befinner sig.

Figur 10: Insamlingsalgoritmen för k-nearest neighbour
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Figur 11: Uppskattningsalgoritmen för k-nearest neighbour

6.2 Trilaterering

Trilatererings-algoritmen (se figur 13) behöver till skillnad från fingerprint-algoritmen
ingen träningsdata för att estimera en position. Data skickas in till samlingsno-
den som tar signalstyrkan från varje sändare och applicerar avståndsmodellen i
ekvation 25.

d = 10

(A�rssi
10n ) (25)

När avståndet från alla sändare är uträknade kan trilatering utföras. I tri-
latereringen uppstår problemet att avståndsmodellen ger felaktig distans vilket
gör att en perfekt trilaterering inte kan uppstå (se figur 12). För att lösa detta
problem räknas den radikala mittpunkten ut. Den radikala mittpunkten är då,
positionen och resultatet av trilatereringsalgoritmen.

Trilatereringsalgoritmen förlitar sig på att RSSI och avståndsmodellen är
korrekt. Från relaterade arbeten har det visat sig RSSI är väldigt fluktuerande,
därför har vi även implementerat en algoritm med trilaterering och Kalman
filter (se figur 13) för att se om det kan jämna ut RSSI-signalen och påverka
resultatet positivt.

24



Figur 12: Den radikala mittpunkten som uppstår vid felmätning av trileterering

Figur 13: Positioneringsalgoritmen för trilaterering
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Figur 14: Positioneringsalgoritmen för trilaterering med kalman filter

6.3 Trilaterering med Kalman filter

Likt de andra algoritmerna så skickas data till samlingsnoden i trilaterering med
Kalman filter. Innan avståndsmodellen appliceras så behandlas varje uppsätt-
ning av signalstyrkor från varje sändare med Kalman filter. Avståndsmodellen
appliceras på resultatet av Kalman filter. Distanserna som avståndsmodellen
returnerar används sedan som parametrar i trilatereringen.
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Figur 15: RSSI från 1 meters avstånd

7 RSSI-mätningar och positioneringsalgoritmer

Det här kapitlet visar resultatet av de utförda experimenten. Det kommer både
visa hur RSSI-signalerna gav för utslag vid olika avstånd samt resultatet av de
olika algoritmerna som användes för att.

7.1 RSSI

Mätningar är gjorda från fyra olika avstånd 1, 3, 5 och 10 meter. Mätningen
är tagen LOS med så få yttre påverkningar som möjligt, som till exempel möb-
ler och människor. Varje mätning har samlat ihop 100 prover. Sändaren har
skickat ut en signal var 200:e millisekund och mottagaren registrerar signaler
var 1000 millisekund. Varje stapel representerar ett prov under den här tiden.
Diagrammen visar signalstyrkan i decibelmilliwatt.

Från det närmsta avståndet, en meter (figur 15), är förändringen i signalstyr-
kan mellan -44 dbm och -50 dbm. Signalstyrkans förändras något efter ungefär
40 prover för att sedan återgå till samma signalstyrka som i början av mätning-
en. Standardavvikelsen ligger på låga värden, vilket betyder att signalstyrkan
inte förändras märkbart.

Från tre meter (figur 16) syns en förändring mellan -56 dbm och -64 dbm med
några få avstickare. Förändringen mellan proverna är 10 dbm vilket är något
större än från en meters avstånd. Standardavvikelsen är också något högre än
figur 15 men fortfarande låg. Det som skiljer sig från mätningen på en meters
avstånd är att det är att proverna är unikare.
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Figur 16: RSSI från 3 meters avstånd

Figur 17: RSSI från 5 meters avstånd

28



Figur 18: RSSI från 10 meters avstånd

RSSi signalen börjar förändras från fem meter. Standardavvikelsen är högre
vilket verkar bero på avståndet. Förändringarna varierar mellan ungefär -79
dbm och -72 dbm vilket sker genom hela mätningen. Det flesta proverna från
fem meters avstånd ligger runt -72 dbm.

Från tio meter är förändringarna betydligt större och precisionen sämre.
Lägsta värdet ligger på -83 dbm och det högsta -72 dbm. Det högsta värdet
ligger på samma nivå som mätningen från fem meter. Det som skiljer sig mest
ifrån de andra mätningarna är standardavvikelsen är betydligt högre.

I figur 19 ser man tydligt att standardavvikelsen ökar med avståndet. Man
kan också se att från 5 och 10 meter är många värden lika varandra vilket kan
leda till misstolkning i avståndsmodellen.
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Figur 19: Medelvärdet från olika avstånd angivet i meter med standardavvikelsen
som felvärde

7.2 Positionering

I försök att få fram positionen på en mottagare har tre sändare placerats ut i ett
rum på 3 x 4 meter. Varje sändare skickar ut en signal varje 200:e millisekund.
Mottagaren tar emot signaler från alla sändare vare 1000:e millisekund. I denna
del visas resultaten från dessa mätningar med hjälp av tre olika algoritmer;
K-nearest neighbour, trilaterering och trilaterering med kalman filter. För att
mäta algoritmernas precision används standardavvikelse som mätvärden för att
jämföra dessa med varandra.

7.2.1 K-nearest neighbour

K-nearest neighbour, som är en fingerprint-algoritm, sparar träningsdata från
utsatta positioner. Träningsdatan består av 90 mätningar från varje position.
Dessa mätningar används för att få ut en kvalificerad gissning genom att titta
på närliggande noder. För att få fram standardavvikelse och för att se om mät-
ningarna skiljer sig från varandra tas 10 prover från varje position. Varje prov,
som innehåller ett mätvärde från varje sändare, går genom K-NN algoritmen
som returnerar en position. Från resultaten är det möjligt att få fram standar-
davvikelse vilket är det som används för att visa precisionen i algoritmen.

Något som är viktigt att ta hänsyn till i en K-NN-algoritm är att alla trä-
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Figur 20: En heatmap som visar standardavvikelsen för k-nearest neighbour

ningsvärden som algoritmen använder är de enda positionerna som kan uppstå.
Vad det betyder är att positioner som ligger mellan träningspositioner kommer
att resultera i antingen i det ena värdet eller det andra.

I figur 21 är det möjligt att se resultatet från varje position. Standardavvikel-
sen ligger på runt en meter förutom på vissa positioner. Där standardavvikelsen
ligger över en meter är positionen oftast nära 0 på y-axeln. I mitten av rum-
met eller nära (0, 0) och (0 ,4) ligger standardavvikelsen under en meter. Den
position som avvek mest var (2, 0) med en standardavvikelse på två meter.

7.2.2 Trilaterering

Trilaterering använder minst tre noder för att ta fram en position. Noderna
skickar ut en signal och mottagaren registrerar dessa signaler i form av signal-
styrka. För att trilatereringsalgoritmen ska fungera omvandlas signalstyrkan till
ett avstånd. Omvandlingssteget blir extra viktigt eftersom resultat avgör hur
bra trilatereringsalgoritmen fungerar. Avståndet till varje nod används sedan
för att få ut en position.

Trilaterering använder sig inte av någon träningsdata utan utgår direkt från
datan som kommer in. Från varje position samlades 10 prover in, varje prov
består av tre värden ett från varje nod. Vad som går att se från resultatet är
att vissa positioner har hög standardavvikelse, medan andra positioner har låg.
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Figur 21: En graf som visar de estimerade positionerna som tagits fram med
k-nearest neighbour
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Figur 22: En heatmap som visar standardavvikelsen för trilaterering

Position (2, 4) har högst standardavvikelse och området i mitten har lägst.
Summan av standardavvikelsen är väldigt hög i jämförelse med K-NN-algoritmen

och det ser ut att bero på de avvikande värden som uppstår på vissa positio-
ner. Trilatereringsalgoritmen har bättre precision på vissa positioner i jämförelse
med K-NN.

Om man tittar på positionerna så ser många ut att vara inkorrekta till en
hög grad. Den bästa positioneringen är D som ligger på position (1, 3) och har
ett fel på 0,5 meter.

7.2.3 Trilaterering med Kalman filter

Trilaterering med Kalman filter använde sig av samma data som endast Tri-
laterering. Det som skiljer sig i denna algoritm är att standardavvikelsen är
betydligt lägre överlag än trilaterering utan Kalman filter. Standardavvikelsen
är fortfarande hög vid (2, 4), men (0, 0) är bättre. Många av positionerna ligger
långt från sina referenspunkter. Till exempel A ligger närmare referenspunkt B
än referenspunkt A. De punkterna som ligger närmast sina referenspunkter är
D och F och de har ett fel på ungefär en meter.
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Figur 23: En graf som visar de estimerade positionerna som togs fram med
trilaterering
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Figur 24: En heatmap som visar standardavvikelsen för trilaterering med Kal-
man filter

8 Analys av resultat

Det här kapitlet analyserar vi resultaten och metoderna vi använde och jämför
dem med teorin och relaterade arbeten.

När vi tittar på RSSI ser vi att signalen har en hög standardavvikelse redan
från en meters avstånd och ökar i takt med att avståndet blir större. Signalstyr-
kan är är tillräckligt stabil upp till tre meter. Från fem meters avstånd överstiger
standardavvikelsen 4 db vilket gör att signalstyrkan varierar så mycket att vissa
mätningar liknar signalstyrkor från andra avstånd. Som vi tog upp i 3.3 lig-
ger svårigheten i att ta fram en bra försvagningsmodell som passar in i den
miljön som positioneringen ska utövas på. Försvagningsmodellen som användes
fungerar bra upp till tre meter men fungerar sämre på längre avstånd.

K-Nearest neighbour har visat sig ge bra resultat med en låg standardav-
vikelse och med positioner nära referenspunkterna. En stor fördel med KNN
är att den anpassar sig efter miljön vilket gör att oavsett om det finns många
hinder, så som möbler och väggar, så kommer KNN ge bra resultat. Nackdelen
med KNN är tiden och mängden arbete det krävs för att skapa en miljö där
det är möjligt att estimera en position. Området som testet utövades på var på
3 x 4 meter stort och 20 positioner behövde kartläggas innan positioneringen
kunde utföras. Varje position som samlades in tog 100 sekunder vilket gör att
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Figur 25: En graf som visar de estimerade positionerna som togs fram med
trilaterering med Kalman filter
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hela området tog mer än 30 minuter att avklara. Ett större område med bra
upplösning kommer kräva stora resurser. Om KNN skall användas på ett större
område måste ett bra verktyg finnas eller tas fram för att effektivisera metoden
i insamlingsfasen.

Om man bortser från tiden och arbetet det tog för att upprätta inomhus
positionering med KNN. Så är KNN-metoden effektiv och ger bra resultat. I
arbetet som vi tittade på tidigare [25] så fick de resultat från 0,5 - 4 meter i
medelfelvärde till 0,5 - 2 meter i medelfelvärde, men då använde de sig av både
k-nearest neighbour och trilaterering med kalman filter. Vi lyckades uppnå en
standardavvikelse på 0 till 2 meter med endast k-nearest neighbour. Det vi inte
vet är om precisionen förändras över ett större testområde.

Trilatereringsalgoritmen gav hög standardavvikelse på vissa positioner, så
som (0, 0) och (2, 4) vilket kan bero på att trilatereringsalgoritmen inte använ-
der data från sändaren som är placerad på (0, 0). Det gör att de andra sändarna
hamnar långt från mottagaren vilket gör att risken för fel ökar eftersom avstån-
det är längre, som vi kunde se från RSSI-mätningarna. Det ser ut som som
positionerna längst med kanten på testområdet verkar vara svår att estimera,
det kan bero på att signalerna har svårt att nå fram utan att ha studsat i en
möbel eller vägg. Många av positionerna har hög standardavvikelse vilket kan
bero på att försvagningsmodellen för RSSI är inkorrekt eller kan förbättras. I
[12] användes trilaterering med en modell som de anpassade efter testmiljön och
tog fram en exponentialfunktion i tredje graden som visade sig ge ett medelfel
under en meter, vilket är mycket bättre resultat än vad vår metod gav.

I ett försök att förbättra standardavvikelsen och positioneringen användes
Kalman filter ovanpå trilatereringsalgoritmen. Kalman filter förbättrade stan-
dardavvikelsen ser inte ut att förbättra positionen tillräckligt. Anledningen kan
vara att oavsätt om vi jämnar ut RSSI med Kalman filter så kommer försvag-
ningsmodellen fortfarande spela en väldigt stor roll. I [29] använde de sig av
ett partikelfilter för att förbättra trilatereringen och uppnådde ett fel på under
0,5 meter vilket vi inte kunde uppnå med kalman filter. Men om man tittar
närmare på deras experiment så ser man att de har tagit robotens rörelser in i
beräkningarna vilket förbättrar positioneringen.

Om vi jämför alla positioneringsalgoritmer (se figur 26) med varandra så ser
vi att k-nearest neighbour ger bäst resultat. När vi jämför trilaterering med
trilaterering med Kalman filter så är det skillnad på positionerna men inte
tillräckligt bra skillnad. Vissa positioner är till och med sämre estimerade än
endast trilaterering. Detta betyder att Kalman filter som vi applicerat det inte
ger en bättre estimerad position. Kalman filter fungerar antagligen bättre om en
extra parameter används så som mottagarens rörelser. Men i en statisk mätning
ser det inte ut som Kalman filter fungerar särkilt bra. För att få mottagarens
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Figur 26: En graf som visar alla de estimerade positionerna som togs fram i
jämförelse med den verkliga positionen
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rörelser skulle man kunna använda sig av mottagarens andra sensorer, som i
det här fallet kan vara en accelerometer. Det vi inte har testat i detta arbete
är att se vad som händer med positionerna om mätningarna inte sker statiskt
utan mäts samtidigt som mottagaren rör på sig.
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9 Slutsats

I detta arbete har vi testat tre olika positioneringsalgoritmer för att se hur bra
de står sig mot varandra för att estimera en position.

De frågor som behandlades i rapporten var:

• Hur bra precision på avstånd är möjlig med hjälp av RSSI?

Från de relaterade arbeten vi har studerat kan man se att precisionen som
är möjlig att få med hjälp av RSSI är under 0,5 meter. Något man bör ta med
i beräkningen är att den precisionen beror på hur stort område sändarna ska
omfatta. I våra mätningar visade det sig att mellan 0 till 3 meter är det möjligt
att få en precision under 0,5 meter.

• Kan precisionen förbättras med hjälp av utvalda positioneringsalgoritmer.

Vi valde att testa tre positioneringsalgoritmer k-nearest neighbour, trila-
terering, och trilaterering med Kalman filter. Trilaterering visade sig ge dålig
precision med standardavvikelser uppåt 9 meter. Trilaterering med Kalman fil-
ter gav lägre standardavvikelse men förbättrade inte sin estimerade position
jämfört med referenspunkten. Resultatet kan bero på att försvagningsmodellen
som tagits fram för att omvandla RSSI till avstånd är inkorrekt. KNN är inte
beroende av försvagningsmodellen och ger bättre resultat än trilaterering och
trilaterering med Kalman filter. Med rätt försvagningsmodell tror vi att preci-
sionen kan förbättras med trilaterering. KNN förbättrar precisionen vilket kan
bero på att KNN anpassar sig efter miljön genom att skapa testdata från varje
position.

• Är mätdata från Bluetooth Low Energy tillräckligt tillförlitlig för inom-
huspositionering?

Bluetooth Low Energy och radiovågssignaler påverkas av sin miljö och beter
sig som ljus och vatten, studsar och absorberas av väggar, möbler och männi-
skor. Mätning av signalstyrkan inte är så trivial som man kan tro till en början.
Detta gör att man måste använda sig av rätt metoder för att få fram rätt posi-
tion. Många har forskat inom området och vår slutsats är att BLE är tillräckligt
tillförlitlig för inomhus positionering. Det som man bör fundera över är vilken
av metoderna som man ska använda sig av för inomhuspositionering med BLE.
Det går att använda AoA med bra precision över stort område, men med speci-
altillverkad hårdvara. ToA var med dagens hårdvara i smart phones en omöjlig
uppgift. Det handlar egentligen om hur bra precision man vill uppnå kontra
kostnad.
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10 Framtida arbeten

Det finns potential att förbättra och undersöka vidare möjligheterna inom in-
omhuspositionering. Nedan listas några förslag på framtida arbeten:

• Området som experimenten utfördes på var ett rum på 3 x 4 meter. Vi fick
indikationer på att signalen förändras vid ett större område vilket gör det
intressant att undersöka och jämföra olika areor som experimenten utförs
på.

• Bluetooth-signaler visade sig påverkas av möbler och hur rummet är utfor-
mat. Ytterligare tester i olika miljöer så som andra möbler och varierande
mängd människor kan utföras för att på så sätt få reda på hur stor påver-
kan de har på signalerna.

• En förbättring i algoritmen skulle kunna vara att ta hänsyn till vilka
sändare som är närmast mottagaren och låta den datan väga mer i ut-
räkningen av positioneringen. På så sätt miskas påveran av sändare som
är på långt avstånd. Eftersom precisionen minskade kraftigt efter några
meter så är det möjligt att man kan minska felmarginalen som uppstår.

• En mobiltelefon innehåller inte bara en bluetooth utan flera sensorer som
mäter telefonens omgivning på olika sätt. Att kombinera bluetooth-data
med andra sensorer, till exempel accelerometern för att ta reda på mobi-
lens riktning och hastighet, skulle kunna förbättre precisionen.
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