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Abstract 
Purpose – The purpose of this thesis was to identify and evaluate different filtering algorithms 
for raw Received Signal Strength Indication (RSSI) values in an indoor positioning system. The 
purpose was also to examine how the positioning accuracy is affected depending on which filter 
that was applied to an indoor positioning system based on Bluetooth Low Energy (BLE) 5. 
Method – To identify and evaluate the filtering algorithms a literature study was performed, 
where databases such as Primo, Google Scholar, Digitala Vetenskapliga Arkivet among others 
were used to collect data. To examine how the positioning accuracy is affected by the filtering 
algorithms, an experimental study was performed. A one-dimensional indoor positioning 
system was designed were a Blue Gecko BGM111 Bluetooth Low Energy Model with BLE 5 was 
programed to read the RSSI values from a connection with an iPhone 8. The RSSI values were 
sent via a UART to an external computer which stored these as a text file. All the filtering 
algorithms processed the same text file to reassure comparable conditions. The results from the 
different filtering algorithms were examined in two steps. The first step was to decide if the 
filtering of the distance values or the filtering of the RSSI values resulted in the highest 
positioning accuracy. The second step was to compare the results to decide which of the filtering 
algorithms that gave the highest positioning accuracy. The examination resulted in an observed 
hypothesis created by the authors, that was validated by conducting a single tailed hypothesis 
test with a significance level of 0,01. By conducting the tests in three different environments, 
an assurance was created that the same phenomenon was in place in all environments. The 
experimental study took place in the following environments: harsh office environment, calm 
office environment and open environment. 
Findings – The results from the literature study showed that the Kalman filter, Feedback filter, 
Gauss filter, Moving Median filter, Moving Mean filter and Particle filter are the most frequently 
mentioned filtering algorithms in the positioning context. The results from the experimental 
study showed that the Kalman filter was the filtering algorithm with the highest positioning 
accuracy. The results also showed that filtering on the RSSI values before they were transformed 
into distance was an improvement compared to filtering on the distance, after the 
transformation of the RSSI values. 
Implications – The results from this thesis will be beneficial for ROL Ergo AB in their 
upcoming implementation of an indoor positioning system. After a conducted examination of 
existing work within the field, the authors found a lack of studies that compare positioning 
accuracy on more than 3 filtering algorithms and with a usage of the latest version of BLE, 
namely version 5. This shows that the results from this thesis could be of great use for 
developers of positioning systems based on BLE. 
Limitations – The time spent realizing this thesis did not allow for a full and exhaustive 
evaluation of the great number of filtering algorithms that are available. Therefore, only a few 
filtering algorithms were selected to be examined and tested, which was done by what the 
authors considered to be a frequent mentioned filtering algorithm in other positioning systems 
and that was implementable within the timeframe of this thesis. This thesis experimental study 
only used BLE 5 as communication mean and therefore does not contain a comparison of 
positioning accuracy between BLE 5 and earlier versions of BLE.  
Keywords – RSSI, BLE 5, filtering algorithm, positioning accuracy. 
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med detta examensarbete var att identifiera och utvärdera olika 
filtreringsalgoritmer för råa RSSI-värden i ett inomhuspositioneringssystem. Syftet var även att 
undersöka hur positioneringsnoggrannheten påverkas beroende på vilket filter som används, 
hos ett inomhuspositioneringssystem baserat på Bluetooth Low Energy (BLE) 5.   
Metod – För att identifiera och utvärdera de olika filtreringsalgoritmerna genomfördes en 
litteraturstudie där databaser som Primo, Google Scholar, Digitala Vetenskapliga Arkivet med 
flera använts för att samla in data. För att undersöka hur positioneringsnoggrannheten 
påverkas av filtreringsalgoritmerna har en experimentell studie genomförts. Ett 
endimensionellt inomhuspositioneringssystem har konstruerats där en Blue Gecko BGM111 
Bluetooth Low Energy Module med BLE 5 programmerats för att läsa RSSI-värdena i 
uppkopplingen med en iPhone 8. RSSI-värdena skickades via en UART över till en extern dator 
som lagrade dessa i en textfil. Samtliga filtreringsalgoritmer bearbetade samma textfil för att 
säkerställa jämförbara förutsättningar. Resultaten från de olika filtreringsalgoritmerna har 
granskats i två steg. Det första steget var att bestämma om filtrering på avståndsvärden eller 
om filtrering på RSSI-värden resulterar i bäst positioneringsnoggrannhet. Det andra steget var 
att jämföra resultaten för att avgöra vilken av filtreringsalgoritmerna som gav högst 
positioneringsnoggrannhet. Granskningen resulterade i att skribenterna skapade en 
observerad hypotes, vilken bekräftades genom att genomföra ett ensidigt hypotestest med en 
signifikansnivå på 0,01. Genom att genomföra testerna i tre miljöer, säkerställs att samma 
fenomen återupprepades i samtliga miljöer. Miljöerna där den experimentella studien 
genomfördes var tuff kontorsmiljö, lugn kontorsmiljö och öppen miljö. 
Resultat – Resultaten från litteraturstudien visade på att Kalmanfiltret, Feedbackfiltret, 
Gaussfiltret, Glidande Medianfiltret, Glidande Medelvärdesfiltret och Partikelfiltret är de oftast 
förekommande filtreringsalgoritmerna i positioneringssammanhang. Resultaten från den 
experimentella studien visade på att Kalmanfiltret var den filtreringsalgoritm som hade högst 
positioneringsnoggrannhet. Resultaten visade även på att filtrering på RSSI-värdena innan de 
omvandlas till avstånd medförde en förbättring i positioneringsnoggrannheten jämfört med då 
filtreringen skedde på de uppmätta avstånden, efter omvandlingen av RSSI-värdena. 
Implikationer – Resultatet från detta examensarbete kommer vara till nytta för ROL Ergo 
AB i deras framtida implementering av ett inomhuspositioneringssystem. Efter genomförd 
granskning av tidigare arbeten inom området har skribenterna funnit en avsaknad av studier 
som jämför positioneringsnoggrannheten hos fler än tre filter och med ett användande av den 
senaste versionen av BLE, nämligen version 5. Detta indikerar att resultatet från detta 
examensarbetet kan vara till nytta för utvecklare av positioneringssystem baserat på BLE. 
Begränsningar – Tiden som var avsatt för examensarbetet tillät inte en fullständig och 
uttömmande utvärdering av det stora antalet filtreringsalgoritmer som finns tillgängliga. 
Därför valdes endast ett fåtal filtreringsalgoritmer att undersökas och testas, vilket har skett 
utifrån vad författarna ansett vara vanligt förekommande filter hos andra system och som var 
implementerbara inom tidsramen för examensarbetet. Examensarbetets experimentella studie 
använde endast BLE 5 som kommunikationsmedel och innehåller därför inte en jämförelse av 
positioneringsnoggrannheten mellan BLE 5 och tidigare versioner av BLE.  
Nyckelord – RSSI, BLE 5, filtreringsalgoritm, positioneringsnoggrannhet. 
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1 Introduktion  
Detta kapitel inleds med Bakgrund, som ger en kort beskrivning av företaget ROL Ergo AB och 
vad studien har för syfte utifrån deras perspektiv. Senare beskrivs studiens 
problembeskrivning, som förklarar varför råa RSSI-värden inte är tillräckligt träffsäkra för att 
användas i ett högprecist positioneringssystem. Syfte och frågeställningar beskriver syftet med 
studien samt de frågeställningar som valts att besvaras. Omfång och avgränsningar beskriver 
vad som omfattas i studien och vad som uteslutits.  

1.1 Bakgrund 
ROL Ergo AB är en del av ROL AB som är ett privatägt företag som grundades 1985. ROL AB 
och dess dotterbolag har utvecklat och levererat produkter och lösningar för tusentals affärer 
och kontor runt om i världen. ROL Ergo är en av de världsledande företagen för skräddarsydda 
elektriska sitt- och ståbord. De utvecklar själva kontrollsystemen och möbeldesignen, vilket 
innebär att de själva äger hela tillverkningskedjan. Eftersom kontorsytor idag inte är billiga, 
erbjuder ROL Ergo även konceptet Intelligent Office. Med Intelligent Office kan företag samla 
in data och övervaka utnyttjandet av och kapacitet hos sina kontorsytor, vilket gör det möjligt 
att statistiskt visa hur mycket yta som egentligen används och behövs.  
  
ROL Ergo vill undersöka hur man med hjälp av moduler med Bluetooth Low Energy (BLE) kan 
positionera och identifiera enheter, främst mobiltelefoner, i en kontorsmiljö. För att underlätta 
användandet av deras bokningssystem, ska identifiering och positionering av enheter ske 
automatiskt, vilket medför att det räcker att endast vara fysiskt närvarande med enheten i ett 
rum för att bekräfta en rumsbokning. Genom att undersöka var användare befinner sig öppnas 
även möjligheten att mer detaljerat kunna föra statistik över användandet av kontorsytor. ROL 
Ergo vill även utveckla ett system som gör det möjligt att enkelt kunna lokalisera sina 
arbetskollegor. För att möjliggöra detta behövs en positioneringsfunktion som visar var alla 
aktiva användare befinner sig i byggnaden.  
 
En av de vanligaste teknikerna för positionering är Global Positioning System (GPS). I dagsläget 
är GPS populära för att det i vissa fall är väsentligt att känna till sin nuvarande position och 
därifrån kunna navigera till en slutdestination på ett smidigt sätt, utan att besitta kunskap inom 
navigering eller orientering. GPS används flitigt av oss människor och är användbar i 
utomhusmiljöer. Många är beroende av GPS och vissa behöver utnyttja det dagligen för enkla 
transporter till och från jobbet. GPS har förenklat vårt navigationsproblem, men det finns 
begränsade möjligheter att använda systemet inomhus på grund av att satellitsignalen inte kan 
tränga igenom vissa material och samtidigt behålla precisionen i positioneringen (Hightower & 
Borriello, 2001). 

Indoor Positioning System (IPS) är ett system som är till för att med hög precision positionera 
en person eller ett objekt innanför ett område i en byggnad. Intresset för tekniken ökar och 
enligt (ReportBuyer, 2017) kommer det troliga marknadsvärdet för Indoor Positioning and 
Indoor Navigation (IPIN) att öka sin genomsnittliga årliga tillväxttakt (CAGR) med 56,90% 
under intervallet 2017–2021.  
 
Det finns företag och organisationer som använder positioneringstekniken till att förbättra 
upplevelsen för sina kunder. Victoria and Albert Museum i London, till exempel, tog reda på 
att 95% av deras besökare som har en smartphone, tar med sig den till museet (Lewis, 2014). 
Museet beslutade därför att genom en applikation utnyttja telefonens möjlighet till navigering 
via Bluetooth för att underlätta guidningen under besöket.  Ytterligare ett exempel är Riviera-
Chablais sjukhus som är 15,000m² stort och dessutom svårt att skylta. Sjukhuset arbetade 
därför tillsammans med OnYourMap för att skapa en mobilapplikation som skulle kunna 
underlätta navigeringen. Resultatet blev en applikation som skickar påminnelse-SMS till 
patienter om deras nästa besök. Meddelandet innehåller också en programkod som kan 
aktiveras på sjukhusområdet och därmed enkelt hjälpa till med navigeringen till den avdelning 
där besöket ska ske. Projektet visade sig vara framgångsrikt och drivs vidare i samarbete med 
vårdsjukhuset i Rennaz (Augur, 2017). 
 
När man arbetar med trådlösa kommunikationssystem är det viktigt att ta hänsyn till flervägsfel 
(Multipath interference) mellan en sändare och en mottagare. Flervägsfel uppstår genom att 
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radiovågorna från en sändare reflekteras mot olika objekt och således tar olika vägar till en 
mottagare vilket ger upphov till olika väglängder. Recieved Signal Strength Indication (RSSI) 
är en mätenhet för styrkan hos en mottagen radiosignal. Mellan en sändare och en mottagare 
som är uppkopplade via till exempel Bluetooth Low Energy (BLE) finns det en direkt 
logaritmisk koppling mellan RSSI-värdet och avståndet. Men när det uppstår flervägsfel för det 
med sig att RSSI-värdet får toppar med värden som inte är relaterade till det verkliga avståndet 
mellan enheterna. För att RSSI-värden ska kunna användas i ett högeffektivt 
positioneringssystem krävs det att dessa oönskade värden inte tas med i beräkningen av 
positionen. Det innebär att ett brusfilter i form av en filtreringsalgoritm måste appliceras som 
filtrerar bort de felaktiga värdena så att resultatet överensstämmer med det verkliga avståndet 
mellan enheterna. 

1.2 Problembeskrivning 
Om det ska finnas en rimlig möjlighet för att ett positioneringssystem ska kunna användas till 
att bekräfta i vilket specifikt rum man befinner sig i, vilket beskrevs i inledningen, måste 
sensorerna ha en hög precision gällande positionering av enheter. Man kan föreställa sig fallet 
då två intilliggande rum ska bekräftas; då krävs det att sensorerna inte registrerar en enhet i fel 
rum utan har tillräckligt hög precision för att man ska kunna vara säker på i vilket rum enheten 
befinner sig i. 
 
I en ideal värld är RSSI-värdet enbart beroende av avståndet mellan enheterna. I verkligheten 
påverkas RSSI-värdet av den fysiska miljön, vilket medför att det blir mycket brus och felaktiga 
värden. Detta beror på att signalen reflekteras mot objekt i omgivningen, som väggar, möbler 
etc., vilket medför att vissa mätvärden inte alls stämmer med verkligheten. På grund av detta 
är rena RSSI-värden inte tillräckligt träffsäkra för att användas i ett 
högprecisionspositioneringssystem.   
 
Efter granskning av tidigare arbeten inom området har författarna inte funnit resultat som 
redovisar en jämförelse i positioneringsnoggrannheten mellan fler än tre filter. Chiu (2017) 
presenterade en jämförelse mellan ett flytande medelvärdesfilter och ett flytande medianfilter 
och använde BLE 4.0. Cinefra (2013) presenterade en jämförelse mellan ett Kalmanfilter, ett 
Gaussfilter och ett flytande medianfilter och använde BLE 4.0. Silver (2016) presenterade en 
jämförelse mellan ett Kalmanfilter och ett flytande medelvärdesfilter och använde BLE 4.0. 
Detta visar på en avsaknad av studier som jämför positioneringsnoggrannheten hos fler är tre 
filter samtidigt och med användande av den senaste versionen av Bluetooth, nämligen version 
5. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgick det att man inte kan komma fram till en verklig position 
enbart med hjälp av ofiltrerade RSSI-värden eftersom dessa inte återger ett korrekt resultat 
eftersom ofiltrerade RSSI-värden för med sig oönskade toppar med felaktiga värden. Vidare 
framgick det att det krävs en filtreringsalgoritm för att eliminera de felaktiga värdena för att 
därmed kunna leverera ett mer pålitligt resultat. Därmed är syftet med denna studie: 
 

Att identifiera och utvärdera ett antal olika algoritmer för filtrering av råa 
RSSI-värden samt applicera dessa i en experimentell studie för att 
undersöka positioneringsnoggrannheten hos ett 
inomhuspositioneringssystem (IPS) uppbyggt kring teknologin Bluetooth 
Low Energy 5. 

 
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. För att få bort de oönskade 
topparna i RSSI-värdena krävs en filtreringsalgoritm. En teoretisk undersökning behöver 
genomföras för att undersöka vilka filtreringsalgoritmer som finns tillgängliga och hur dessa är 
uppbyggda. Därmed är studiens första frågeställning: 
 

[1] Vilka olika filtreringsalgoritmer finns tillgängliga för att förbättra 
positioneringsnoggrannheten hos råa RSSI-värden som används i ett IPS? 

För att kunna jämföra denna studies resultat med andra studiers resultat och undersöka en 
möjlig koppling mellan filtreringsalgoritm och positioneringsnoggrannhet behövde en 
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litteraturstudie genomföras. Därefter jämfördes de olika filtreringsalgoritmernas 
positioneringsnoggrannhet inbördes i en experimentell uppställning av ett IPS. Därmed är 
studiens andra frågeställning: 

[2] Vilket av de utvärderade filtreringsalgoritmerna påvisade den bästa ökningen i 
positioneringsnoggrannhet i ett IPS baserat på BLE 5? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en litteraturstudie och 
en experimentell studie att genomföras hos ROL Ergo AB. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien inbegriper en teoretisk studie för att undersöka vilka filtreringsalgoritmer som finns 
tillgängliga och hur de är uppbyggda. Studien innehåller även en experimentell undersökning 
för att testa filtreringsalgoritmerna och jämföra deras noggrannhet. Eftersom det finns ett stort 
antal filtreringsalgoritmer tillgängliga och tiden som är avsatt för examensarbetet inte tillåter 
en fullständig och uttömmande utvärdering av dessa algoritmer, kommer endast ett fåtal av 
dessa att undersökas och testas. Valet av filtreringsalgoritmer för den experimentella studien 
har skett utifrån vad författarna identifierat vara vanligt förekommande hos andra 
positioneringssystem och som dessutom kunde implementeras inom tidsramen för 
examensarbetet, se kapitel 2.4 Val av filtreringsalgoritmer.  
 
Studien omfattar inte:  

- De etiska aspekterna som finns bakom ett positioneringssystem, som till exempel att 
en arbetsgivare har kännedom om alla sina medarbetares aktuella positioner. 

- Olika typer av miljöer och deras påverkan på RSSI-värdena, varför endast tre olika 
miljöer valts. 

- Experimentella studier av andra kommunikationsmetoder än BLE 5, som till exempel 
BLE 4.0 eller 4.2, RFID, Wi-Fi, IR etc. 

- Experimentella studier på enheter i rörelse. 
- Experimentella studier i annat än en dimension. 
- Filtreringsalgoritmernas positioneringsnoggrannhetspåverkan på olika val av 

fönsterstorlekar, sannolikhetsvärden och standardavvikelser. 

1.5 Disposition 
Rapporten är, utöver det inledande kapitlet, disponerad enligt följande: Metod och 
genomförande där en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess gås igenom. Hur 
informationsinsamlingen och analysen använts för att besvara studiens frågeställningar och 
kopplingen av metodval med en diskussion om studiens trovärdighet, beskrivs också. 
Teoretiskt ramverk ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats och som studien bygger på. Teorin beskriver de 
filtreringsmetoder som valts att användas i den experimentella studien och hur dessa besvarar 
den andra frågeställningen. Vidare beskrivs den empiri som är insamlad för att ge svar på 
studiens frågeställningar. Vidare analyseras genomförandet under Analys, baserat på 
behandlad teori och insamlad empiri där resultatet av arbetet beskrivs baserat på 
frågeställningarna och syftet med rapporten. Rapporten avslutas med Diskussion och ger en 
sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens implikationer och 
begränsningar. Rapporten avslutas med förslag på vidare forskningsfrågor. 
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2 Metod och genomförande 
I arbetet genomfördes en litteraturstudie för att undersöka vilka olika filtreringsalgoritmer för 
RSSI-värden som finns tillgängliga och hur de är uppbyggda och kan appliceras praktiskt. I 
litteraturstudien undersöktes även andra studiers resultat gällande 
positioneringsnoggrannheten med användande av olika filtreringsalgoritmer. De mest 
relevanta algoritmerna jämfördes i en experimentell studie för att utröna 
positioneringsnoggrannheten dessa efter filtrering av råa RSSI-värden. För att genomföra den 
experimentella delen av studien programmerades en Blue Gecko BGM111 Bluetooth Low 
Energy Module med BLE v.5, för att från en mobil enhet avläsa RSSI-värdena. Dessa skickades 
via en UART till en extern enhet för att applicera de utvalda filtreringsalgoritmerna och spara 
de genererade resultaten. Enheten som testats är en iPhone 8, OS v.11.1.2 med Bluetooth 5. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs de metoder för datainsamling och dataanalys som användes för att 
besvara studiens frågeställningar.  
 
För att besvara studiens första frågeställning, ”Vilka olika filtreringsalgoritmer finns 
tillgängliga för att förbättra noggrannheten hos råa RSSI-värden som används i ett IPS?”, 
har en litteraturstudie genomförts för att undersöka vilka filtreringsalgoritmer som finns och 
hur de fungerar. För att besvara studiens andra frågeställning, ”Vilket av de utvärderade 
filtreringsalgoritmerna påvisade den bästa ökningen i positioneringsnoggrannhet i ett IPS 
baserat på BLE 5?”, har en experimentell studie tillsammans med en litteraturstudie 
genomförts för att, görligaste mån och under likvärdiga förutsättningar, kunna ställa de olika 
filtreringsalgoritmerna mot varandra och jämföra deras positioneringsnoggrannhet. 

2.2 Arbetsprocessen 
Matthew och Sutton (2011) redovisade en forskningsprocess i en hypotetisk-deduktiv 
forskningmodell, vilken denna studiens arbetsprocess baseras på. Figur 2.1 illustrerar en 
förenklad och anpassad variant för studien som innehåller fyra faser. 

 
Figur 2.1, Arbetsprocessens fyra faser 

I första fasen, Teoriinsamling, påbörjades en generell inläsning av forskningsfältet. Främst 
studerades vetenskapliga artiklar, studier, examensarbeten, rapporter, digitala böcker och 
forum för att bygga upp en kunskapsbas. Även diskussioner med kunniga inom området från 
ROL Ergo AB har bidragit till den här fasen av arbetet. Upplägget kring litteraturstudien 
förklaras tydligare i kapitel 2.3.1 Litteraturstudie. Fasen var väsentlig för att kunna besvara 
studiens första frågeställning och var en central del för att erhålla den teoretiska grund som 
behövdes för att genomföra studien. Den andra fasen, Datainsamling, har utgjorts av den 
experimentella delen av arbetet vilket tydligare förklaras i kapitel 2.3.2 Experimentell studie. 
Datainsamlingsfasen har i sin tur bestått av två delar; RSSI-mätningar, och filtrering. Den 
tredje fasen, Analys, har bestått av att analysera och behandla insamlad empiri och teoretiskt 
ramverk, för att besvara studiens båda frågeställningar. Analysfasen har bestått av en 
genomgång av insamlade data för att skapa en hypotes, tydligare förklarat i kapitel 2.5 
Dataanalys. Den fjärde fasen, Resultat, har bestått av att redovisa den analyserade data från 
tredje fasen. Resultaten har även diskuterats och jämförts med tidigare studier för att utvärdera 
möjliga likheter. 

2.3 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av litteraturstudier och insamling av empirisk data genom 
experimentella studier.   
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2.3.1 Litteraturstudie 
De litterära studierna har skett inom de områden som beskriver Indoor Positioning System, 
med vissa specifika sökord i huvudfokus, som RSSI, Filtrering, BLE. Sökorden som användes 
gav den mest intressanta informationen som författarna behövde för att inte få en för stor 
mängd av icke relevant information. De databaser som använts är följande: Primo, Google 
Scholar, Digitala Vetenskapliga Arkivet samt från handledare erhållna dokument. 
Kedjesökning har brukats där författarna gick igenom relevanta artiklars referenser. För 
examensarbetet har fokus varit att hitta primära källor att bygga en solid grund att utgå ifrån 
baserat på tidigare nämnda metoder. I områden som ingick för att reda ut den mer 
experimentella delen har Google använts som sökmotor, till exempel för valet av lämpligt 
programmeringsspråk. Med hårda urvalskriterier har Internetkällor granskats och använts 
eftersom källor inte kan anses vara lika trovärdiga som till exempel referee-behandlade 
publikationer i tidskrifter. 

2.3.2 Experimentell studie 
Arbetets experimentella del genomfördes för att kunna besvara studiens andra frågeställning. 
Datainsamlingen för denna del bestod av tre delar som beskrivs nedan. 

2.3.2.1 RSSI-mätningar 
Blue Gecko-modulen programmerades att läsa RSSI-värdena mellan modulen och testenheten 
för att sedan skicka värdena via en UART till en extern dator. För att etablera en parkoppling 
mellan modulen och enheten användes mobilapplikationen nRF Connect. Datorn läste UART-
kommunikationen via mjukvaruprogrammet CoolTerm. Vidare lagrade CoolTerm RSSI-
värdena i en textfil för enkel hantering med script i Python 3.6.3.  
 
Figur 2.2 illustrerar testuppsättningen som användes i tre skilda testmiljöer där Blue Gecko-
modulen (y) monterades på en ställning (a) som var cirka 2,5 meter hög. Testobjektet (x) var 
vinkelrätt uppsatt i en ställning (b) cirka 1 meter ovanför marknivå. Avstånden mellan Blue 
Gecko-modulen och testenheten beräknades med Pythagoras sats för att få avståndet (c) till 2–
10, 12, 15, 20, 25, 30 och i ett enskilt fall 35 meter. Testmiljöerna som utnyttjades under 
experimenten var i öppen miljö (Figur 2.3), kontorsmiljö utan alltför många störande objekt, 
benämnd ”lugn kontorsmiljö” (Figur 2.4) samt en mer realistisk kontorsmiljö benämnd ”tuff 
kontorsmiljö” (Figur 2.5). 

 
 

 
Figur 2.2, Modell för RSSI-mätningarna 

Mätningarna i den öppna miljön genomfördes sig i Campus Arena, Jönköping University, som 
är en idrottssal med minimal påverkan av externa störningar och med ett stort avstånd till alla 
väggar. Figur 2.3 illustrerar testmiljöns storlek, var i testmiljön som Blue Gecko-modulen (y) 
placerades och på vilka avstånd som testenheten placerades. 
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Lugn kontorsmiljö (Figur 2.4) och tuff kontorsmiljö (Figur 2.5) sattes upp hos ROL Ergo AB, 
för att mäta i miljöer med mer störningar. Lugna kontorsmiljön var i en utställningslokal som 
var utrustad med möbler för att representera ett kontor med flera störande signaler i form av 
andra Bluetooth enheter och Wi-Fi uppkopplingar, men inga fysiska rörliga aktiviteter som 
störde mätningarna. Blue Gecko-modulen (y) placerades med fri sikt till testenheten som 
mättes på alla markerade avstånd. 
 

Figur 2.3 idrottssal på Campus Arena för mätningar i öppen miljö 
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En av de två mätningarna som gjordes på ROL Ergo AB var i en tuff kontorsmiljö vilket innebar 
att den utspelades i ett vanligt kontor inrett som ett öppet kontorslandskap. Mätningarna 
gjordes under arbetstid då slumpade aktiviteter i form av rörelse från kollegor, Bluetooth 
enheter och Wi-Fi signaler störde mätningarna. Figur 2.5 illustrerar hur Blue Gecko-modulen 
(y) var placerad och avstånden till testenheten.  
 

 
Figur 2.5 Kontor med öppet landskap på ROL Ergo AB för mätning i tuff kontorsmiljö 

 
 

Figur 2.4 Utställningslokal på ROL Ergo AB för mätning i lugn kontorsmiljö 
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Förhållandet mellan RSSI-värde och avstånd går att approximera med ekvationerna (2.1), (2.2) 
och (2.3): 
 

𝑑 = 10
%&&' () *%&&' (

+)∗-    (2.1) 
 

𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑑 = 	𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑑2 − 	10 ∗ 𝑛 ∗ log 8
8)

  (2.2) 
 

𝑛 = 	 9::; 8) <9::; 8

=2∗>?@ (
()

   (2.3) 

där 

- (2.1) 𝑑	är avståndet i meter.	
- (2.2)	𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑑2 	är RSSI-värdet vid 1 meters avstånd.	
- (2.2)	𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑑 	är RSSI-värdet vid avståndet 𝑑.	
- (2.3)	𝑛	är en konstant beroende av miljön.	

För att få fram 𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑑2  genomfördes ett test i en miljö isolerad från externa störningar, 
ute på ett fält fritt från signaler på samma frekvensband som Bluetooth. 𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑑2  mättes 
till -42 dBm. 𝑛 beräknades individuellt för varje mätpunkt, vilket åskådliggörs i Figur 2.6. 

 

 
Figur 2.6, Tabell med n för varje mätpunkt. 

2.3.2.2 Filtrering 
Filtreringen av RSSI-värdena skedde ned hjälp av ett script programmerat i Python 3.6.3 och 
eftersom RSSI-värdena från mätningen lagrades i textfiler möjliggjorde det att de olika 
filtreringsscripten kunde filtrera samma värden. Detta säkerställde att filtreringsalgoritmerna 
ställdes inför samma förutsättningar. Figur 2.7 åskådliggör detta. 
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Figur 2.7, Filtreringsprocess 

 
Kopplingen mellan RSSI-värdet och avståndet (förklarat i kapitel 2.3.2.1 RSSI-mätningar) är 
inte linjär, utan logaritmisk. Detta innebär att det kan finnas en olikhet i filtreringsresultatet 
om filtreringen sker på RSSI-värdena innan de omvandlas till avstånd eller om filtreringen sker 
efter RSSI-värdena omvandlats till avstånd. För att säkerställa vilken av dessa metoder som 
visar på bäst resultat har författarna valt att undersöka vilken som ger bäst 
positioneringsnoggrannhet. 

2.4 Val av filtreringsalgoritmer 
För att kunna genomföra den experimentella delen av studien behövdes ett antal 
filtreringsalgoritmer väljas. Valet av filtreringsalgoritmer har skett genom att överväga vilka 
som är möjliga att genomföra med rimlig arbetsinsats och som är relevanta för syftet med 
examensarbetet. Utgående från dessa begränsningar valdes följande filtreringsalgoritmer:  

- Kalmanfilter 
- Feedbackfilter 
- Gaussfilter 
- Glidande Medianfilter 
- Glidande Medelvärdesfilter 

Kalmanfiltret, beskrivet i kapitel 3.4.1 Kalmanfilter, är den filtreringsalgoritm som visat sig 
vara den mest förekommande enligt resultaten från litteraturstudien. På grund av det är vanligt 
förekommande och att det inte medför några större komplikationer att implementera, blev det 
ett självklart val att detta skulle bli en del av den experimentella studien. Implementationen av 
Kalmanfiltret åskådliggörs i Bilaga 1. 
 
Feedbackfiltret, vidare beskrivet i kapitel 3.4.2 Feedbackfilter, har valts för att det, precis som 
Glidande Medelvärdesfiltret och Glidande Medianfiltret, inte genererar några större problem 
vid implementeringen och det även är ett vanligt förekommande filter i 
positioneringssammanhang. Programmeringskoden för implementationen av Feedbackfiltret 
återfinns i Bilaga 2. 
 
Även Gaussfiltret, beskrivet i kapitel 3.4.3 Gaussfilter, är enkelt att implementera och utgör 
därför ett givet val av filtreringsalgoritm. Programmeringsimplementationen för Gaussfiltret 
återges i Bilaga 3. 
 
Glidande Medianfilter och Glidande Medelvärdesfilter, beskrivna i kapitel 3.4.4 Glidande 
Medianfilter och kapitel 3.4.5 Glidande Medelvärdesfilter, har valts för att de är vanligt 
förekommande som filtreringsalgoritmer för inomhuspositioneringssystem. De är även enkla 
att implementera matematiskt sett och innehåller inga inneboende svårigheter som försvårar 
implementeringen i ett programmeringsscript. Den implementerade programmeringskoden 
för Glidande Medelvärdesfiltret och Glidande Medianfiltret åskådliggörs i Bilaga 4 respektive 
Bilaga 5. 
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Precis som Kalmanfiltret har partikelfiltret, vidare beskrivet i kapitel 3.4.6 Partikelfilter, visat 
sig vara vanligt förekommande. Partikelfiltret är, jämfört med de andra filtreringsalgoritmerna, 
avancerat och tidskrävande att implementera. Examensarbetets tidsbegränsning utgör 
anledningen till att partikelfiltret inte blev en del av den experimentella studien. 
 
Anledningen till att RMM, vidare beskrivet i kapitel 3.4.7 RSSI Moving Median algorithm 
(RMM), blivit exkluderad är att författarna kommit fram till ett preliminärt resultat som visar 
på att ett Kalmanfilter har mindre varians i felsignaler än RMM när det gäller stillastående 
mätobjekt. Eftersom det i den experimentella studien endast innefattar orörliga mätobjekt 
medför detta att RMM inte blev en del av experimentstudien. 
  
Under kapitel 3.4.8 Övriga filter beskrivs kortfattat Lowessfiltret (Loessfiltret), Matchedfiltret, 
Savitzky-Golay-filtret, Besselfiltret, Butterworthfiltret, Chebyshevfiltret och Ellipticfiltret. 
Dessa filter är vanligt förekommande inom signalbehandling men den genomförda 
litteraturstudien indikerade att dessa sällan appliceras på filtrering av RSSI-värden. 
Implementationen av dessa filter skulle dessutom bli avancerad och tidskrävande, vilket är en 
bidragande orsak till att de exkluderades från den experimentella delen av studien. 

2.5 Dataanalys 
Utgående från förbättringen i positioneringsnoggrannhet, jämfört med då inget filter användes, 
formulerades en hypotes för vilken filtreringsalgoritm som hade högst förbättringsprocent mot 
det ofiltrerade resultatet genom att observera resultaten. För att bekräfta hypotesen 
genomfördes ett ensidigt hypotestest med en signifikansnivå på 0,01. 
 

𝐻2:		𝜇 = 	 𝜇2     (2.4) 
𝐻=:		𝜇 > 	 𝜇2     (2.5) 
𝑡2 =

F<	G)
H
-

     (2.6) 

𝑡2 > 	 𝑡I,K<=     (2.7) 
 
där 

- 𝐻0	är nollhypotesen.	
- 𝐻=	är mothypotesen.	
- 𝜇	är resultatets väntevärde.	
- 𝜇2	är nollhypotesens väntevärde.	
- 𝑡2	är testvariabeln.	
- 𝑥	är stickprovets medelvärde.	
- 𝑠	är en skattning för standardavvikelsen.	
- 𝑛	är antalet mätvärden.	
- 𝛼	är testets signifikansnivå, vilket är sannolikheten att	𝐻2	förkastas givet att	𝐻2 är 

sann.	
- 𝑡I,K<=	är värdet hämtat från t-fördelningens kvantiler.	

 
För att kunna förkasta 𝐻2 krävdes det att den uträknade testvariabeln (2.6) var större än värdet 
som hämtats från t-fördelningens kvantiler (2.7) (Vännman, 2002). Genom att observera 
resultatet kunde en hypotes tas fram för vilken filtreringsalgoritm som hade högst 
förbättringsprocent mot det ofiltrerade resultatet. För att bekräfta hypotesen jämfördes den 
observerade filtreringsalgoritmen mot alla andra filtreringsalgoritmer genom att beräkna 
differensen för varje avstånd. Genom att använda värdet noll som nollhypotesens väntevärde 
(2.4), vilket innebär att det inte var någon skillnad mellan filtreringsalgoritmerna, kunde 
mothypotesen (2.5) sättas till att resultatets väntevärde var större än noll. En statistisk 
säkerställning av att resultatets väntevärde var större än noll innebar att den observerade 
hypotesen kunde bekräftas. Men innan filtreringsalgoritmerna kunde jämföras med varandra 
behövdes man först klargöra om filtrering på avstånden eller filtrering på RSSI-värdena gav 
bäst resultat (vidare beskrivet i Kapitel 2.3.2.2 Filtrering). Detta test genomfördes på samma 
sätt, där resultaten från filtrering på avstånden jämfördes med resultaten från filtrering på 
RSSI-värdena.  
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2.6 Trovärdighet 
För att öka trovärdigheten hos resultaten från datainsamlingen har experimenten genomförts i 
tre olika miljöer, vidare beskrivet under kapitel 2.3.2.1 RSSI-mätningar. Genom att genomföra 
testerna i de tre tidigare beskrivna miljöerna skapades förutsättningar för att samma fenomen 
återskapades i samtliga miljöer. 
 
För att öka trovärdigheten hos resultaten från dataanalysen har resultaten för varje filter testats 
om filtrering på RSSI-värdena eller filtrering på avstånden visat på högst 
positioneringsnoggrannhet. Genom att analysera resultaten har en observerad hypotes skapats, 
vilken har statistiskt säkerställts genom att utföra ett ensidigt hypotestest med en 
signifikansnivå på 0,01. Den filtreringsmetod som efter hypotestestet bekräftats ha gett högst 
positioneringsförbättring har valts att jämföras med andra filtreringsalgoritmer. Samtliga 
resultat från alla filtreringsalgoritmer har jämförts för att avgöra vilken filtreringsalgoritm som 
visat på högst positioneringsnoggrannhet. Detta gjordes genom att, precis som för jämförandet 
mellan filtreringsmetoderna, skapa en observerad hypotes och statistiskt säkerställa hypotesen 
genom ett ensidigt hypotestest med en signifikansnivå på 0,01. För en mer detaljerad 
beskrivning, se kapitel 2.5 Dataanalys. 
 
Efter genomförd litteraturstudie kunde en generaliserad uppfattning skapas om hur testmiljön 
för den experimentella delen av studien borde se ut. Testmiljöerna återskapades i största 
möjliga mån utifrån tidigare studiers testuppsättning, för endimensionella mätningar. Vidare 
kunde resultaten granskas från de tidigare studierna, vilka användes för att jämföras med 
denna studiens resultat (vilket vidare beskrevs i kapitel 2.3.2.1 RSSI-mätningar).  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. Kapitlet beskriver helt kort de aspekter hos Bluetooth och 
Bluetooth Low Energy (BLE) som är relevanta för studien. Filtreringalgoritmerna som används 
i studien introduceras och ger läsaren en grundläggande förståelse för de algoritmer som valts. 
Det teoretiska ramverket lägger grunden för att kunna besvara den första frågeställningen och 
beskriver kopplingen mellan använd teori och frågeställningen.  

3.1 Bluetooth 
1994 utvecklade ingenjörer hos Ericson den första versionen av Bluetooth. Syftet var att 
utveckla ett enkelt protokoll för en trådlös kommunikation mellan ett par hörlurar och en 
mobiltelefon som ersättning för en fysisk sladd. Användningen av Bluetooth ökade 
kontinuerligt och under 1998 beslutade Ericsson, Nokia, Intel, IBM och Toshiba sig för att 
samarbeta och grundade Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG). Sedan dess har 
ingen specifik organisation ägt Bluetooth tekniken. Bluetooth SIG har över 25 000 medlemmar 
och för att kunna använda Bluetooth tekniken måste man vara medlem (Bluetooth Special 
Interest Group, 2010). 
 
Bluetooth använder sig av Industrial, Scientific, Medical (ISM) som är ett licensfritt band. ISM 
opererar runt 2.4GHz men sträcker sig mellan intervallet 2.4 – 2.85GHz (Mondal, Samanta & 
Sarkar, 2017). Tekniken Frequency-Hopping Spread Specxtrum (FHSS), som Bluetooth 
utnyttjar för att minimera påverkan för störsignaler, bygger på att en transmission hoppar 
mellan olika frekvenser inom bandet vilket reducerar störningar från en annan radioteknik som 
utnyttjar samma band, som till exempel WiFi. Dessa hopp görs normalt 1 600 gånger i 
sekunden. Algoritmen som används heter Adaptive Frequency-Hopping (AFH). Algoritmen 
söker igenom andra moduler som finns i bandet och anpassar sina hoppsekvenser för att på så 
sätt reducera möjliga störningar mellan de olika modulerna. Bluetooth arbetar med korta 
avstånd, i motsats till radiokommunikation. Bluetooth SIG definierar tre stycken 
avståndsklasser för Bluetooth radien, klass 1, klass 2 och klass 3 med de respektive avstånden 
100-, 10-, och 1 meter (Mondal, Samanta & Sarkar, 2017).  

3.2 Bluetooth Low Energy (BLE) 
Bluetooth Smart introducerades på marknaden av SIG år 2010 i version 4.0. Teknologin fick 
ett namn som även beskrev syftet med dess existens, Bluetooth Low Energy som var designat 
för enheter som krävde:  

- Lösningar med låg effektförbrukning, som drivs av knappcellsbatterier för lång 
livslängd 

- Låg kostnad 
- Standardiserat trådlöst anpassningsbart protokoll  

Bluetooth och BLE delar många lösningar i konstruktionen och de arbetar även i samma 2.4 
GHz ISM frekvensband. Men den stora skillnaden mellan dessa versioner är att BLE produkter 
är skapade för att konsumera mindre ström och att kommunicera med mindre datastorlek 
under kortare tidsperioder. BLE används i lösningar som kräver låg effektförbrukning, som 
exempelvis Wireless Personal Area Network (WPAN) och Internet of Things (IoT) (Bhargava, 
2017). Enheterna drivs av knappcellsbatterier med lång livslängd som enkelt kan koppla och 
sätta upp en länk. Det finns en lång lista över BLE-stödjande applikationer, som exempelvis 
träningsredskap, smart-phone tillbehör och fjärrstyrda enheter.  

3.3 Bluetooth 5 
Från Bluetooth 4.0 till 4.1 och 4.2 genomfördes mindre väsentliga justeringar men efter 4.2 
utvecklades en helt ny version av Bluetooth som introducerade betydligt större uppgraderingar, 
Bluetooth 5. Bluetooth 5 blev tillgänglig på marknaden genom Bluetooth SIG i december 2016 
och introducerades med ett flertal förbättringar, som: 

- fyra gånger längre räckvidd 
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- två gånger högre hastighet 
- åtta gånger högre sändningskapacitet  

 
För att öka sändningskapaciteten åttafalt hos BLE 5 jämfört med BLE 4.2 har storleken på 
datapaketet ökat från 31 till 255 bytes. Detta medför att BLE 5 kan samla mer data i ett och 
samma datapaket som sedan sänds ut. Att även hastigheten fördubblats minskar även tiden det 
tar att skapa en länk. Figur 3.1 redogör för några av skillnaderna mellan några av de olika BLE-
versionerna (Sims, 2017). 
 

 
Figur 3.1, tabell med jämförelser mellan olika BLE-versioner 

Bluetooth 5 har introducerat ett nytt tillägg som kallas ”long range mode”. Enheter som 
opererar i ”long range mode” sänker dataöverföringshastigheten för att uppnå en längre 
räckvidd. Texas Instrument genomförde ett lyckat test där man uppnådde en maximal räckvidd 
på 1.6km med en överföringshastighet på 125kbps (Wium & Kervel, 2017). 

3.4 Filtreringsalgoritmer 
Detta kapitel redovisar de filtreringsalgoritmer som efter genomförd litteraturstudie visat sig 
vara de mest förekommande och vanligast implementerade i positioneringssammanhang. 

3.4.1 Kalmanfilter 
En av de vanligaste filtreringsalgoritmerna är Kalmanfiltret. Ett Kalmanfilter är ett brusfilter 
som är applicerbart på system som hela tiden ändrar tillstånd och där input-datan påverkas av 
brus. Kalmanfiltret är en rekursiv algoritm som beaktandes systemets tidigare tillstånd 
genererar en adekvat gissning på systemets nästa tillstånd. Ett Kalmanfilter är en minnessnål 
algoritm eftersom den endast behöver lagra systemets föregående tillstånd, vilket gör att det är 
lämpligt att använda i ett inbyggt system.  
 
Kalmanfiltermodellen antar tillståndet vid tiden t med hjälp av föregående tillstånd vid tiden t-
1 genom ekvationen 
 

𝑥O = 	𝐹O𝑥O<= + 𝐵O𝑢O + 𝑤O   (3.1) 
 

där 
- 𝑥O är tillståndet vid tiden t 
- 𝐹O är en omvandlingsmatris som är applicerad till 𝑥O<= 
- 𝑥O<= är tillståndet vid tiden t-1  
- 𝐵O är en omvandlingsmatris som är applicerad till 𝑢O  
- 𝑢O är en kontrollinmatning. En manipulerbar variabel för att ändra exempelvis vinkel 

eller hastighet. 
- 𝑤O är en processtörning (brus). 

 
Vid tiden t görs en observation eller mätning av det nuvarande tillståndet genom ekvationen 
 

𝑧O = 	𝐻O𝑥O + 𝑣O    (3.2) 
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där 

- 𝑧O är mätvärdet för tillståndet vid tiden t  
- 𝐻O är en omvandlingsmatris   
- 𝑥O är tillståndet vid tiden t 
- 𝑣O är en mätstörning (brus) 

 
Genom att använda ekvationerna (3.1) och (3.2), erhålls två normalfördelningar som kan 
användas för att generera det nya tillståndet. Ekvation (3.1) ger ett estimerat resultat utifrån 
det föregående tillståndet, medan ekvation (3.2) ger ett resultat utifrån de observationer eller 
mätningar som gjorts. För att få fram det slutgiltiga och mest trovärdiga resultat så 
multipliceras täthetsfunktionerna från de båda normalfördelningarna vilket resulterar i en ny 
normalfördelning. Väntevärdet hos den nya normalfördelningen har den högsta 
sannolikhetstätheten, vilket följaktligen blir det slutgiltiga resultatet. (Ge, 2015) 

3.4.2 Feedbackfilter 
Feedback filter används för att reducera onödigt brus från olika miljöer. Feedback filtret är 
baserat på en algoritm som åstadkommer ett utjämnat RSSI-värde. Filtret applicerar en 
procentuell konstant med en viss sannolikhet på det aktuellt uppmätta RSSI-värdet. En 
motsvarande konstant appliceras även på det föregående uppmätta RSSI-värdet. De olika 
mätvärdena appliceras därefter för att skapa ett mer tillförlitligt RSSI-värde. Nedan illustreras 
hur filtreringen genomförs (Kim, Seong, Ha & Seo, 2014).  
 

 𝑅𝑆𝑆𝐼W = 𝑎 ∗ 𝑅𝑆𝑆𝐼K + 1 − 𝑎 ∗ 𝑅𝑆𝑆𝐼K<=  (3.3) 
 
där 

- 𝑅𝑆𝑆𝐼W är det filtrerade RSSI-värdet 
- 𝑎 är en procentuellkonstant (0 < 𝑎	 < 1) 
- 𝑅𝑆𝑆𝐼K är det aktuella RSSI-värdet 
- 𝑅𝑆𝑆𝐼K<= är det föregående RSSI-värdet  

Nedan illustrerar ett exempel hur ekvation (3.3) genomförs. 

- 𝑅𝑆𝑆𝐼W = −63		
- 𝑎 = 0.75		
- 𝑅𝑆𝑆𝐼K = 	−66	
- 𝑅𝑆𝑆𝐼K<= = 	−54		

−63 = 0.75 ∗ −66 + 1 − 0.75 ∗ −54   
 
Resultatet från ovanstående exempel är det filtrerade RSSI-värdet. Ekvation (3.3) visar att 
𝑅𝑆𝑆𝐼W motsvarar signalstyrkan både hos det föregående och det aktiva mätvärdet av RSSI. 

3.4.3 Gaussfilter 
Gaussfiltret är ett normalfördelningsfilter som är oberoende av slumpmässiga variabler. 
Genom att beräkna den statistiska sannolikheten hos de uppmätta RSSI-värdena, filtrerar 
Gaussfiltret bort de RSSI-värden som förekommer med låg sannolikhet, alltså de värden som 
ligger långt ifrån väntevärdet och har en stor avvikelse.  Filtret använder de värden som ligger 
inom ett visst sannolikhetsintervall, vilket kan regleras utifrån önskat antal standardavvikelser 
från väntevärdet. Figur 3.2 illustrerar fenomenet då antalet standardavvikelser ökar, vilket 
medför att intervallet blir större och fler RSSI-värden accepteras (Zhu, Chen, Luo & Li, 2014). 
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Figur 3.2, Antal standardavvikelser i en normalfördelning 

 
Nedan illustreras uträckningen av normalfördelningens väntevärde (3.4), variansen (3.5), 
sannolikhetstätheten (3.6) och sannolikheten att RSSI-värdet hamnar inom intervallet (3.7). 
   

𝜇 = =
K
	 𝑅𝑆𝑆𝐼b	K

bc=    (3.4) 
 

𝜎e = 	 =
K<=

	 𝑅𝑆𝑆𝐼b − 𝜇 eK
b                     (3.5) 

 

𝑓(𝑅𝑆𝑆𝐼) = 	 =
g e∗	h

𝑒(<
%&&'*j k

k∗lk
)                       (3.6) 

 
Φ 9::;n<G

g
           (3.7) 

 
 
där 

- 𝜇 är väntevärde av RSSI-värden av n antal 𝑅𝑆𝑆𝐼b 
- 𝜎e är variansen 
- 𝜎 är standardavvikelsen 

 
Formel (3.4) räknar ut väntevärdet för normalfördelningen som i detta fall är medelvärdet av 
de råa RSSI-värdena. Formel (3.5) räknar ut standardavvikelsen för normalfördelningen som 
är ett statiskt mått på hur mycket de olika RSSI-värdena avviker från medelvärdet µ. Formel 
(3.6) räknar ut sannolikhetstätheten av funktionens normalfördelning av µ och 𝜎. 
Sannolikheten av de RSSI-värden som hamnar i intervallet [µ - 𝜎, µ + 𝜎] räknas ut genom (3.7) 
och de RSSI-värden som hamnar utanför det beräknande intervallet sorteras bort (Zhu, Chen, 
Luo & Li, 2014). 
 

3.4.4 Glidande Medianfilter 
Ett medianfilter är ett icke-linjärt filter, som föreslogs av Tukey 1974. Medianfiltret är ett låg-
passfilter, vilket betyder att det kan eliminera höga brusvärden hos en signal. En utvald 
fönsterstorlek väljs för att ange hur många värden som ska ingå i beräkningen av medianen; 
sedan skiftas fönstret ett steg och proceduren upprepas. I detta fönster sorteras värdena från 
lägst till högst, varpå det mittersta värdet väljs som utdata. Observera att det i (3.8) och (3.9) 
inte går att skapa en median för den första och den sista N/2, N/2+0,5 för udda fönsterstorlek. 
För att kringgå detta problem förlängs datasekvensen med en eller flera kopior av det första, 
respektive sista, värdet. Beräkningen av medianen blir olika beroende på fönstrets storlek. Om 
fönsterstorleken är udda följs (3.8), annars (3.9) (Chiu, 2017). 
 

𝑅𝑆𝑆𝐼 op8 = 	𝑅𝑆𝑆𝐼 q
kr2,s

   (3.8) 
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𝑅𝑆𝑆𝐼 op8 = 	
9::; q

k
r	9::; q

k t+

e
   (3.9) 

 
där 𝑁 är fönsterstorleken. 
 
Låt oss anta att följande sekvens av RSSI-värden har mätts: 
𝐼𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎 = {−50, −52, −92, −51, −52} 
 
Om fönsterstorleken 3 används, går filtreringen till på följande sätt: 
𝑈𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 1 = 	𝑚𝑒𝑑 −50, −50, −52 = 	−50 
𝑈𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 2 = 	𝑚𝑒𝑑 −50, −52, −92 = 	−52 
𝑈𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 3 = 	𝑚𝑒𝑑 −52, −92, −51 = 	−52 
𝑈𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 4 = 	𝑚𝑒𝑑 −92, −51, −52 = 	−52 
𝑈𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 5 = 	𝑚𝑒𝑑 −51, −52, −52 = 	−52 
 
Resultatet av filtreringen blir då: 
𝑈𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 = −50, −52, −52, −52, −52  
 
Genom att jämföra Indata och Utdata i ovanstående exempel syns det att det höga brusvärdet 
(-92) har filtrerats bort och resultatet blev jämnare, vilket visar på att medianfiltret inte 
påverkas av enskilda höga eller låga värden i datasekvensen (Chiu, 2017). 

3.4.5 Glidande Medelvärdesfilter 
Ett Glidande Medelvärdesfilter är, precis som ett Glidande Medianfilter (kapitel 3.4.4 Glidande 
Medianfilter), ett låg-passfilter och är därmed en vanlig metod för brusreducering och 
trendestimering. De parametrar som behövs i ett Glidande Medelvärdesfilter är 
fönsterstorleken, hur många värden som ska ingå i beräkningen av medelvärdet, och ett 
alternativt viktat värde. Det viktade värdet används för att få ett högre procentuellt inflytande 
på det mittersta värdet i fönstret (Wilfinger, 2015). Wilfinger (2015) föreslår följande 
ekvationer: 
 

𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑡 = 	 =
e|r=

	 𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑡 + 𝑖bc|
bc<|    (3.10) 

 
𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑡 = 	 =

|
	 𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑡 − 𝑖bc|<=

bc2   (3.11) 
 
Ekvation (3.10) är ett Glidande Medelvärdesfilter med fönsterstorleken N som resulterar i 2N+1 
observationer. Eftersom (3.10) använder värden både bakåt och framåt i datasekvensen, ansåg 
Wilfinger (2015) att det inte var tillräckligt realtidsanpassat och ändrade om (3.10) till (3.11), 
som istället enbart använder värden bakåt i datasekvensen (Wilfinger, 2015). 
 
Att ha 2N+1 observationer anses i denna studie vara onödigt, då observationerna går utanför 
fönsterstorlekens spektrum. Att filtreringen sker i realtid kan vara viktigt i många 
sammanhang, men för att adressera syftet för den här studien gör det inget att resultatet får en 
kort fördröjning. Precis som i ett Glidande Medianfilter (kapitel 3.4.4 Glidande Medianfilter) 
blir det ett problem med att skapa ett medelvärde för de värdena i första och sista N/2, N/2–
0.5 för udda fönsterstorlek. För att kringgå detta problem förlängs datasekvensen åt båda hållen 
med en kopia av första respektive sista värdet. I denna studie kommer följande ekvationer att 
användas som Glidande Medelvärdesfilter: 
 

𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑡 = 	 =
|
	 𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑡 + 𝑖

bcqk<2,s

bc< q
k<2,s

   (3.12) 

  

𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑡 = 	 =
|
	 𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑡 + 𝑖

bcqk<=

bc<qk
   (3.13) 

 

𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑡 = 	 =
|
	 𝑅𝑆𝑆𝐼 𝑡 + 𝑖

bcqk
bc< q
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   (3.14) 
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(3.12) används då fönsterstorleken är udda, annars (3.13) eller (3.14). Valet mellan (3.13) och 
(3.14) sker beroende på åt vilket håll ett extra mätvärde önskas erhållas, antingen bakåt eller 
framåt i datasekvensen. Detta går dock att undvika genom att välja en udda fönsterstorlek. 
 

3.4.6 Partikelfilter 
Partikelfiltret, även känt som Sequential Monte Carlo, är en populär lösning som ger optimala 
estimeringar i icke-linjära och icke-normalfördelade scenarion. Jämfört med ett Kalmanfilter 
har partikelfiltret fördelen att inte behöva förlita sig på några (funktionella) approximationer. 
Den främsta nackdelen med partikelfiltret var att det tidigare beräkningsmässigt krävde ganska 
mycket datorkraft, fast det utgör oftast inget problem med dagens hårdvara. 
Idén med partikelfiltret är att generera en viss mängd ”partiklar” med en tyngd, där varje 
partikel kan tolkas som en gissning och dess tyngd representerar sannolikheten att objektet 
befinner sig där. Varje partikel kan implementeras som ett dataobjekt som innehåller x och y 
koordinater, tyngd, hastighet och riktning (Engström & Helander, 2015). 
 
Partikelfiltret kan representeras som en algoritm med 5 steg enligt Figur 3.3: 
Generering av en viss mängd partiklar sker och dessa sprids slumpmässigt ut över den yta där 
objektet kan tänkas befinna sig. Varje partikel sprids ut genom en tillståndsmodell som 
representerar rörelsemönstret hos objektet. Utefter datainsamlingen eller mätningen justeras 
vikten hos alla partiklar. De partiklar som representerar en gissning som ligger nära mätvärdet 
kommer få en större tyngd, och de partiklar som inte representerar ett värde tillräckligt nära 
mätvärdet kommer få en mindre tyngd. 
De minst relevanta partiklarna är de med minst tyngd; dessa tas bort och ersätts med nya 
partiklar som sprids ut runt de mest relevanta partiklarna. Algoritmen startar sedan om från 
steg 2. I princip skapar ett partikelfilter en mängd med gissningar som sedan jämförs med nya 
mätningar (Engström & Helander, 2015). 
 

 
 
 
 

3.4.7 RSSI Moving Median algorithm (RMM) 
Aiboud, Elhassani, Griguer och Drissi (2015) har konstruerat en algoritm för att optimera RSSI-
värden för inomhuspositioneringssystem, kallad RSSI Moving Median algorithm (RMM). 
Algoritmen fungerar enligt Figur 3.4, där först en initialisering sker och RSSI-värden samlas in. 
Efter det beräknas ett medel- och gränsvärde. Gränsvärdet används för att avgöra om RSSI-
värdet ligger inom en rimlig gräns. Därefter jämförs alla RSSI-värden vid tiden t med värdet vid 

Figur 3.3, Flödesdiagram partikelfilter 
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tiden t-1. Om differensen ligger över det beräknade gränsvärdet, kommer värdet vid tiden t att 
tilldelas medelvärdet istället. Efter det att RSSI-värdet vid tiden t blivit tilldelat, uppdateras 
medelvärdet och algoritmen börjar om (Aiboud, Elhassani, Griguer & Drissi, 2015). 

 

	

Aiboud, Elhassani, Griguer och Drissi (2015) kom fram till ett resultat som visar att ett 
Kalmanfilter har mindre varians i felsignaler än RMM när det gäller stillastående mätobjekt. 
Men vid rörelse visar resultaten att RMM har en bättre precision än ett Kalmanfilter och är 
därför mer applicerbar i ett verkligt scenario. På grund av att experimenten i den här studien 
endast hanterar orörliga objekt, gjordes valet att inte ta med RMM-filtret. 

3.4.8 Övriga filter 
Kapitlet beskriver sju filter som efter genomförd litteraturstudie visat på att de är vanligt 
förekommande inom signalbehandling. En serie RSSI-värden har en viss likhet med en 
brussignal och signalbehandlingsfilter skulle därför kunna utgöra möjliga kandidater till 
filtreringsalgoritmer för råa RSSI-värden. 

3.4.8.1 Locally Weighted Scatterplot Smoothing 
Locally Weighted Scatterplot Smoothing (LOWESS), som även kallas Locally weighted 
smoothing (LOESS), är vanligt förekommande i regressionsanalys då filtret indikerar hur 
slumpade variabler förhåller sig till varandra. Filtrets algoritm delar upp x-leden i flera ramar 
för att skapa ett gemensamt värde som i de vanligaste fallen är medelvärdet för de variabler 
som befinner sig inom ramen. Storleken på ramarna kan varieras och även den konstant som 
bestämmer avvikelsen. Konstanten är ett procenttal och om talet närmar sig 100% blir linjen 
mjukare och om konstanten närmar sig 0% blir linjen skarpare (Pintus, et al., 2013).   

3.4.8.2 Matchedfilter 
Matchedfiltret är ett linjärt filter som maximerar signal-brusförhållandet (SNR) i närvaro av ett 
stokastiskt brus. Filtrets användningsområde är vanligast inom radarteknik där filtret 
bearbetar signalen som skickats ut och mäter den reflekterade signalen för att genomföra en 
jämförelse. Tvådimensionerat Matchedfilter används oftast i bildkomprimering för att öka SNR 
i röntgenbilder (Werner, Rhea, Harrison & Dean, 2017). 

3.4.8.3 Savitzky-Golay-filter 
Savitzky-Golay-filtret (SG-filter) är ett digitalt filter som introducerades 1964 av Abraham 
Savitzky och Marcel J.E Golay (Savitzky & Golay, 1964). Det fundamentala konceptet för ett SG-
filter är att för varje punkt i en datasekvens anpassa ett polynom för punkten och dess 
omgivande data. Resultatet erhålls genom att observera var polynomet hamnade för den 
aktuella punkten. Filtret ersätter alltså varje värde i datasekvensen med en linjärkombination 

Figur 3.4, Flödesdiagram RMM 
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av sig själv och de närliggande grannarna i en förbestämd fönsterstorlek (Taubenböck, 
Habermeyer, Roth & Dech, 2006). 

3.4.8.4 Butterworthfilter 
Butterworthfiltret, även kallat ”maximally flat”, har ingen amplitudförändring till övergången i 
form av vågor i både passbandet (pass band) och stoppbandet, som figur 3.5 illustrerar. 
Butterworthfiltret uppnår detta genom att ha en längre övergångsram mellan banden. 
Butterworthfiltret är en kombination av Besselfiltret och Chebyshevfiltret (Komal, Randhawa 
& Kaler, 2014). 

3.4.8.5 Chebyshevfilter 
Chebyshevfiltret, även kallat ”equal ripple filter”, har en kortare övergångsram mellan banden 
och generar därför vågor i passbandet, som figur 3.5 illustrerar. Det optimala med detta filter 
är att skapa så lite amplitudförändringar i passbandet och så kort övergångsram som möjligt 
mellan banden (Komal, Randhawa & Kaler, 2014). 

3.4.8.6 Besselfilter 
Besselfiltret har ett linjärt beteende men har en konstant fördröjning i passbandet, som figur 
3.5 illustrerar. Men en fördröjning i passbandet resulterar i att övergångssträckan mellan 
banden blir längre för att reaktionstiden påverkas (Komal, Randhawa & Kaler, 2014). 

3.4.8.7 Ellipticfilter 
Ellipticfiltret har kortast övergångsram men har både amplitudförändringar i passbandet och i 
stoppbandet, som figur 3.5 illustrerar (Zivaljevic & Stojanovic, 2011).  

 

 
Figur 3.5 illustrerar en jämförelse mellan Butterworthfiltret, Chebyshevfiltret, Besselfiltret och Ellipticfiltret vid 

övergång mellan passbandet och stoppbandet (Komal, Randhawa & Kaler, 2014). 

3.5 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att tillhandhålla en teoretisk grund för den första frågeställningen ”Vilka olika 
filtreringsalgoritmer finns tillgängliga för att förbättra positioneringsnoggrannheten hos 
råa RSSI-värden som används i ett IPS?” beskrevs följande områden i det teoretiska 
ramverket: kapitel 3.4.1 Kalmanfilter, kapitel 3.4.2 Feedbackfilter, kapitel 3.4.3 Gaussfilter, 
kapitel 3.4.4 Glidande Medianfilter, kapitel 3.4.5 Glidande Medelvärdesfilter, kapitel 3.4.6 
Partikelfilter, kapitel 3.4.7 RSSI Moving Median algorihtm (RMM) och kapitel 3.4.8 Övriga 
filter. Kalmanfiltret behandlades därför att filtret efter genomförd litteraturstudie visats vara 
det mest förekommande då vanligast implementerade i positioneringssammanhang. Filtret 
behandlades även då det är en minnessnål algoritm och därför lämplig att implementera i 
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inbyggda system. Partikelfiltret behandlades därför att algoritmen är applicerbar i icke-linjära 
och icke-normalfördelade scenarion. Däremot är Partikelfiltret, jämfört med de andra 
filtreringsalgoritmerna, avancerat och tidskrävande att implementera. Gaussfiltret 
behandlades för att det är enkelt att implementera och har visats, efter genomförd 
litteraturstudie, vara implementerat i många system inom positioneringssammanhang. 
Glidande Medelvärdesfiltret och Glidande Medianfiltret är två filter som också är vanligt 
förekommande inom positioneringssammanhang, samtidigt som de är relativt enkla 
matematiskt sett och inte innehåller några svårigheter som påverkar implementeringen. RSSI 
Moving Median algorithm (RMM) behandlades därför att skribenterna som konstruerade 
algoritmen kom fram till ett resultat som visar att den jämfört med Kalmanfiltret får en bättre 
positioneringsnoggrannhet för objekt som är i rörelse. Forskarna kom även fram till att 
Kalmanfiltret visade på bättre positioneringsnoggrannhet än RMM för stillastående objekt och 
i det här examensarbetets experimentella del har stillastående objekt använts, varför RMM 
valdes att inte implementeras. Under kapitel 3.4.8 Övriga filter beskrevs kortfattat 
Lowessfiltret/Loessfiltret, Matchedfiltret, Savitzky-Golayfiltret, Besselfiltret, 
Butterworthfiltret, Chebyshevfiltret och Ellipticfiltret. Dessa filter är vanligt förekommande 
inom signalbehandling, men är möjliga att implementera även för RSSI-mätningar. Nackdelen 
med dessa filter är att de sällan omnämns i positioneringssammanhang. 
  
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilket av de utvärderade 
filtreringsalgoritmerna påvisade den bästa ökningen i positioneringsnoggrannhet i ett IPS 
baserat på BLE 5?” beskrevs följande områden i det teoretiska ramverket: Kapitel 3.1 
Bluetooth, kapitel 3.2 Bluetooth Low Energy (BLE) och kapitel 3.3 Bluetooth 5. Dessa 
behandlades för att tillhandahålla den teoretiska bakgrunden som behövdes för att kunna 
implementera den experimentella delen av examensarbetet.  
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för denna 
studie. Kapitlet går igenom resultaten från tidigare arbeten som kan anses relevanta och 
jämförbara med denna studie. Vidare beskrivs resultaten från denna studies experimentella del. 

4.1 Tidigare arbeten 
En noggrann granskning av tidigare rapporter genomfördes i litteraturstudien där ett antal 
publikationer kunde anses vara relevanta för att kunna genomföra en jämförande studie mellan 
olika filtreringsalgoritmer. De rapporter som valdes att vidare beskrivas i detta kapitel var 
(Chiu, 2017), (Silver, 2016) och (Cinefra, 2013). De valdes för att de presenterade tydliga 
resultat av uppnådd noggrannhet och innehåll en jämförelse mellan 2–3 filter. Figur 4.1 
illustrerar de valda filtreringalgoritmerna från varje rapport och även versionen av BLE som 
utnyttjats i de tre arbetena. 

 
Rapport Bluetooth 

version Inget filter Medelvärdesfilter Medianfilter Kalmanfilter Gaussfilter 

(Chiu, 2017) BLE 4.0 x x x - - 

(Silver, 2016) BLE 4.0 x x - x - 

(Cinefra, 2013) BLE 4.0 x  x x x 

Figur 4.1 En jämförelse av filterinnehåll i Rapport (Chiu, 2017), (Cinefra, 2013) och (Silver, 2016). 

4.1.1 (Chiu, 2017) 
Chiu (2017) presenterade en jämförelse i positioneringsnoggrannhet mellan ofiltrerade RSSI-
värden, efter filtrering med ett Glidande Medianfilter samt ett Glidande Medelvärdesfilter, där 
de använde BLE 4.0. Testuppsättningen var en kontorsmiljö där de använde 8 stycken 
iBeacons. iBeaconen broadcastade ut sin position och sitt ID som en enhet plockade upp, i detta 
fall en Samsung Galaxy S4. Värdena skickades vidare till en server som beräknade positionen 
till den närmsta iBeacon och filtrerade det RSSI-värdet från enheten. Mätningarna gjordes på 
ett stillastående mätobjekt som befann sig på ett avstånd på 1–7 meter. Figur 4.2 illustrerar 
resultatet i form av en avvikelse från det faktiska mätavståndet i meter och även 
förbättringsprocenten hos ett filtrerat RSSI-värde. 
 

Avstånd (m) Ofiltrerat (m) Medianfilter (m) Medelvärdesfilter (m) 

1 1,15 0,15 (87%) 0,51 (56%) 

2 3,64 0,41 (89%) 0,98 (73%) 

3 2,41 0,32 (87%) 4,57 (-90%) 

4 7,57 0,01 (100%) 0,84 (89%) 

5 7,57 0,59 (92%) 0,3 (96%) 

6 10,65 0,94 (91%) 3 (79%) 

7 9 0,57 (94%) 1,26 (86%) 

Figur 4.2 Mätresultat från Chiu (2017) i avvikelse och förbättringsprocent 

4.1.2 (Silver, 2016) 
Silver (2016) presenterade en jämförelse i positioneringsnoggrannhet mellan ofiltrerade  RSSI-
värden, efter filtrering med Kalmanfilter och efter filtrering med ett Glidande 
Medelvärdesfilter, där de använde BLE 4.0. Testuppsättningen var en öppen kontorsmiljö och 
mätningarna gjordes på ett stillastående mätobjekt som befann sig på ett avstånd på 1, 2 och 5 
meter med en mätperiod på 60 sekunder. Figur 4.3 illustrerar resultatet i form av en avvikelse 
från det faktiska mätavståndet i meter och även förbättringsprocenten hos ett filtrerat RSSI-
värde. 
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Avstånd (m) Ofiltrerat Kalmanfilter Medelvärdesfilter 

1 1,35 0,71 (47%) 0,4 (70%) 

2 3,36 1,31 (61%) 0,71 (79%) 

5 5,98 4,33 (28%) 2,33 (61%) 

Figur 4.3 Mätresultat från Silver (2016) i avvikelse och förbättringsprocent. 

4.1.3 (Cinefra, 2013) 
Cinefra (2013) presenterade en jämförelse i positioneringsnoggrannhet mellan hos ofiltrerade 
RSSI-värden och efter filtrering med Kalmanfilter, Gaussfilter och ett Glidande Medianfilter, 
där de använde BLE 4.0. Testuppsättningen beskrevs som en tuff miljö vidare beskrivet i kapitel 
2.3.2.1 RSSI-mätningar. Mätningarna gjordes på ett stillastående mätobjekt som befann sig på 
ett avstånd på 5 meter och 12 meter. Experimentet använde sig av tre stycken beacons som 
skickade ut data i form av RSSI-värden vilka samlades ihop av en iPhone 4S. Figur 4.4 
illustrerar resultatet i form av en avvikelse från det faktiska mätavståndet i meter och även 
förbättringsprocenten hos ett filtrerat RSSI-värde. 
 

Avstånd 
(m) Ofiltrerat Kalmanfilter Gaussfilter Medianfilter 

5 4,02 2,59 (36%) 2,39 (41%) 2,86 (29%) 

12 3,07 1,93 (37%) 1,76 (43%) 2,24 (27%) 

Figur 4.4 Mätresultat från Cinefra (2013) i avvikelse och förbättringsprocent. 

4.1.4 Resultatjämförelse 
Mätavstånden från de tidigare nämnda rapporterna varierade, men det var ett mätavstånd som 
de hade gemensamt. Figur 4.5 illustrerar en tydlig jämförelse mellan de valda rapporternas 
förbättringsprocent på 5 meters mätavstånd för ofiltrerade RSSI-värden.  
  

Rapport Kalmanfilter  Gaussfilter  Medianfilter Medelvärdesfilter 

(Chiu, 2017) - - 92% 96% 

(Silver, 2016) 28% - - 61% 
(Cinefra, 

2013) 36% 41% 29% - 

Figur 4.5 Förbättringsprocent på 5 meters mätavstånd 

4.2 Resultat från experimentella studier 
Nedan redovisas standardavvikelsen från det riktiga avståndet före och efter filtrering och en 
procentuell förbättring jämfört med det ofiltrerade värdet. Hanteringen av filtreringen har 
genomförts på två olika sätt. I det första fallet har RSSI-värdena först omvandlats till avstånd 
och sedan har avstånden filtrerats. I det andra fallet har RSSI-värdena först filtrerats med ett 
filter för att sedan omvandlas till avstånd.  

4.3 Tuff kontorsmiljö 
Figur 4.6 redovisar standardavvikelsen från det riktiga avståndet före och efter filtrering på 
avståndet i tuff kontorsmiljö. Inom parenteserna står förbättringen i procent jämfört med det 
ofiltrerade värdet. Alla avstånd och standardavvikelser i figuren anges i meter. 
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Figur 4.6, Tabell med standardavvikelsen från det riktiga avståndet i tuff kontorsmiljö där filtreringen skett på 

avståndet. 

Figur 4.7 tydliggör förbättringsprocenten i standardavvikelsen från det riktiga avståndet efter 
filtrering hos de olika filtreringsalgoritmerna jämfört med originalvärdet. Filtreringen har skett 
efter det att RSSI-värdena omvandlats till avstånd där RSSI-värdena är insamlade i en tuff 
kontorsmiljö. Histogrammet redovisar alla filter för alla avstånd. 

 

 
Figur 4.7, Förbättringsprocenten jämfört med det ofiltrerade värdet hos de olika filtren, där filtreringen skett på 

avstånden. 

Figur 4.8 redovisar standardavvikelsen från det riktiga avståndet före och efter filtrering på 
RSSI-värdena i tuff kontorsmiljö. Inom parenteserna står förbättringen i procent jämfört med 
det ofiltrerade värdet. Alla avstånd och standardavvikelser i figuren anges i meter. 
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Figur 4.8, Tabell med standardavvikelsen från det riktiga avståndet i tuff kontorsmiljö där filtreringen skett på 

RSSI-värdena. 

Figur 4.9 tydliggör förbättringsprocenten i standardavvikelsen från det riktiga avståndet efter 
filtrering hos de olika filtreringsalgoritmerna jämfört med originalvärdet. Filtreringen är skedd 
innan RSSI-värdena omvandlats till avstånd där RSSI-värdena är insamlade i en tuff 
kontorsmiljö. Histogrammet redovisar alla filter för alla avstånd. 
 

 
Figur 4.9, Förbättringsprocenten jämfört med det ofiltrerade värdet hos de olika filtren, där filtreringen skett på 

RSSI-värdena. 

Figur 4.10 tydliggör differensen i förbättringsprocent hos Kalmanfiltret mellan filtrering på 
avstånden och filtrering på RSSI-värdena i tuff kontorsmiljö. 
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Figur 4.10, Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena för Kalmanfiltret. 

Figur 4.11 tydliggör differensen i förbättringsprocent hos det Glidande Medianfiltret mellan 
filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena i tuff kontorsmiljö. Vidare under Bilagor 
finns jämförande grafer för Feedbackfilter (Bilaga 6), Gaussfilter (Bilaga 7) och Glidande 
Medelvärdesfilter (Bilaga 8), för tuff kontorsmiljö. 
 

 
Figur 4.11, Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena för det Glidande 

Medianfiltret. 

4.4 Lugn kontorsmiljö 
Figur 4.12 redovisar standardavvikelsen från det riktiga avståndet före och efter filtrering på 
avståndet i lugn kontorsmiljö. Inom parenteserna står förbättringen i procent jämfört med det 
ofiltrerade värdet. Alla avstånd och standardavvikelser i figuren anges i meter. 
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Figur 4.12, Tabell med standardavvikelsen från det riktiga avståndet i lugn kontorsmiljö där filtreringen skett på 

avståndet. 

Figur 4.13 tydliggör förbättringsprocenten i standardavvikelsen från det riktiga avståndet efter 
filtrering hos de olika filtreringsalgoritmerna jämfört med originalvärdet. Filtreringen är skedd 
efter att RSSI-värdena omvandlats till avstånd där RSSI-värdena är insamlade i en lugn 
kontorsmiljö. Histogrammet redovisar alla filter för alla avstånd. 

 

 
Figur 4.13, Förbättringsprocenten jämfört med det ofiltrerade värdet hos de olika filtren, där filtreringen skett på 

avstånden. 

Figur 4.14 redovisar standardavvikelsen från det riktiga avståndet före och efter filtrering på 
RSSI-värdena i lugn kontorsmiljö. Inom parenteserna står förbättringen i procent jämfört med 
det ofiltrerade värdet. Alla avstånden och standardavvikelser i figuren är i meter. 
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Figur 4.14, Tabell med standardavvikelsen från det riktiga avståndet i lugn kontorsmiljö där filtreringen skett på 

RSSI-värdena. 

Figur 4.15 tydliggör förbättringsprocenten i standardavvikelsen från det riktiga avståndet efter 
filtrering hos de olika filtreringsalgoritmerna jämfört med originalvärdet. Filtreringen är skedd 
innan RSSI-värdena omvandlades till avstånd där RSSI-värdena är insamlade i en lugn 
kontorsmiljö. Histogrammet redovisar alla filter för alla avstånd. 
 

 
Figur 4.15, Förbättringsprocenten jämfört med det ofiltrerade värdet hos de olika filtren, där filtreringen skett på 

RSSI-värdena. 

Figur 4.16 tydliggör differensen i förbättringsprocent hos det Glidande Medelvärdesfiltret 
mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena i lugn kontorsmiljö. 
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Figur 4.16, Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena för det Glidande 

Medelvärdesfiltret. 

Figur 4.17 tydliggör differensen i förbättringsprocent hos Feedbackfiltret mellan filtrering på 
avstånden och filtrering på RSSI-värdena i tuff kontorsmiljö. Vidare under Bilagor finns 
jämförande grafer för Kalmanfilter (Bilaga 9), Gaussfilter (Bilaga 10) och Glidande Medianfilter 
(Bilaga 11) för lugn kontorsmiljö. 
 

 
Figur 4.17, Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena för Feedbackfiltret. 

4.5 Öppen miljö 
Figur 4.18 redovisar standardavvikelsen från det riktiga avståndet före och efter filtrering på 
avståndet i öppen miljö. Inom parenteserna står förbättringen i procent jämfört med det 
ofiltrerade värdet. Alla avstånd och standardavvikelser i figuren anges i meter. 
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Figur 4.18, Tabell med standardavvikelsen från det riktiga avståndet i öppen miljö där filtreringen skett på 

avståndet. 

Figur 4.19 tydliggör förbättringsprocenten i standardavvikelsen från det riktiga avståndet efter 
filtrering hos de olika filtreringsalgoritmerna jämfört med originalvärdet. Filtreringen är skedd 
efter att RSSI-värdena omvandlats till avstånd där RSSI-värdena är insamlade i en öppen miljö. 
Histogrammet redovisar alla filter för alla avstånd. 

 

 
Figur 4.19, Förbättringsprocenten jämfört med det ofiltrerade värdet hos de olika filtren, där filtreringen skett på 

avstånden. 

Figur 4.20 redovisar standardavvikelsen från det riktiga avståndet före och efter filtrering på 
RSSI-värdena i öppen miljö. Inom parenteserna står förbättringen i procent jämfört med det 
ofiltrerade värdet. Alla avstånd och standardavvikelser i figuren anges i meter. 
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Figur 4.20, Tabell med standardavvikelsen från det riktiga avståndet i öppen miljö där filtreringen skett på RSSI-

värdena. 

Figur 4.21 tydliggör förbättringsprocenten i standardavvikelsen från det riktiga avståndet efter 
filtrering hos de olika filtreringsalgoritmerna jämfört med originalvärdet. Filtreringen är skedd 
innan RSSI-värdena omvandlades till avstånd där RSSI-värdena är insamlade i en öppen miljö. 
Histogrammet redovisar alla filter för alla avstånd. 
 

 
Figur 4.21, Förbättringsprocenten jämfört med det ofiltrerade värdet hos de olika filtren, där filtreringen skett på 

RSSI-värdena. 

Figur 4.22 tydliggör differensen i förbättringsprocent hos det Glidande Medelvärdesfiltret 
mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena i öppen miljö. Vidare under 
Bilagor finns jämförande grafer för Kalmanfiltret (Bilaga 12), Feedbackfiltret (Bilaga 13), 
Glidande Medianfiltret (Bilaga 14) och Glidande Medelvärdesfiltret (Bilaga 15) för öppen miljö. 
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Figur 4.22, Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena för Gaussfiltret. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. Studiens första frågeställning besvaras genom att analysera de 
filtreringsalgoritmer som valts att bearbetas i det teoretiska ramverket. Studiens andra 
frågeställning besvaras genom att analysera insamlad empiri från den experimentella delen av 
studien.  

5.1 Frågeställning 1 
Vilka olika filtreringsalgoritmer finns tillgängliga för att förbättra 
positioneringsnoggrannheten hos råa RSSI-värden som används i ett IPS? 

5.1.1 Analys frågeställning 1 
Följande filter har studerats och vidare presenterats under kapitel 3 Teoretiskt ramverk:  

- Kalmanfilter 
- Feedbackfilter 
- Gaussfilter 
- Glidande Medianfilter 
- Glidande Medelvärdesfilter 
- Partikelfilter 
- RSSI Moving Median algorithm (RMM) 
- Locally Weighted Scatterplot Smooting (LOWESS) 
- Matchedfilter 
- Savitzky-Golay-filter 
- Butterworthfilter 
- Chebyshevfilter 
- Besselfilter 
- Ellipticfilter 

 
Efter genomförd litteraturstudie kunde en uppskattning göras för vilka filtreringsalgoritmer 
som ansågs vara relevanta för filtrering av råa RSSI-värden, vilket beskrevs i kapitel 3 
Teoretiskt ramverk. De filtreringsalgoritmer som visat sig vara mest förekommande i 
positioneringssammanhang var Kalmanfiltret, Feedbackfiltret, Gaussfiltret, Glidande 
Medianfiltret, och Glidande Medelvärdesfiltret, vilket var anledningen till att de valdes att 
bearbetas i denna studie. RMM är en egenkonstruerad filtreringsalgoritm (Aiboud, Elhassani, 
Griguer, & Drissi, 2015), där författarna kommit fram till ett preliminärt resultat som visar på 
att ett Kalmanfilter har mindre varians i felsignaler än RMM när det gäller stillastående 
mätobjekt, vilket var en av de uppställda begränsningarna i det här examensarbetet. Eftersom 
RMM är en egenkonstruerad filtreringsalgoritm återfinns den inte i andra studier, men på 
grund av resultatet som författarna kom fram till har den ändå valts att beskrivas i denna studie.  
 
Återgivna i kapitel 3.4.8 Övriga filter presenterades de filtreringsalgoritmer som efter 
genomförd litteraturstudie sällan eller aldrig visat sig vara förekommande i 
positioneringssammanhang. Anledningen till att de ändå valts att beskrivas är att en serie RSSI-
värden har liknande egenskaper som en brussignal; därför skulle det med rimliga arbetsinsatser 
var möjligt att applicera dessa filter för råa RSSI-värden. 

5.2 Frågeställning 2 
Vilket av de utvärderade filtreringsalgoritmerna påvisade den bästa ökningen i 
positioneringsnoggrannhet i ett IPS baserat på BLE 5? 

5.2.1 Analys frågeställning 2 
För att ge svar på studiens andra frågeställning har en analys genomförts på insamlade data, 
som återfinns under kapitel 4.2 Resultat från experimentella studier. Förtydligat i kapitel 2.5 
Dataanalys så har insamlad data analyserats genom att författarna av denna rapport först gjort 
en observation på resultaten för att skapa en hypotes om vilken filtreringsalgoritm som 
genererat högst förbättringsprocent jämfört med det ofiltrerade resultatet. Denna hypotes har 
sedan statistiskt säkerställts genom att genomföra ett ensidigt hypotestest med en 
signifikansnivå på 0,01. Studiens experimentella fas är genomförd i tre olika 
experimentmiljöer, vidare beskrivna i kapitel 2.3.2.1 RSSI-mätningar. Anledningen till att tre 
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olika testmiljöer valts är för att analysera hur olika betingelser i en testmiljö påverkar resultatet 
på mätningarna. 

5.2.1.1 Tuff kontorsmiljö 
Den tuffa kontorsmiljön är en öppen och aktiv kontorsmiljö som återfinns hos ROL Ergo AB. 

5.2.1.1.1 Bäst filterversion 
För att bestämma om filtreringsalgoritmerna ger högst positioneringsprecision när de filtrerar 
RSSI-värdena eller avstånden, har ett hypotestest genomförts. För samtliga hypotestester i 
denna miljö används följande värden: 

- 𝐻2:		𝜇 = 0	
- 𝐻=:		𝜇 > 0	
- 𝛼 = 0,01	
- 𝑛 = 15	
- 𝑡I,K<= = 	 𝑡2,2=,=~ = 2,624	

Figur 5.1 visar förbättringsprocenten i standardavvikelsen efter filtrering med Kalmanfiltret 
jämfört med de ofiltrerade resultaten. Figuren visar en jämförelse mellan filtrering på RSSI-
värdena och avstånden samt en differens mellan dem (RSSI – Avstånd) i tuff kontorsmiljö. 
Värdena på variablerna för hypotestestet var: 

- 𝑥 = 13,3733	
- 𝑠 = 8,7447	
- 𝑡2 = 5,9230	

För att kunna förkasta 𝐻2 krävs att 𝑡2 > 	 𝑡I,K<= vilket är sant och 𝐻2 kan därmed förkastas. Detta 
medför att med en signifikansnivå på 0,01 ger filtrering på RSSI-värdena mer precis 
positioneringsnoggrannhet än filtrering på avstånden, med Kalmanfiltret. Alla avstånden i 
figuren anges i meter. 
 

 
Figur 5.1, Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, Kalmanfiltret. 

Figur 5.2 visar förbättringsprocenten i standardavvikelsen efter filtrering med Feedbackfiltret 
jämfört med de ofiltrerade resultaten. Figuren visar en jämförelse mellan filtrering på RSSI-
värdena och avstånden samt en differens mellan dem (RSSI – Avstånd) i tuff kontorsmiljö. 
Värdena på variablerna för hypotestestet var: 

- 𝑥 = 8,9467	
- 𝑠 = 4,2641	
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- 𝑡2 = 8,1261	

För att kunna förkasta 𝐻2 krävs att 𝑡2 > 	 𝑡I,K<= vilket är sant och 𝐻2 kan därmed förkastas. Detta 
medför att med en signifikansnivå på 0,01 ger filtrering på RSSI-värdena mer precis 
positioneringsnoggrannhet än filtrering på avstånden, med Feedbackfiltret. Alla avstånden i 
figuren anges i meter. 

 
 

 
Figur 5.2, Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, Feedbackfiltret. 

Vidare under Bilagor åskådliggörs figurer för förbättringsprocenten för filtrering på RSSI-
värden respektive avstånd för Gaussfiltret (Bilaga 16), Glidande Medelvärdesfiltret (Bilaga 17) 
och Glidande Medianfiltret (Bilaga 18) för tuff kontorsmiljö. 

5.2.1.1.2 Kalmanfiltret mot övriga filter 
Genom en generell observation av resultaten från den experimentella studien framgår det att 
Kalmanfiltret överlag har bättre positioneringsnoggrannhet än resterande filter. Den 
observerade hypotesen är därför att Kalmanfiltret har högst förbättringsprocent jämfört med 
de ofiltrerade resultaten. För att bekräfta denna hypotes har ett ensidigt hypotestest 
genomförts. Följande variabler för samtliga hypotestester i denna miljö är desamma: 

- 	𝐻2:		𝜇 = 0	
- 𝐻=:		𝜇 > 0	
- 𝛼 = 0,01	
- 𝑛 = 15	
- 𝑡I,K<= = 	 𝑡2,2=,=~ = 2,624	

Figur 5.3 redovisar förbättringsprocenten jämfört med de ofiltrerade resultaten för 
Kalmanfiltret och Feedbackfiltret där filtreringen skett på RSSI-värdena i tuff kontorsmiljö. 
Figuren visar även differensen mellan Kalmanfiltret och Feedbackfiltret (Kalmanfiltret – 
Feedbackfiltret). Värdena för det ensidiga hypotestestet var: 

- 𝑥 = 	17,9733	
- 𝑠 = 14,6533	
- 𝑡2 = 4,7505	

För att kunna förkasta 𝐻2 måste 𝑡2 > 	 𝑡I,K<= vilket är sant och 𝐻2 kan därför förkastas. Detta 
innebär att med en signifikansnivå på 0,01 ger Kalmanfiltret bättre positioneringsnoggrannhet 
än Feedbackfiltret.  
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Figur 5.3, Förbättringsprocent i standardavvikelsen, Kalmanfiltret jämfört med Feedbackfiltret. 

Under Bilagor finns förbättringsprocenten i standardavvikelse jämfört med resultaten från när 
inget filter använts för Kalmanfiltret jämfört med Gaussfiltret (Bilaga 19), Kalmanfiltret jämfört 
med Glidande Medelvärdesfiltret (Bilaga 20) och Kalmanfiltret jämfört med Glidande 
Medianfiltret (Bilaga 21) från tuff kontorsmiljö. 

5.2.1.2 Lugn kontorsmiljö 
Den lugna kontorsmiljön är en öppen och inaktiv kontorsmiljö som återfinns hos ROL Ergo AB. 

5.2.1.2.1 Bäst filterversion 
För att bestämma om filtreringsalgoritmerna ger högst positioneringsprecision när de filtrerar 
RSSI-värdena eller avstånden, har ett hypotestest genomförts. För samtliga hypotestester i 
denna miljö används följande värden: 

- 𝐻2:		𝜇 = 0	
- 𝐻=:		𝜇 > 0	
- 𝛼 = 0,01	
- 𝑛 = 13	
- 𝑡I,K<= = 	 𝑡2,2=,=e = 2,681	

För att kunna förkasta 𝐻2 krävs att 𝑡2 > 	 𝑡I,K<= vilket är sant och 𝐻2 kan därmed förkastas. Detta 
medför att med en signifikansnivå på 0,01 ger filtrering på RSSI-värdena mer precis 
positioneringsnoggrannhet än filtrering på avstånden, med Gaussfiltret. 
 
Figur 5.4 visar förbättringsprocenten i standardavvikelsen efter filtrering med Glidande 
Medelvärdesfiltret jämfört med de ofiltrerade resultaten. Figuren visar en jämförelse mellan 
filtrering på RSSI-värdena och avstånden samt en differens mellan dem (RSSI – Avstånd) i lugn 
kontorsmiljö. Värdena på variablerna för hypotestestet var: 

- 𝑥 = 	12,0385	
- 𝑠 = 7,1694	
- 𝑡2 = 6,0543	

För att kunna förkasta 𝐻2 krävs att 𝑡2 > 	 𝑡I,K<= vilket är sant och 𝐻2 kan därmed förkastas. Detta 
medför att med en signifikansnivå på 0,01 ger filtrering på RSSI-värdena mer precis 
positioneringsnoggrannhet än filtrering på avstånden, med Glidande Medelvärdesfiltret. Alla 
avstånden i figuren anges i meter. 
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Figur 5.4, Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, Glidande Medelvärdesfiltret. 

Figur 5.5 visar förbättringsprocenten i standardavvikelsen efter filtrering med Glidande 
Medianfiltret jämfört med de ofiltrerade resultaten. Figuren visar en jämförelse mellan 
filtrering på RSSI-värdena och avstånden samt en differens mellan dem (RSSI – Avstånd) i lugn 
kontorsmiljö. Värdena på variablerna för hypotestestet var: 

- 𝑥 = 		0	
- 𝑠 = 0	
- 𝑡2 = 0	

För att kunna förkasta 𝐻2 krävs att 𝑡2 > 	 𝑡I,K<= vilket är falskt och 𝐻2 kan därmed förkastas. 
Detta medför att med en signifikansnivå på 0,01 går det inte att påstå att filtrering på RSSI-
värdena ger mer precis positioneringsnoggrannhet än filtrering på avstånden, med Glidande 
Medianfiltret. Genom att observera differensen i figur 5.5 det att det inte är någon skillnad 
mellan filtrering på RSSI-värdena och avstånden. Detta beror på att Glidande Medianfiltret inte 
ersätter några värden utan endast väljer medianen av värdena i det aktuella fönstret. Alla 
avstånden i figuren anges i meter. 
 

 
Figur 5.5, Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, Glidande Medianfiltret. 

Vidare under Bilagor åskådliggörs figurer för förbättringsprocenten för filtrering på RSSI-
värden respektive avstånd för Kalmanfiltret (Bilaga 22), Feedbackfiltret (Bilaga 23) och 
Gaussfiltret (Bilaga 24) för lugn kontorsmiljö. 
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5.2.1.2.2 Kalmanfiltret mot övriga filter 
Genom en generell observation av resultaten från den experimentella studien framgår det att 
Kalmanfiltret överlag har bättre positioneringsnoggrannhet än resterande filter. Den 
observerade hypotesen är därför att Kalmanfiltret har högst förbättringsprocent jämfört med 
de ofiltrerade resultaten. För att bekräfta denna hypotes har ett ensidigt hypotestest 
genomförts. Följande variabler för samtliga hypotestesterna i denna miljö är: 

- 	𝐻2:		𝜇 = 0	
- 𝐻=:		𝜇 > 0	
- 𝛼 = 0,01	
- 𝑛 = 13	
- 𝑡I,K<= = 	 𝑡2,2=,=e = 2,681	

Figur 5.6 redovisar förbättringsprocenten jämfört med de ofiltrerade resultaten för 
Kalmanfiltret och Glidande Medelvärdesfiltret där filtreringen skett på RSSI-värdena i lugn 
kontorsmiljö. Figuren visar även differensen mellan Kalmanfiltret och Glidande 
Medelvärdesfiltret (Kalmanfiltret – Glidande Medelvärdesfiltret). Värdena för det ensidiga 
hypotestestet var: 

- 𝑥 = 	8,6692	
- 𝑠 = 3,2885	
- 𝑡2 = 9,5050	

För att kunna förkasta 𝐻2 måste 𝑡2 > 	 𝑡I,K<=, vilket är sant och 𝐻2 kan därför förkastas. Detta 
innebär att med en signifikansnivå på 0,01 ger Kalmanfiltret bättre positioneringsnoggrannhet 
än Glidande Medelvärdesfiltret.  

 

 
Figur 5.6, Förbättringsprocent i standardavvikelsen, Kalmanfiltret jämfört med Glidande Medelvärdesfiltret. 

Figur 5.7 redovisar förbättringsprocenten jämfört med de ofiltrerade resultaten för 
Kalmanfiltret och Glidande Medianfiltret där filtreringen skett på RSSI-värdena i lugn 
kontorsmiljö. Figuren visar även differensen mellan Kalmanfiltret och Glidande Medianfiltret 
(Kalmanfiltret – Glidande Medianfiltret). Värdena för det ensidiga hypotestestet var: 

- 𝑥 = 	14,7615	
- 𝑠 = 5,7788	
- 𝑡2 = 9,2101	

För att kunna förkasta 𝐻2 måste 𝑡2 > 	 𝑡I,K<= vilket är sant och 𝐻2 kan därför förkastas. Detta 
innebär att med en signifikansnivå på 0,01 ger Kalmanfiltret bättre positioneringsnoggrannhet 
än Glidande Medianfiltret.  
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Figur 5.7, Förbättringsprocent i standardavvikelsen, Kalmanfiltret jämfört med Glidande Medianfiltret. 

Under Bilagor finns förbättringsprocenten i standardavvikelse jämfört med resultaten från när 
inget filter använts för Kalmanfiltret jämfört med Gaussfiltret (Bilaga 25) och Kalmanfiltret 
jämfört med Feedbackfiltret (Bilaga 26), från lugn kontorsmiljö. 

5.2.1.3 Öppen miljö 
Den öppna miljön är en öppen och inaktiv miljö på Campus Arena, Jönköping University. 

5.2.1.3.1 Bäst filterversion 
För att bestämma om filtreringsalgoritmerna ger högst positioneringsprecision när de filtrerar 
RSSI-värdena eller avstånden, har ett hypotestest genomförts. För samtliga hypotestester i 
denna miljö används följande värden: 

- 𝐻2:		𝜇 = 0	
- 𝐻=:		𝜇 > 0	
- 𝛼 = 0,01	
- 𝑛 = 14	
- 𝑡I,K<= = 	 𝑡2,2=,=� = 2,650	

Figur 5.8 visar förbättringsprocenten i standardavvikelsen efter filtrering med Gaussfiltret 
jämfört med de ofiltrerade resultaten. Figuren visar en jämförelse mellan filtrering på RSSI-
värdena och avstånden samt en differens mellan dem (RSSI – Avstånd) i öppen miljö. Värdena 
på variablerna för hypotestestet var: 

- 𝑥 = 8,0357	
- 𝑠 = 4,1963	
- 𝑡2 = 7,1651	

För att kunna förkasta 𝐻2 krävs att 𝑡2 > 	 𝑡I,K<= vilket är sant och 𝐻2 kan därmed förkastas. Detta 
medför att med en signifikansnivå på 0,01 ger filtrering på RSSI-värdena mer precis 
positioneringsnoggrannhet än filtrering på avstånden, med Gaussfiltret. Alla avstånden i 
figuren anges i meter. 
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Figur 5.8, Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, Gaussfiltret. 

Vidare under Bilagor åskådliggörs figurer för förbättringsprocenten för filtrering på RSSI-
värden respektive avstånd för Kalmanfiltret (Bilaga 27), Feedbackfiltret (Bilaga 28), Glidande 
Medelvärdesfiltret (Bilaga 29) och Glidande Medianfiltret (Bilaga 30) för öppen miljö. 

5.2.1.3.2 Kalmanfiltret mot övriga filter 
Genom en generell observation av resultaten från den experimentella studien syns det att 
Kalmanfiltret överlag har bättre positioneringsnoggrannhet än resterande filter. Den 
observerade hypotesen är därför att Kalmanfiltret har högst förbättringsprocent jämfört med 
de ofiltrerade resultaten. För att bekräfta denna hypotes har ett ensidigt hypotestest genomförts 
där. Följande variabler för samtliga hypotestesterna i denna miljö är: 

- 	𝐻2:		𝜇 = 0	
- 𝐻=:		𝜇 > 0	
- 𝛼 = 0,01	
- 𝑛 = 14	
- 𝑡I,K<= = 	 𝑡2,2=,=� = 2,650	

Figur 5.9 redovisar förbättringsprocenten jämfört med de ofiltrerade resultaten för 
Kalmanfiltret och Gaussfiltret där filtreringen skett på RSSI-värdena i öppen miljö. Figuren 
visar även differensen mellan Kalmanfiltret och Gaussfiltret (Kalmanfiltret – Gaussfiltret). 
Värdena för det ensidiga hypotestestet var: 

- 𝑥 = 	27,5643	
- 𝑠 = 15,0782	
- 𝑡2 = 6,8401	

För att kunna förkasta 𝐻2 måste 𝑡2 > 	 𝑡I,K<= vilket är sant och 𝐻2 kan därför förkastas. Detta 
innebär att med en signifikansnivå på 0,01 ger Kalmanfiltret bättre positioneringsnoggrannhet 
än Gaussfiltret.  
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Figur 5.9, Förbättringsprocent i standardavvikelsen, Kalmanfiltret jämfört med Gaussfiltret. 

Under Bilagor finns förbättringsprocenten i standardavvikelse jämfört med resultaten från när 
inget filter använts för Kalmanfiltret jämfört med Feedbackfiltret (Bilaga 31), Kalmanfiltret 
jämfört med Glidande Medianfiltret (Bilaga 32) och Kalmanfiltret jämfört med Glidande 
Medelvärdesfiltret (Bilaga 33) från öppen miljö. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat genom att besvara studiens 
frågeställningar och jämföra denna studiens resultat med tidigare arbeten. Kapitlet ger även en 
beskrivning av studiens implikationer och begränsningar. Vidare beskrivs studiens slutsats följt 
av författarnas råd till de som ämnar att använda denna studiens resultat för eget bruk. 
Dessutom ger kapitlet några tips på vidare forskning inom området som kan vara av intresse.  

6.1 Resultat 
Resultaten från analysen av första frågeställningen ”Vilka olika filtreringsalgoritmer finns 
tillgängliga för att förbättra positioneringsnoggrannheten hos råa RSSI-värden som 
används i ett IPS?” visar på att Kalmanfiltret, Feedbackfiltret, Gaussfiltret, Glidande 
Medianfiltret, Glidande Medelvärdesfiltret och Partikelfiltret är de oftast förekommande 
filtreringsalgoritmerna för råa RSSI-värden inom positioneringssammanhang. De övriga 
filtreringsalgoritmerna som beskrivs i studien har visats vara sällan eller aldrig förekommande 
i positioneringssammanhang.    
 
Resultaten från analysen av andra frågeställningen ”Vilket av de utvärderade 
filtreringsalgoritmerna påvisade den bästa ökningen i positioneringsnoggrannhet i ett IPS 
baserat på BLE 5?” visar på att Kalmanfiltret har högst förbättringspotential i 
positioneringsnoggrannhet jämfört med de ofiltrerade värdena. De visar även på att det blir en 
förbättring om filtreringen sker på RSSI-värdena innan de omvandlas till avstånd istället för 
om filtreringen sker på avstånden efter att de råa RSSI-värdena omvandlats till avstånd. Detta 
är dock ett undantag för det Glidande Medianfiltret, vilket beror på att det inte gör några 
matematiska omvandlingar av RSSI-värdena, utan enbart väljer ut medianen av värdena i 
fönstret.  
 
I kapitel 4.1 Tidigare arbeten presenteras tidigare studier inom inomhuspositionering som har 
utfört sina mätningar i olika testmiljöer. Arbetet som beskrivs i denna rapport har haft dessa 
som referens i valen av testmiljö och filtreringalgoritmer. Författarna till detta arbete har i stora 
drag försökt efterlikna de andra studiernas olika testmiljöer i de genomförda experimenten. 
Figur 6.1, Figur 6.2 och Figur 6.3 presenterar en jämförelse mellan resultaten från studierna. 
 
Cinefra (2013) gjorde sina mätningar i en tuff kontorsmiljö, vilket författarna till den här 
rapporten har försökt efterlikna i sina mätningar. I Figur 6.1 illustreras resultaten i 
förbättringsprocent på 5 och 12 meter från ofiltrerat RSSI-värde till filtrerat RSSI-värde vid 
implementering av Kalmanfilter, Gaussfilter och Glidande Medianfilter.  

 
Avstånd Kalman Kalman Glidande Medianfilter Glidande Medianfilter Gaussfilter Gaussfilter 

 (Cinefra, 
2013) Denna Studie (Cinefra, 2013) Denna Studie (Cinefra, 

2013) Denna Studie 

5 36% 73,70% 29% 53,70% 41% 57,90% 

12 37% 93,40% 27% 69,10% 43% 54,70% 
 
 

Figur 6.1 en jämförelse med förbättringsprocent i tuff kontorsmiljö mellan Cinefra,(2013) och resultat. 
 
Silver (2016) gjorde sina mätningar i en öppen miljö och rapportens författare jämför därför 
också resultaten i en öppen miljö mot deras, som Figur 6.2 illustrerar. Filtreringsalgoritmerna 
som användes var Glidande Medianfilter och Glidande Medelvärdesfilter på 2 och 5 meter.  
 

Avstånd Kalmanfilter Kalmanfilter Glidande 
Medelvärdesfilter 

Glidande 
Medelvärdesfilter 

  (Silver,2016) Denna Studie (Silver,2016) Denna Studie 
2 61% 81,40% 79% 88,20% 
5 28% 98,20% 61% 82,40% 

 
Figur 6.2 en jämförelse med förbättringsprocent i öppen miljö mellan Silver (2016) och resultat. 

 



 

42 

Chiu (2017) gjorde sina mätningar i en lugn kontorsmiljö och därför ställer rapportens 
författare också upp resultaten från lugn kontorsmiljö mot deras, som Figur 6.3 visar. 
Mätningarna gjordes på 1-7 meter och filtrerades med Kalmanfilter, Glidande Medianfilter och 
Glidande Medelvärdesfilter.  
 

Avstånd Glidande 
Medelvärdesfilter 

Glidande 
Medelvärdesfilter Glidande Medianfilter Glidande Medianfilter 

  (Chiu, 2017) Denna Studie (Chiu, 2017) Denna Studie 
2 73% 92,40% 89% 86,3% 
3 -90% 92,50% 87% 89,3% 
4 89% 89,00% 100% 83,5% 
5 96% 78,10% 92% 60,4% 
6 79% 75,00% 91% 60,4% 
7 86% 69,60% 94% 56,4% 

 
Figur 6.3 en jämförelse med förbättringsprocent i lugn kontorsmiljö mellan Chiu (2017) och resultat 

 
Om man granskar den här studiens resultat med de tidigare arbetena ser man att variationen 
på förbättringsprocenten är kraftigt. Tyvärr innehåller de olika studierna (denna inkluderad) 
för få mätvärden för få fram ett entydigt resultat och kunna presentera en trovärdig förklaring 
till varför variationen är så stor. I litteraturstudien identifierades väldigt få rapporter med 
tydliga och jämförbara resultat från liknande studier vilket givit som resultat att en tydlig och 
tillförlitlig jämförelse inte kunnat sammanställas. Däremot kan man iaktta en avvikelse mellan 
tidigare studiers och denna studies resultat vad gäller Kalmanfiltret. Denna studie har visat på 
högre förbättringsprocent jämfört med tidigare studier. Det är svårt att uppskatta vad 
avvikelsen beror på, beaktandes den avsatta tiden för arbetet, författarnas något begränsade 
kunskap i ämnet sant avsaknaden av en större mängd detaljerad data från tidigare studier. 
Några tänkbara anledningar till avvikelsen kan vara uppsättningen av positioneringssystemet 
(till exempel antalet moduler), hur filtreringsalgoritmen implementerats 
programmeringsmässigt eller om filtreringen skedde före eller efter omvandlingen från RSSI-
värden till avstånd. 
 

6.2 Implikationer 
Resultatet från detta examensarbete kommer vara till nytta för ROL Ergo AB i deras framtida 
implementering av ett inomhuspositioneringssystem. Efter genomförd granskning av tidigare 
arbeten inom området har författarna identifierat en avsaknad av studier som jämför 
positioneringsnoggrannheten med tydliga resultat från fler än tre filter och med ett användande 
av den senaste versionen av BLE, nämligen version 5. Därför vågar vi påstå att resultaten från 
detta examensarbete kan vara till nytta för utvecklare av positioneringssystem baserat på BLE. 

6.3 Begränsningar 
I denna studie har vi valt att endast redovisa vilken filtreringsalgoritm som visat på bäst 
förbättring i positioneringsnoggrannhet. Med andra ord har ingen rangordning skett. Detta 
beror på att det tämligen lätt skulle kunna genereras alltför för många hypotestester och resultat 
att redovisa. För att bekräfta hypotesen att Kalmanfiltret visat på högst 
positioneringsnoggrannhet behövdes 12 hypotestest genomföras och redovisas, något som 
ansågs vara fullt tillräcklig för att visa på Kalmanfiltrets fördelar i filtreringssammanhang. 
Självklart kan den intresserade läsaren på egen hand skapa en rangordning av 
filtreringsalgoritmerna utifrån resultaten från den experimentella studien, om så skulle 
erfordras. Av samma anledning har vi valt att inte undersöka påverkan på 
positioneringsnoggrannheten om två eller fler filtreringsalgoritmer kombinerats. 
 
Begränsningarna, som återfinns i kapitel 1.4 Omfång och begränsningar, har valts att inte 
beaktas eller genomföras experimentellt eftersom var och en av dessa skulle medföra ett 
betydligt merarbete vilket inte medgavs på grund av examensarbetets begränsning i tid.  
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Resultaten från den första frågeställningen visar på att Kalmanfiltret, Feedbackfiltret, 
Gaussfiltret, Glidande Medianfiltret, Glidande Medelvärdesfiltret och Partikelfiltret är de oftast 
förekommande filtreringsalgoritmerna inom positioneringssammanhang. RMM är en 
egenutvecklad filtreringsalgoritm som tagits fram av en grupp forskare som i en rapport visade 
på att ett Kalmanfilter har en mindre varians hos felsignalerna jämfört med RMM när de mätte 
på ett stillastående mätobjekt men att det motsatta gällde för rörliga mätobjekt. Av denna 
anledning valdes RMM att inte implementeras i denna studie då endast stillastående mätobjekt 
studerades.	Partikelfiltret, som är vanligt förekommande i positioneringssammanhang, valdes 
också att inte implementeras i denna studies experimentella del. Detta beror på att 
Partikelfiltret, jämfört med de andra filtreringsalgoritmerna, är avancerat och tidskrävande att 
implementera. Examensarbetets begränsning i tid utgjorde därför en anledning till varför 
Partikelfiltret inte blev en del av den experimentella studien. De övriga filtreringsalgoritmerna 
som beskrivs i den här rapporten har visats sig vara sällan eller aldrig förekommande i 
positioneringssammanhang och har därför inte blivit en del av den experimentella studien. 
Däremot finns det en viss likhet mellan en serie råa RSSI-värden och en brussignal, vilket gör 
att det finns en god möjlighet att implementera dessa för filtrering av råa RSSI-värden, om så 
skulle önskas.  
 
Resultaten från den andra frågeställningen visar på att Kalmanfiltret var den filtreringsalgoritm 
med högst positioneringsnoggrannhet. Resultaten visade även på att filtrering på RSSI-värdena 
innan de omvandlas till avstånd fick en förbättring i positioneringsnoggrannheten jämfört med 
då filtreringen skedde på avstånden, efter omvandlingen av RSSI-värdena. Kalmanfiltret är den 
mest adaptiva filtreringsalgoritmen av de utvalda algoritmerna. Eftersom RSSI-värdena i ett 
positioneringssystem baserat på BLE 5 är väldigt oförutsägbara passar Kalmanfiltrets adaptiva 
förmåga bra in, vilket resultaten från denna studies experimentella del bekräftar. 
 
För den som vill använda denna studies resultat är det bra att ta med i beräkningarna att de 
testmiljöer som använts i den experimentella delen av studien har haft stor påverkan på 
resultaten, vilket medför att det i princip är mycket svårt att exakt återskapa samma mätvärden.  

6.5 Vidare forskning 
Samtliga av de begränsningar som omnämns i detta examensarbete skulle kunna resultera i 
mycket intressanta framtida studier. Även samtliga filtreringsalgoritmer som beskrivs i kapitel 
3.4.8 Övriga filter, är intressanta för vidare forskning. Litteraturstudien som genomförts i det 
här examensarbetet visar på att dessa sällan eller aldrig implementerats i 
positioneringssammanhang. Men då en serie råa RSSI-värden har ett beteende som liknar en 
brussignal, vore det relevant att undersöka hur resultatet blir om de implementeras för 
filtrering av råa RSSI-värden. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Programmeringsscript för Kalmanfiltret, skrivet i Python 3.6. 
 
Bilaga 2 Programmeringsscript för Feedbackfiltret, skrivet i Python 3.6. 
 
Bilaga 3 Programmeringsscript för Gaussfiltret, skrivet i Python 3.6. 
 
Bilaga 4 Programmeringsscript för Glidande Medelvärdesfiltret, skrivet i Python 3.6. 
 
Bilaga 5 Programmeringsscript för Glidande Medianfiltret, skrivet i Python 3.6. 
 
Bilaga 6 Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena 

för Feedbackfiltret för tuff kontorsmiljö. 
 
Bilaga 7 Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena 

för Gaussfiltret för tuff kontorsmiljö. 
 
Bilaga 8 Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena 

för Glidande Medelvärdesfiltret för tuff kontorsmiljö. 
 
Bilaga 9 Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena 

för Kalmanfiltret för lugn kontorsmiljö. 
 
Bilaga 10 Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena 

för Gaussfiltret för lugn kontorsmiljö. 
 
Bilaga 11 Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena 

för Glidande Medianfiltret för lugn kontorsmiljö. 
 
Bilaga 12 Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena 

för Kalmanfiltret för öppen miljö. 
 
Bilaga 13 Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena 

för Feedbackfiltret för öppen miljö. 
 
Bilaga 14 Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena 

för Glidande Medianfiltret för öppen miljö. 
 
Bilaga 15 Jämförande graf mellan filtrering på avstånden och filtrering på RSSI-värdena 

för Glidande Medelvärdesfiltret för öppen miljö. 
 
Bilaga 16 Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, 

Gaussfiltret, tuff kontorsmiljö. 
 
Bilaga 17 Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, Glidande 

Medelvärdesfiltret, tuff kontorsmiljö. 
 
Bilaga 18 Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, Glidande 

Medianfiltret, tuff kontorsmiljö. 
 
Bilaga 19 Förbättringsprocent i standardavvikelsen, Kalmanfiltret jämfört med 

Gaussfiltret, tuff kontorsmiljö. 
 
Bilaga 20 Förbättringsprocent i standardavvikelsen, Kalmanfiltret jämfört med Glidande 

Medelvärdesfiltret, tuff kontorsmiljö. 
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Bilaga 21 Förbättringsprocent i standardavvikelsen, Kalmanfiltret jämfört med Glidande 
Medianfiltret, tuff kontorsmiljö. 

 
Bilaga 22 Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, 

Kalmanfiltret, lugn kontorsmiljö. 
 
Bilaga 23 Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, 

Feedbackfiltret, lugn kontorsmiljö. 
 
Bilaga 24 Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, 

Gaussfiltret, lugn kontorsmiljö. 
 
Bilaga 25 Förbättringsprocent i standardavvikelsen, Kalmanfiltret jämfört med 

Gaussfiltret, lugn kontorsmiljö. 
 
Bilaga 26 Förbättringsprocent i standardavvikelsen, Kalmanfiltret jämfört med 

Feedbackfiltret, lugn kontorsmiljö. 
 
Bilaga 27 Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, 

Kalmanfiltret, öppen miljö. 
 
Bilaga 28 Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, 

Feedbackfiltret, öppen miljö. 
 
Bilaga 29 Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, Glidande 

Medelvärdesfiltret, öppen miljö. 
 
Bilaga 30 Förbättringsprocent för filtrering på RSSI-värden respektive Avstånd, Glidande 

Medianfiltret, öppen miljö. 
 
Bilaga 31 Förbättringsprocent i standardavvikelsen, Kalmanfiltret jämfört med 

Feedbackfiltret, öppen miljö. 
 
Bilaga 32 Förbättringsprocent i standardavvikelsen, Kalmanfiltret jämfört med Glidande 

Medianfiltret, öppen miljö. 
 
Bilaga 33 Förbättringsprocent i standardavvikelsen, Kalmanfiltret jämfört med Glidande 

Medelvärdesfiltret, öppen miljö. 
 
 
 
 
  



 

48 

Bilaga 1 
 

 
 

 



 

49 

 

Bilaga 2 
 

 



 

50 

Bilaga 3 
 

 
 



 

51 

Bilaga 4 
 

 
 



 

52 

Bilaga 5 
 

 



 

53 

Bilaga 6 
 

 
 
 

  



 

54 

Bilaga 7 
 

 
 

  



 

55 

Bilaga 8 
 

 
  



 

56 

Bilaga 9 
 

 
 

  



 

57 

Bilaga 10 
 

 
 

  



 

58 

Bilaga 11 
 

 
 

  



 

59 

Bilaga 12 
 

 
 

  



 

60 

Bilaga 13 
 

 
 

  



 

61 

Bilaga 14 
 

 
 

  



 

62 

Bilaga 15 
 

 
 

  



 

63 

Bilaga 16 
 

 
 

  



 

64 

Bilaga 17 
 

 
 

  



 

65 

Bilaga 18 
 

 
 

  



 

66 

Bilaga 19 
 

 
 

  



 

67 

Bilaga 20 
 

 
 

  



 

68 

Bilaga 21 
 

 
 

  



 

69 

Bilaga 22 
 

 
 

 
 

  



 

70 

Bilaga 23 
 

 
 

 
 

  



 

71 

Bilaga 24 
 

 
 

 
 

  



 

72 

Bilaga 25 
 

 
 

 
  



 

73 

Bilaga 26 
 

 
 

  



 

74 

Bilaga 27 
 

 
 

 
  



 

75 

Bilaga 28 
 

 
 

  



 

76 

Bilaga 29 
 

 
  



 

77 

Bilaga 30 
 

 
  



 

78 

Bilaga 31 
 

 
  



 

79 

Bilaga 32 
 

 
  



 

80 

Bilaga 33 
 

 


