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Abstract 
GPS is an extremely important tool in today's society and is implemented in most mobile 
phones that we carry with us every day. However, this technology does not work optimally for 
localization indoors. For this, a dedicated system focusing on indoor positioning would be more 
appropriate. A simple and inexpensive solution for introducing an indoor positioning system 
(IPS) would be to apply such a system using an already established wireless technology. There 
are a number of candidates where this could be possible. One of the most widely used and widely 
recognized wireless technologies today is Bluetooth, which is used in several billion units 
worldwide. The use cases of an indoor positioning system using Bluetooth could be many. 
However, the amount of possible use cases is highly dependent on the positioning accuracy that 
can be obtained. It is for this reason that the purpose of this report is to investigate which 
positioning accuracy that can be obtained with the latest generation of Bluetooth. 
 
One way to improve the positioning accuracy is to apply a filter that prioritizes less extreme 
signal values caused by interference. The work carried out in this report has therefore 
performed a literature study to investigate which filter is most commonly used to improve 
positioning accuracy and what positioning accuracy previous studies have obtained. Besides 
that, this study has also chosen to carry out a number of practical experiments, in different 
environments and distances, to be able to present which positioning accuracy that can be obtain 
using Bluetooth 5. The experiments have been done by measuring a signal that goes under the 
name RSSI, to estimate a distance from a Bluetooth device to three reference units that have 
been placed in a room. With these reference units, an estimate of the Bluetooth device's position 
has been calculated through trilateration. With trilateration, data has been collected from two 
different environments where the positioning accuracy can vary. At the first experimental setup, 
an empty sports hall was selected to be able to examine which positioning accuracy that can be 
obtained in an open area. For the second experimental setup, a lab room was chosen to present 
results based on a more casual scenario where furniture and electronic devices were present. 
All measurements were done at a distance of 1 to 7 meters and used three reference devices to 
estimate the position of the Bluetooth device. 300 measurements were performed in total for 
each position and 5 different positions were used to collect data for each distance. 
 
The results showed that the best positioning accuracy could be obtained by applying Kalman 
filters along with weighted trilateration. However, positioning accuracy deteriorated 
considerably at longer distances and a higher degree of deterioration could also be observed in 
the lab room. A positioning accuracy of 0,20 meters could be obtained at 1 meter, 0,86 meters 
at 4 meters and 1,34 meters at 7 meters with Kalman filter and weighted trilateration. 
 
The results obtained in this study indicate that indoor positioning using Bluetooth 5 is fully 
possible and there is potential for the technology. On the other hand, the technology has major 
constraints especially at longer distances and in environments where interference is commonly 
present. A scenario where the technology could be appropriate is, for example, when energy 
consumption and cost of Bluetooth devices are more important than the positioning accuracy 
that can be obtained. 
 
Keyword 
Bluetooth 5, IPS, Indoor positioning, Kalman filter, RSSI, Trilateration, Weighted trilateration. 
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Sammanfattning 
GPS är ett oerhört viktigt verktyg i dagens samhälle och är implementerat i de flesta 
mobiltelefoner som vi bär med oss varje dag. Denna teknik fungerar däremot inte optimalt för 
lokalisering inomhus. För detta skulle ett dedikerat system med fokus på positionering inomhus 
var mer passande. En enkel och billig lösning för att kunna introducera ett 
inomhuspositioneringssystem (IPS) skulle vara att applicera ett sådant system med hjälp av en 
redan etablerad trådlös teknik. Det finns ett flertal kandidater där detta skulle kunna vara 
möjligt. En av de mest använda och vedertagna trådlösa teknikerna idag är till exempel 
Bluetooth, som används i flera miljarder enheter i världen. Användningsmöjligheterna hos ett 
inomhuspositioneringssystem med hjälp av Bluetooth skulle kunna vara många. Mängden 
användningsområden är däremot hårt knutet till vilken positioneringsnoggrannhet som kan 
erhållas. Det är av denna anledning som den här rapporten har haft som syfte att undersöka 
vilken positioneringsnoggrannhet som kan erhållas med den senaste generationen av 
Bluetooth.  
 
Ett sätt att förbättra positioneringsnoggrannheten är att applicera ett filter som eliminerar 
extrema signalvärden som orsakats av störningar. Arbetet som har utförts i den här rapporten 
har därför genomfört en litteraturstudie för att undersöka vilket filter som är det mest 
förekommande för att förbättra positioneringsnoggrannheten, samt vilken 
positioneringsnoggrannhet tidigare studier har presenterat. Därefter har den här studien valt 
att genomföra ett flertal praktiska experiment, i olika miljöer och avstånd, för att kunna 
presentera vilken positioneringsnoggrannhet som den här studien kan erhålla med hjälp av 
Bluetooth 5. Experimenten har gått ut på att mäta en signal, som går under namnet RSSI, för 
att uppskatta ett avstånd mellan en Bluetooth-enhet och tre referensenheter som är utplacerade 
i ett rum. Med dessa referensenheter har en uppskattning av en Bluetooth-enhets position 
beräknats genom trilateration. Genom trilateration har mätdata insamlats i två olika miljöer 
där positioneringsnoggrannheten kan variera. Vid första experimentuppställningen 
undersöktes positioneringsnoggrannheten som kan uppnås i en öppen yta, i vilket en tom 
idrottshall valdes ut för detta scenario. För den andra experimentuppställningen, valdes en 
labbsal för att kunna presentera resultat utifrån ett mer vardagligt scenario där möbler och 
elektroniska enheter har varit närvarande. Alla mätningar skedde på 1 till 7 meters avstånd och 
använde tre referensenheter för att uppskatta Bluetooth-enhetens position. 300 mätningar 
utfördes totalt för varje position och 5 olika positioner användes för att samla in mätdata för 
varje avstånd. 
 
Studiens resultat visade att den bästa positioneringsnoggrannheten kunde erhållas genom att 
applicera Kalmanfilter tillsammans med vägd trilateration. Positioneringsnoggrannheten 
försämrades däremot markant vid längre avstånd och en viss försämring kunde även observeras 
för labbsalen. En positioneringsnoggrannhet på 0,20 meter kunde erhållas med Kalmanfilter 
tillsammans med vägd trilateration på 1 meter, 0,86 meter vid 4 meter och 1,34 meter vid 7 
meter.  
 
Resultaten som erhållits i den här studien indikerar att inomhuspositionering med hjälp av 
Bluetooth 5 är fullt möjligt och att det finns potential för tekniken. Däremot har tekniken stora 
begränsningar speciellt vid längre avstånd och i miljöer där störningar är förekommande. 
Scenarion där tekniken skulle kunna vara lämplig är till exempel när energiförbrukning och 
kostnad för Bluetooth-enheter är viktigare än positioneringsnoggrannheten som kan erhållas.  
 
Nyckelord  
Bluetooth 5, IPS, Inomhuspositionering, Kalmanfilter, RSSI, Trilateration, Vägd trilateration.  
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1 Introduktion 
Den här rapporten undersöker vilken positioneringsnoggrannhet som kan uppnås med ett 
tvådimensionellt inomhuspositioneringssystem (IPS) baserat på Bluetooth 5. Studien har 
utförts på Jönköpings Tekniska Högskola tillsammans med teknikkonsultbolaget Combitech.  

1.1 Bakgrund 
Att känna till sitt geografiska läge är något vi tar för givet idag. Efter att det amerikanska 
navigeringssystemet Global Positioning System (GPS), lanserades i slutet av 70-talet, har 
navigering och positionering varit tillgänglig över hela världen. Nu kan vi lokalisera allt från 
flygplan och bilar till mobiltelefoner med bara några meters felmarginal [1]. Idag har även fler 
satellitbaserade navigations- och positionsbestämningssystem lanserats i världen, som till 
exempel det ryska systemet GLONASS [2] eller det europeiska systemet Galileo [3]. Samtliga 
navigeringssystem, som går under samlingsnamnet Global Navigation Satellite Systems 
(GNSS), är gratis och fria att använda och har i princip etablerat sig som standard för navigering 
och lokalisering.  
 
Under 2017 uppskattas det finnas över 5,8 miljarder enheter i världen som använder GNSS, 
varav nästan 80% är mobiltelefoner. Om tre år uppskattas antalet GNSS-enheter öka till 8 
miljarder, och därmed bli en ännu större del i vår vardag [4]. Potentialen och 
användningsmöjligheterna för GNSS är stora men för att fungera korrekt kräver systemet i 
princip fri sikt mot flera satelliter samtidigt. Detta krav på fri sikt medför att 
positioneringssystem baserade på denna teknik blir mycket begränsade i inomhusmiljöer. Ett 
exempel där detta skulle kunna skapa problem är hos autonoma bilar i framtiden. Hos 
autonoma fordon skulle GNSS vara ett ovärderligt verktyg men det kommer samtidigt inte att 
fungera optimalt på platser som i garage eller tunnlar. I sådana situationer skulle ett 
inomhuspositioneringssystem (IPS) vara mer lämpligt.  
 
Idén om lokalisering specifikt för inomhusmiljöer har funnits länge men det finns däremot 
ingen klar standard för IPS i dagsläget. Det finns omfattande forskning om utnyttjandet av olika 
sorters IPS och deras respektive fördelar, men den väsentliga frågan är hur en möjlig standard 
skulle se ut. Ett tillvägagångssätt hade varit att använda en trådlös teknik som redan är 
etablerad i dagens samhälle. Flera trådlösa tekniker som har visat sig intressanta för ett IPS är 
till exempel Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee och RFID [5]. De vanligast förekommande är WI-Fi och 
Bluetooth som används av flera miljarder enheter i världen och skulle därför kunna förenkla 
etableringen av ett standardiserat IPS [6, 7]. Möjligheterna att kunna konstruera 
positioneringslösningar baserade på dessa tekniker är också betydligt fler då de flesta idag äger 
en portabel enhet med Wi-Fi eller Bluetooth, som till exempel en smartphone. 
Användningsområdena skulle i så fall vara många. Några exempel är navigering via smartphone 
på allmänna platser som museum, bibliotek, flygplatser, tågstationer eller som hjälpmedel för 
personer med funktionshinder. Situationer, som att navigera personer till den närmsta 
nödutgången i en nödsituation, skulle kunna vara av livsavgörande betydelse.  
 
Även om både Wi-Fi och Bluetooth har många likheter vad gäller applikationer, som till 
exempel positionering, skiljer de sig däremot åt som protokoll. Wi-Fi är ett mer avancerat och 
etablerat protokoll. Den teoretiska maximala räckvidden är längre och har visat större potential 
när det gäller noggrannhet inom positionering [8]. Bluetooth är däremot billigare att 
implementera i en ny applikation och har en lägre energiförbrukning [9]. Dessa faktorer skulle 
göra Bluetooth mycket fördelaktigt som teknik för IPS om en rimlig precision skulle kunna 
uppnås. Avsikten med den här studien är därför att visa vilken positioneringsnoggrannhet som 
kan uppnås med Bluetooth 5 i IPS sammanhang.  
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1.2 Problembeskrivning 
Idag existerar ingen fastställd standard för hur ett IPS ska vara uppbyggt eller fungera. Jämfört 
med GPS finns inget enskilt etablerat protokoll vars huvudsyfte är lokalisering. För att kunna 
introduceras i majoriteten av dagens smartphones, och för att effektivt kunna införa ett IPS, 
skulle en redan vedertagen trådlös teknik vara bäst lämpat. Bluetooth är en intressant kandidat 
men för att de flesta av de potentiella användningsområdena inom IPS ska kunna uppfyllas, 
måste positioneringsnoggrannheten vara tillräckligt bra för att kunna appliceras i olika miljöer 
där störningar är förekommande. Målsättningen med arbetet som beskrivs i den här studien är 
därför att implementera och analysera lämpligheten att använda Bluetooth 5 för en IPS-lösning. 
Arbetet går ut på att mäta styrkan på en signal, som går under namnet Received Signal Strength 
Indication (RSSI), som skickas mellan en referenspunkt och det objekt vars position ska 
beräknas. Om signalen används direkt utan behandling blir resultatet ofta att man erhåller en 
dålig positioneringsnoggrannhet [10]. För att förbättra resultatet kan ett filter appliceras, av 
vilka det finns flera olika varianter. En del av arbetet som beskrivs i den här studien har därför 
som avsikt att identifiera och undersöka vilka typer av RSSI-filter som förbättrar 
positioneringsnoggrannheten, samt välja det vanligast förekommande filtret för 
implementering tillsammans med Bluetooth i en IPS-lösning. Därefter kommer det valda filtret 
att appliceras på Bluetooth 5 under olika avstånd och i olika miljöer, varpå mätresultaten 
kommer evalueras och presenteras. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Under problembeskrivningen framgick att för att snabbt och effektivt kunna implementera en 
IPS-lösning skulle en redan etablerad trådlös teknik vara en fördel. Om Bluetooth skulle 
användas för IPS så är positioneringsnoggrannheten, som kan erhållas, en avgörande faktor för 
vilka användningsscenarion som Bluetooth skulle kunna användas i. För att undersöka vilken 
positioneringsnoggrannhet som kan erhållas med Bluetooth kommer därför en teoretiskt studie 
samt en implementering av ett tvådimensionellt IPS genomföras. Syftet med arbetet som 
beskrivs i den här rapporten kan därför sammanfattas som ”Att identifiera det vanligast 
implementerade RSSI-filtret och undersöka vilken positioneringsnoggrannhet som kan uppnås 
med detta filter hos en IPS-lösning baserat på Bluetooth 5”. 
 
Med utgångspunkt från syftet har detta brutits ned i tre frågeställningar. Den första 
frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av en litteraturstudie och lyder: 

1. Vilket är det vanligast förekommande RSSI-filtret för att förbättra 
positioneringsnoggrannheten hos en IPS-lösning? 

Svaret på den första frågeställningen, det vill säga vilket RSSI-filter som oftast har utnyttjats i 
tidigare studier inom IPS, kommer därefter att implementeras i den praktiska delen av studien. 
För att undersöka vilken positioneringsnoggrannhet som tidigare projekt som behandlat IPS 
med hjälp av Bluetooth har uppnått, kommer en litteraturstudie att genomföras. Den andra 
frågeställningen blir därför: 

2. Vilken positioneringsnoggrannhet har tidigare projekt inom IPS, baserade på den 
fjärde generationen av Bluetooth, uppnått? 

För att kunna få fram vilken positioneringsnoggrannhet som kan uppnås hos en IPS-lösning 
baserad på Bluetooth 5, har en tredje frågeställning formulerats som kommer att besvaras med 
hjälp av praktiska experiment: 

3. Vilken positioneringsnoggrannhet kan uppnås i en IPS-lösning baserad på Bluetooth 
5? 
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1.4 Omfång och avgränsningar 
Omfånget i arbetet som presenteras i den här rapporten har hållits nere genom att begränsa 
antalet möjliga frihetsgrader. Arbetet skulle annars bli allt för omfattande för att kunna 
genomföras inom en rimlig tidsram för ett examensarbete. Det medför att: 
 

• Alla mätningar har skett med utnyttjande av orörliga enheter. Resultaten som 
redovisas i studien kan därför avvika från uppskattningar av rörliga enheters position. 
I sådana situationer bör man ta i beaktande ett flertal andra aspekter, till exempel 
uppdateringsfrekvensen hos RSSI-värdet. 

 
• Endast tre Bluetooth-enheter har använts som referenspunkter i experimenten men 

fler skulle kunna ha ökat tillförlitligheten hos det uppmätta resultatet. 
 

• Tredimensionella metoder för lokalisering inkluderas inte i studien.  
 

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med kapitlet Introduktion som går igenom bakgrunden samt 
problembeskrivningen för studiens innehåll. Med hjälp av problembeskrivningen har tre 
frågeställningar utvecklats, vilket den här studien har haft som målsättning att besvara. 
Introduktionen beskriver även omfånget och avgränsningarna som fastställts i den här studien. 
 
Vidare följer kapitel två, Metod och genomförande, som beskriver tillvägagångssättet som har 
applicerats för att kunna besvara samtliga frågeställningar. Kapitlet börjar med att ge en 
beskrivning av kopplingen mellan metodvalen och studiens frågeställningar. Därefter förklaras 
arbetsprocessen, experimentuppsättningen samt hur data har insamlats och analyserats. 
Slutligen redogörs för hur trovärdigheten i den här rapporten har hanterats samt hur den 
insamlade mätdatan verifierats. 
 
I kapitel tre, Teoretiskt ramverk, behandlas de teorier som är relevanta för studien. 
Teorikapitlet behandlar Bluetooth, positioneringstekniker samt olika typer av RSSI-filter som 
kan förbättra positioneringsnoggrannheten hos Bluetooth. 
 
Resultatet redogörs för under kapitlet Empiri baserat på den data och information som 
insamlats under genomförandet. Analys och tolkning av data beskrivs därefter under 
nästkommande kapitel och där besvaras även studiens frågeställningar. Rapporten avslutas 
med en diskussion om de i studien använda metoderna, genomförandet av experimenten samt 
de producerade resultaten. Baserat på arbetets slutsatser presenteras även diverse 
rekommendationer på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Arbetet som beskrivs i den här rapporten har bedrivits genom att realisera en litteraturstudie 
för att utreda vilken tidigare forskning som är relevant för studien samt vilka metoder och 
tillvägagångssätt som tidigare använts och utvärderats. Utifrån de identifierade resultaten från 
dessa tidigare studier har sedan ett antal experiment genomförts vars utdata utgjort grunden 
för resultaten och analysen av dessa. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara den första frågeställningen har en litteraturstudie genomförts för att utröna 
vilka filtreringsmetoder som är vanligast förekommande vid mätning av en enhets position. 
Under samma genomförande har information och mätdata även samlats in avseende 
positionering baserad specifikt på den fjärde generationen av Bluetooth, för att på så sätt kunna 
besvara den andra frågeställningen. Utgående från resultaten från litteraturstudien kunde 
sedan den vanligast förekommande filtreringsmetoden väljas ut för att sedan kunna appliceras 
i ett praktiskt scenario och på så sätt kunna besvara den tredje och sista frågeställningen. Den 
tredje frågeställningen har ett speciellt fokus på vilken positioneringsnoggrannhet som kan 
uppnås med Bluetooth 5. Experimenten genomfördes under förhållanden liknande de som 
beskrivits i tidigare projekt vilka insamlats under litteraturstudien med avsikt att kunna 
validera och verifiera resultaten som framkommit under det praktiska momentet i studien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Kopplingen mellan de olika frågeställningarna och de valda metoderna för 
datainsamling. 

2.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen som tillämpats i den här studien är uppdelad i fem olika huvudmoment (se 
figur 2). Processen som använts har inte alltid strikt följt dessa, utan har ibland gått tillbaka till 
ett tidigare moment för att på så sätt öka kvaliteten på resultaten i studien. Ett exempel på ett 
sådant iterativt agerande skedde under förberedandet av experimenten och litteraturstudien, 
då det var av största vikt att experimenten genomfördes på ett så entydigt och stringent sätt 
som möjligt. I och med detta iterativa förfarande blev det möjligt att jämföra och validera de 
uppmätta resultaten med mätresultaten från tidigare studier.  
 
 
 
 
 
Figur 2 Arbetsprocessen 
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Som figur 2 indikerar, inleddes arbetsprocessen med en litteraturstudie för att samla in relevant 
information om de metoder och tillvägagångssätt som tidigare studier har använt sig av inom 
forskning kring IPS och specifikt IPS-lösningar där man använt sig av Bluetooth som 
grundläggande teknik. Under den inledande fasen påbörjades också en insamling av 
sekundärdata för olika filtreringsmetoder som applicerats tillsammans med den fjärde 
generationen av Bluetooth. Nästa fas i arbetsprocessen kunde påbörjas efter det att testmiljö 
och val av filter, som skulle appliceras under experimenten, kunnat fastställas.  Förberedelserna 
handlade främst om att utveckla ett fungerande mjukvarusystem för hårdvaran samt testning 
av utrustningen för att verifiera att implementeringen fungerade som planerat. Under själva 
genomförandet av experimenten användes två olika testmiljöer för mätningarna, vilka beskrivs 
mer detaljerat under kapitlet 2.3. Efter genomförandet av det praktiska momentet påbörjades 
en analys av studiens insamlade empiri, såväl sekundärdata och primärdata, för att på så sätt 
kunna besvara rapportens samtliga frågeställningar. Avslutningsvis kunde studiens resultat 
presenteras och vissa slutsatser kunde dras. 

2.3 Design 
För att kunna genomföra experimenten har en testutrustning bestående av fyra Bluetooth-
enheter och fyra enkortsdatorer använts. Tre av Bluetooth-enheterna var utplacerade som 
referenspunkter där deras exakta position i rummet var känd. En fjärde Bluetooth-enhet, vars 
position skulle beräknas, var därefter utplacerad på olika förutbestämda positioner i utrymmet 
mellan de andra tre enheterna. Vid varje enhet var en enkortsdator utplacerad för att lokalt 
kunna lagra all mätdata som genererats av utrustningen (figur 3). Alla enheter använde sig av 
ett separat batteri som strömförsörjningskälla och enkortsdatorerna hade all trådlös 
kommunikation avstängd under själva genomförandet av experimenten för att så lite som 
möjligt påverka kvaliteten på mätresultaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Testuppsättningen  
 
Två olika testmiljöer användes under experimenten. Den första testmiljön bestod av en tom 
idrottshall som valdes därför att föremål som möbler, väggar eller bjälkar inte skulle 
förekomma mellan testenheterna och på så sätt skulle kunna påverka testresultaten. Den andra 
testmiljön bestod av en labbsal där möbler och elektronisk utrustning förekom i närheten av 
hårdvaran. Den platsen valdes för att erhålla mätdata från ett mer vardagligt scenario. Den 
första testmiljön utgjorde därför ett slags referensscenario i förhållande till den mer realistiska 
andra testmiljön. Utgående från resultaten från dessa testmiljöer kunde därefter studiens 
empiri mer stringent jämföras med den sekundärdata som insamlat i de andra studierna.  
 
I de två testmiljöerna utfördes mätningarna på sju olika avstånd med en meters mellanrum, där 
det kortaste avståndet var 1 meter och det längsta 7 meter (se figur 4). Vid varje mätavstånd 
placerades hårdvaran ut, vars position skulle uppskattas, på fem olika positioner. En position 
valdes slumpmässigt medan de resterande placerades på samma position i förhållande till 
referenspunkterna (se figur 4). Varje individuell referensenhet utförde 300 mätningar på 
signalstyrkan vid varje position, och under samma tillfälle.  
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Figur 4 Placering av utrustning 
 

2.4 Utrustning 
För att genomföra den praktiska delen av arbetet krävdes utrustning som hade kapaciteten att 
utföra studiens mätningar samt att kunna spara all data för senare analys. Studiens praktiska 
del delades därför upp i två olika typer av hårdvara, en för respektive uppgift, vilket redogörs 
för här nedan. 

2.4.1 Mätning av signalstyrka 
Baserat på kravet från kravställaren, valdes hårdvaran nRF52840 Preview Development Kit 
från Nordic Semiconductor. Hårdvaran programmerades att söka igenom omgivningen och 
mäta RSSI-värdet för samtliga Bluetooth-enheter. Därefter skickade programmet ut all data 
som en seriell signal via en USB port. Programmet som körde på enheten skrevs i C++ i 
utvecklingsmiljön Eclipse. 

2.4.1.1 Nordic Semiconductor nRF52840 Preview Development Kit 
Nordic Semiconductor är en norsk producent av integrerade kretsar med fokus på trådlös 
teknik [11]. nRF52840 (se figur 5) är företagets senaste systemchip från nRF52 serien som tagits 
fram specifikt inför lanseringen av Bluetooth 5. Det är den första produkten från företaget som 
bland annat stödjer Bluetooth 5 Long Range [12]. nRF52840 Preview Development Kit är ett 
utvecklingsverktyg för systemchippet för att experimentera med deras hårdvara samt den nya 
generationen av Bluetooth. Kortet stödjer även UART vilket möjliggör en seriell 
kommunikation via USB. 
 
Nyckelfunktioner: [13] 

• ARM Cortex-M4 32-bitars processor 
• 256 kb RAM 
• Stöd för fyra olika datahastigheter: 2 Mbps, 1 Mbps, 500 kbps, 125 kbps 
• -95 dBm sensitivitet på 1 Mbps med Bluetooth Low Energy (BLE) 
• -103 dBm sensitivitet på 125 kbps med BLE Long Range 
• +8 dBm sändareffekt 
• 2x UART (CTS/RTS) 
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Figur 5 nRF52840 Preview Development Kit 

2.4.1.2 Mjukvaruimplementering 
Utvecklingskitet stödjer flera utvecklingsmiljöer som Keil MDK, Eclipse med GCC, IAR 
Embedded Workbench och SEGGER Embedded Studio [14]. I studien som presenteras i den 
här rapporten valdes utvecklingsmiljön Eclipse tillsammans med GNU Compiler Collection 
(GCC) för kompilering, och GNU Debugger (GDB) för felsökning och testning. Tillsammans 
med utvecklingsmiljön användes den senaste versionen av Nordics Software Development Kit 
(SDK) för nRF5 serien (v.14.1). För att kunna ladda ner programmet i flashminnet på 
systemchippet, användes verktyget nrfjprog som är en skräddarsydd variant av verktyget J-Link 
från SEGGER [15]. 

2.4.2 Lagring av signalstyrka 
Efter det att signalstyrkan uppmätts behövdes ett system som kunde lagra all framtagna 
mätdata. Enkortsdatorn Raspberry Pi Zero W användes för att ta emot och spara all nödvändig 
information, samt för att påbörja och avsluta experimenten. När väl experimenten var 
genomförda hämtades all data via Wi-Fi från samtliga enheter för vidare analys. 

2.4.2.1 Raspberry Pi Zero W 
Raspberry Pi Foundation är en engelsk välgörenhetsorganisation som utvecklar enkortsdatorer 
för att främja lärandet av den alltmer digitaliserade vardagen [16]. Deras senaste produkt är 
Raspberry Pi Zero W (se figur 6) som är uppbyggd kring systemchippet Broadcom BCM2835 
och ARM11 processorn. Enhetsdatorn har 512 MB RAM, 40 GPIO-pinnar samt Bluetooth och 
Wi-Fi inbyggt [17]. 
 
För att enkelt kunna påbörja och avsluta experimenten och för att tillfälligt kunna stänga av 
Wi-Fi samt Bluetooth, monterades även två strömbrytare på GPIO-pinnarna. Utöver det 
monterades även ett batteri för att göra placeringen av utrustningen mer flexibel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 Raspberry Pi Zero W 
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2.4.2.2 Mjukvaruimplementering 
Enkortsdatorn som beskrevs i föregående sektion har stöd för ett flertal UNIX-baserade 
operativsystem, däribland Raspbian, som har använts i den här studien och som är det officiella 
operativsystemet för Raspberry Pi. Raspbian är en anpassad version av Debian vilket är ett av 
de äldsta och mest välanvända linuxdistributionerna idag [18]. För att kunna ta emot all data 
från Bluetooth-enheterna, användes programspråket Python med modulen pySerial varefter all 
mätdata sparades i en databas med SQLite 3. Slutligen konfigurerades SSH för att kunna 
kommunicera med enkortsdatorn med avsikt att samla all data från samtliga enheter via Wi-Fi. 

2.5 Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen har huvudsakligen bestått av att identifiera och hämta vetenskapliga 
publikationer från söktjänsten Google Scholar, Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), ACM 
Digital Library, Primo och IEEE Xplore. Alla dessa är tillgängliga för JTHs studenter via 
Högskolebiblioteket i Jönköping. Sökord som användes var bland annat: indoor positioning 
system, IPS, Bluetooth, RSSI, RSSI-filter, localization, trilateration och triangulation. 
Ytterligare material har även påträffats efter granskning av ett flertal referenser från den 
insamlade litteraturen. Utöver det har datablad samt dokumentation för studiens 
testutrustning hämtats från tillverkarnas hemsidor. Primärdata har även samlats in från den 
praktiska delen av studien.  

2.6 Dataanalys 
En analys kan utföras på två olika sätt utgående från om data har genererats från en kvalitativ 
eller kvantitativ metod. Kvalitativa data kan insamlas till exempel via intervjuer, observationer 
eller via en innehållsanalys för ett specifikt område av litteratur. Målsättningen är att få fram 
en tolkning av lågt strukturerade data, och därefter försöka uppnå en djupare förståelse i ämnet, 
så kallad deduktion [19]. En kvantitativ metod fokuserar istället på att få fram någon form av 
statistisk information. Detta är uppnåeligt till exempel via experiment eller enkätstudier med 
slutna alternativ där ändamålet är att få fram kvantifierbara data som kan leda fram till en 
logisk slutsats, så kallad induktion [20]. I den här studien bedrevs först en kvalitativ 
litteraturstudie för att dra slutsatser som kunde svara på frågeställning 1 och 2 (se figur 1). 
Litteraturstudien bedrevs genom att undersöka tidigare forskningsresultat och metodval för att 
bilda en tes över hur de två frågeställningarna skulle kunna besvaras. Därefter genomfördes 
flera praktiska experiment (vilka beskrivits tidigare) för att besvara frågeställning 3, där den 
kvantitativt uppmätta mätdatan kunde verifieras mot tidigare studiers resultat.  

2.7 Trovärdighet 
Validiteten och reliabiliteten hos de presenterade resultaten i den här rapporten baseras på 
kvaliteten hos de sekundärdata som inhämtats från tidigare studier, för att besvara den första 
och andra frågeställningen. När det gäller den tredje frågeställningen så har inga tidigare 
studier presenterat en IPS-lösning baserad på Bluetooth 5 men andra trådlösa tekniker och 
tidigare generationer av Bluetooth bör visa på liknande förbättringar som kan uppnås med 
hjälp av till exempel RSSI-filter. De praktiska momenten som redogörs för i den här rapporten 
har även baserat på en kombination av tidigare kända metoder vilka kan appliceras på liknande 
typer av experiment i framtida studier kopplade till IPS och Bluetooth. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Följande kapitel presenterar en teoretisk bakgrund till Bluetooth, olika positionerings- och 
lokaliseringstekniker, samt olika filter som är av betydelse för arbetet i den här rapporten. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För samtliga frågeställningar i den här rapporten är det av vikt att sätta sig in i vissa 
grundläggande tekniska aspekter av Bluetooth och hur tekniken fungerar. Detsamma gäller 
även för tekniker inom positionering och de olika metoder där positioneringen kan förbättras 
med ett RSSI-filter, vilka också beskrivs i det här avsnittet av rapporten. För att tvådimensionell 
positionering ska vara möjlig via RSSI, krävs det en positioneringsmetod kallad trilateration. 
Positioneringsmetoden beskrivs mer i detta kapitel men även triangulering, som inte använder 
RSSI för att uppskatta en position, förklaras även i detta kapitel. Detta för att läsaren ska få ett 
perspektiv på vilka skillnader som existerar mellan dessa positioneringsmetoder och varför 
trilateration används i denna rapport. 
 
För första frågeställningen låg fokus på vilket RSSI-filter som är vanligast förekommande för 
IPS-lösningar baserade på Bluetooth-tekniken. För att tydligare visa på vilka avgränsningar 
som har gjorts i studien, redogörs även för teorin bakom andra förekommande 
filtreringsmetoder. Information om användningen av RSSI-filter har insamlats från flera olika 
studier som handlat om IPS men all data har utgått från den fjärde generationen av Bluetooth. 
Andra frågeställningen besvarades därefter genom att samla in data om vilken 
positioneringsnoggrannhet som har uppnåtts specifikt hos den fjärde generationen av 
Bluetooth. Den sista frågeställningen besvarades med ett praktiskt moment där det vanligast 
förekommande RSSI-filtret som påträffats under besvarandet av den första frågeställningen 
applicerades på Bluetooth 5, och med hjälp av trilaterering kunde data tas fram för att senare 
analyseras och presenteras. 

3.2 Bluetooth 
Bluetooth är en standard för trådlös kommunikation mellan två eller fler enheter. Standarden 
började utvecklas av Ericsson tillsammans med Intel, Nokia, IBM och Toshiba år 1996 [21]. Två 
år senare bildades organisationen Bluetooth Special Interest Group (SIG) med målet att 
fortsätta driva utvecklingen av teknologin framåt. Organisationen har idag medlemmar från 
över 30 000 företag som tillsammans bidrar till utvecklingen av Bluetooth [22]. Till skillnad 
från Wi-Fi har utvecklingen av Bluetooth ett fokus på trådlös kommunikation som ska vara 
billig att tillverka och vara energisnål för att kunna appliceras på områden där 
energiförbrukning eller kostnad är en stor faktor. Några exempel på användningsområden där 
dessa faktorer är av stor vikt är portabla enheter som headsets, datormöss eller bärbara 
högtalare [23]. 
 
Tekniken är baserad på en metod som kallas Frequency-hopping spread spectrum (FHSS) 
vilket möjliggör att 1600 hopp per sekund kan utföras mellan olika frekvenser för att minska 
den negativa effekten av potentiella störningar [24]. Det finns ett flertal sätt som detta kan 
implementeras på; ett exempel är att kommunikationen byter till en slumpmässig frekvens. 
Bluetooth däremot, använder sig av en submetod av FHSS kallad Adaptive Frequency-hopping 
spread spectrum (AFH). Med denna metod kan istället tekniken automatiskt anpassas utifrån 
olika fysiska miljöer där störningar är mer vanligt förekommande och kan då byta radiofrekvens 
till kanaler där störningar har minst negativ påverkan [25]. Bluetooth har normalt 79 kanaler 
på frekvensbandet från 2402 till 2480 MHz men kan variera baserat på vilket protokoll som 
används. Precis som Wi-Fi använder Bluetooth 2,45 GHz ISM-bandet som är ett globalt 
tillgängligt och licensfritt frekvensspektrum [26]. 

3.2.1 Bluetooth 4.x 
Den fjärde generationen av Bluetooth lanserades för första gången den 30 juni 2010 i samband 
med introduktionen av Bluetooth 4.0. Den centrala skillnaden gentemot tidigare versioner av 
Bluetooth var att tre olika protokoll inkluderades utifrån tre olika ändamål [27]. Ett av 
protokollen kallas för Bluetooth Classic och implementerades för att Bluetooth 4.0 skulle vara 
bakåtkompatibel. Äldre Bluetooth enheter som följde de tidigare generationerna kunde därför 
också användas med Bluetooth 4.0. Ett annat protokoll som infördes med Bluetooth 4.0 var 
Bluetooth High Speed vilket baserade sig på ett tillägg till den föregående generationen 
(Bluetooth 3.0 + HS) och kunde klara hastigheter upp till 24 Mbit/s [28]. Detta var möjligt då 
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Bluetooth endast hanterade sammankopplingen och etableringen av kommunikationen men 
inte själva datatrafiken. För att klara dessa hastigheter används istället 802.11 standarden för 
datatrafiken, vilket är samma standard som används av Wi-Fi [29]. Slutligen, det sista 
protokollet som inkluderades i den fjärde generationen var Bluetooth Low Energy (BLE). 
Tidigare kallades tekniken för Bluetooth Smart men namnet har sen 2016 börjat fasats ut av 
Bluetooth SIG för att ge tekniken ett tydligare namn. Protokollet baserade sig på en enklare 
men mer energisnål variant av Bluetooth kallad WiBree vilken först utvecklades av 
telekomföretaget Nokia [30]. Målet med BLE var att inkludera en målgrupp för Bluetooth där 
energiförbrukning och kostnad skulle kunna reduceras än mer fast fortfarande kunna bibehålla 
liknande kommunikationsavstånd som för klassisk Bluetooth. Nackdelen är att tekniken per 
definition blir enklare och inte är bakåtkompatibel med tidigare generationer av Bluetooth. 
Däremot kunde Bluetooth-enheterna nu drivas med så lite ström att bara ett knappcellsbatteri 
behövdes för att driva enheter under flera månader, ibland flera år [31].  
 
Med lanseringen av Bluetooth 4.1 år 2013 kom ett antal mindre förbättringar till den fjärde 
generationen. För tidigare versioner hade till exempel störningar mellan Bluetooth och LTE 
varit förekommande men med Bluetooth 4.1 så kunde detta reduceras. Detta blev möjligt då 
båda teknikerna kunde kommunicera med varandra för att säkerställa att kommunikationen 
samordnades och minskade möjligheten till frekvensstörningar. Förutom detta kunde 
Bluetooth nu även enklare etablera en kommunikation mellan tidigare kända enheter med att 
bestämma återkopplingstiden. Detta förbättrar konsumentens användarupplevelse genom att 
låta enheter anslutas igen automatiskt när de är i närheten av varandra. Slutligen kunde 
Bluetooth 4.0 uppgraderas till 4.1 utan att behöva byta hårdvara, allt som krävdes var att 
uppdatera protokollet för enheten [32]. 
 
Med Bluetooth 4.2 förbättrades generationen ytterligare. Den största skillnaden var främst en 
250% snabbare maximal hastighet för BLE samt en förbättrad integritet som förebyggde 
anslutning med oönskade Bluetooth-enheter. Dessutom integrerades IPv6-stöd i Bluetooth-
standarden vilket möjliggjorde att befintlig IP-infrastruktur kunde användas för att ansluta till 
Internet [33]. 

3.2.2 Bluetooth 5 
Bluetooth 5 är den senaste generationen av Bluetooth och lanserades den 16 juni 2016. 
Tekniken inkluderar omfattande förbättringar i förhållande till den fjärde generationen, främst 
inom BLE men även inom bandbredd samt kommunikation mellan enheter. I samband med 
lanseringen av Bluetooth 5 släpptes tre olika versioner av Bluetooth som riktar sig emot olika 
användningsområden [34]. En av versionerna som tagits fram är Bluetooth High Speed som 
kan leverera en dubbelt så snabb kommunikation (2 Mbit/s) jämfört med Bluetooth 4.2. En 
nackdel med denna version är att räckvidden är omkring 20% sämre. För att tillhandahålla ett 
alternativ till detta har Bluetooth SIG även lanserat BLE Long Range, även betecknat BLE 
Coded, som har en fyra gånger längre teoretisk maximal räckvidd [35]. Med hjälp av en 
matematisk algoritm, benämnd Forward Error Correction (FEC), är detta möjligt då 
kommunikationen mellan Bluetooth enheterna kan felkorrigeras och därmed kan kvaliteten på 
informationsinnehållet förbättras efter det att data mottagits. Enligt Bluetooth specifikationen 
får en kommunikation bara nå upp till 0,1% Bit Error Rate (BER), dvs. ett fel per tusende bit, 
därefter anses kommunikationen vara för instabil och avbryts. Med tidigare Bluetooth var det 
möjligt att upptäcka fel vid kommunikation med hjälp av en checksumma, och därmed avgöra 
BER, men när fel ett upptäckes så kunde detta inte korrigeras. Därmed kunde en enhet avfärda 
det korrupta paketet som mottagits och kunde begära att paketet skickas om igen. Detta krav 
på kvaliteten på kommunikationen som specificeras i Bluetooth 5 specifikationen kan 
upprätthållas med hjälp av FEC för betydligt längre avstånd och under förhållanden där 
mängden störningar skulle medföra att kommunikation med Bluetooth 4.2 inte är möjlig [36]. 
 
För samtliga varianter av Bluetooth 5 har även algoritmen Channel Selection Algorithm (CSA 
#2), som bestämmer vilken kanal som en Bluetooth enhet väljer att kommunicera på, 
förbättrats. Detta har genomförts för att minska mängden störningar, både mellan andra 
Bluetooth enheter men även för andra trådlösa kommunikationer som förekommer inom 2,45 
GHz ISM-bandet. Till sist, den sista varianten av Bluetooth 5 är Bluetooth normal som 
integrerats i standarden för att Bluetooth 5 ska kunna kommunicera med tidigare Bluetooth 
protokoll, och därmed också kunna hantera äldre Bluetooth enheter. Detta är den enda 
varianten av Bluetooth 5 standarden som är ett krav för att en Bluetooth enhet ska kunna kallas 
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Bluetooth 5 kompatibel. För att en enhet ska få marknadsföras som en Bluetooth 5 enhet behövs 
bara tidigare fel från Bluetooth 4.2 korrigeras medan Bluetooth High Speed samt BLE Long 
Range är valfria implementationer inom generationen och behöver därför inte stödjas [37]. 

3.3 Positioneringsteknik 
Det finns ett flertal metoder som kan användas för att uppskatta positionen hos ett föremål. 
Några av den vanligast förekommande positioneringsteknikerna är trilateration och 
triangulering. Resultaten som presenteras i den här rapporten baseras endast på användandet 
av metoden trilateration men en enkel förklaring tillhandahålls även för triangulering för att 
det ska klart framgå varför denna inte valts att användas, men även för att beskriva vilka 
skillnader som existerar jämfört med trilateration. 

3.3.1 Trilateration 
Trilateration är en matematisk metod för att få fram en position hos ett föremål. Denna metod 
är en av de vanligast förekommande positioneringsteknikerna inom trådlös kommunikation 
och används bland annat i GPS [38]. För att kunna applicera tekniken i två dimensioner behövs 
minst tre referenspunkter vars positioner är kända men som samtidigt är oberoende av 
varandra. Om inte minst tre referenspunkter finns tillgängliga kan inte en exakt position 
beräknas då det resulterar i flera möjliga positioner, se figur 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 Med en referenspunkt kan ingen skärningspunkt erhållas. Med två referenspunkter 
finns två möjliga positioner, vilket medför att en entydig position inte kan fastställas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 Med tre referenspunkter kan en skärningspunkt (x,y) fastställas. 
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För att få fram en ekvation för skärningspunkten hos minst tre referenspunkter kan Pythagoras 
sats appliceras: 
 
(𝑥 − 𝑖1)

2 + (𝑦 − 𝑗1)
2 = 𝑟12 

(𝑥 − 𝑖2)
2 + (𝑦 − 𝑗2)

2 = 𝑟22 
(𝑥 − 𝑖3)

2 + (𝑦 − 𝑗3)
2 = 𝑟32 

 
För att kunna få ut (x,y) ur ekvationssystemet ovan behövs ett avstånd från varje referenspunkt 
till den punkt vars position ska uppskattas. Dessa avstånd kan erhållas på ett flertal sätt, till 
exempel med GPS beräknas avståndet utifrån mängden tid som det tar för en signal att färdas 
mellan två punkter. Detta kräver däremot en enorm tidsprecision som är svår att upprätta med 
Bluetooth. I den här rapporten beräknas istället ett avstånd mellan positionen hos mätobjektet 
och referenspunkterna genom att undersöka degraderingen i signalstyrka som uppstår när 
avståndet mellan olika Bluetooth-enheter ökar.  
 
Trilateration kan bestämma den exakta positionen i ett idealt scenario, något som kan 
observeras i figur 8, men i ett verkligt scenario förekommer alltid en viss grad av störningar, 
vilket försämrar precisionen hos metoden. Detta beskrivs mer tillsammans med vägd 
trilateration i kapitlet nedan. 

3.3.1.1 Vägd trilateration 
Som tidigare nämnts förekommer alltid en viss grad av störningar med trådlös kommunikation. 
Av denna anledning har det här examensarbetet även applicerat vägd trilateration som ett sätt 
att försöka erhålla en bättre positioneringsnoggrannhet. 
 
Metoden fungerar på så sätt att de avstånd som är kortare, till den mätenhet vars position ska 
uppskattas, prioriteras högre då förhoppningen är att dessa uppskattade avstånd ger mer 
korrekta värden. Vid normal trilateration har positionen som erhållits istället beräknats utifrån 
mittpunkten som bildas mellan cirklarna, vilket kan observeras i figur 9.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9 Exempel på skillnad på position mellan vägd och vanlig trilateration. 
 
Vid ett icke perfekt scenario kan tre punkter erhållas (P1, P2 och P3). Med dessa punkter kan 
därefter en mittpunkt erhållas med följande formel: 
 

𝑃/ =
𝑃1/ + 𝑃2/ + 𝑃3/

3  
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𝑃0 =
𝑃10 + 𝑃20 + 𝑃30

3  
Detta medför att den referenspunkt som är längst bort från punkten har samma påverkan på 
den uppskattade positionen som en referenspunkt som ligger väldigt nära punkten. Med vägd 
trilateration kan istället en position beräknas med hjälp av att prioritera avstånd som 
uppskattas ha en kortare distans till referenspunkterna [39]. Detta kan utföras genom att en ny 
faktor införs enligt följande: 
 

𝑃/ =
𝑃1/ 1

1
𝑟23

4 + 𝑃2/ 1
1
𝑟53

4 + 𝑃3/ 1
1
𝑟63

4

1 1𝑟23
4 + 1 1𝑟53

4 + 1 1𝑟63
4

 

 

𝑃0 =
𝑃10 1

1
𝑟23

4+ 𝑃20 1
1
𝑟53

4 + 𝑃30 1
1
𝑟63

4

1 1𝑟23
4 + 1 1𝑟53

4 + 1 1𝑟63
4

 

 
Variabeln g i det här fallet blir då den prioriteringsgrad som kalibreras utifrån miljö och 
situation [40].  

3.3.2 Triangulering 
Triangulering påminner om trilateration men använder sig av vinklar istället för avstånd för att 
beräkna en position hos en enhet. I fallet med triangulering behövs dock bara två 
referenspunkter, som kan observeras i figur 10 [41].  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10 Med avstånd d och vinklarna α och β kan en skärningspunkt (x,y) erhållas. 
 
För att därefter kunna få fram koordinaten (x,y) kan enkel trigonometri appliceras som till 
exempel nedan: 
 

𝑥 =
𝑑	tan	(β)

tan(β) − tan	(α) 

 

𝑦 =
𝑑 tan(α) tan	(β)
tan(β) − tan	(α) 

 
För att kunna applicera triangulering krävs däremot en annan typ av utrustning än vad som har 
använts i den här studien, till exempel behövs riktade antenner för att kunna få fram en vinkel 
mellan referenspunkterna och den punkt vars position ska uppskattas. 
 
 
 
 
 



 

14 

3.4 RSSI 
Inom telekommunikation används ett värde kallad Received signal strength indication (RSSI) 
för mätning av effekten i en mottagen radiosignal. RSSI är ett relativt värde som vanligen 
uttrycks i dBm (decibel-milliwatts) vilket är en logaritmisk skala. Detta värde brukar vanligen 
beräknas utifrån faktorer som sändningseffekten, antennen som används vid sändning, miljön 
där kommunikationen sker samt antennen som används vid mottagningen av signalen.  
 
Generellt uttrycks RSSI som ett negativt värde där ett värde närmare noll indikerar en bättre 
signal. Det uppmätta RSSI-värdet kan däremot variera mellan olika hårdvarutillverkare då de 
är upp till dessa hur beräknandet av RSSI sker. Detta medför bland annat att olika maximum 
och minimum värden hos RSSI även brukar variera mellan hårdvarutillverkare. Till exempel så 
erhålls ett negativt värde mellan 0 till -127 med den här studiens hårdvara men det är även 
förekommande med 0 till -100 samt 0 till -60 [42].  
 
I den här rapporten har RSSI-värden använts för att kunna uppskatta det avstånd som finns 
mellan varje referensenhet till den enhet vars position ska uppskattas med hjälp av trilateration. 
För att ett avstånd ska kunna uppskattas utifrån det uppmätta RSSI-värdet kan följande formel 
användas: 
 

𝑑 = 10?
𝐴 − 𝑟𝑠𝑠𝑖
10𝑛

C 
 
För att kunna beräkna distansen behövs ett uppmätt RSSI-värde (A) som referens, vanligen på 
1 meters avstånd för enkelhetens skull. Därefter behövs även en konstant (n) som är beroende 
på vilken miljö där distansen ska beräknas. Konstanten n kan brytas ut och beräknas om A samt 
distansen är kända, vilket kan göras som följande:  
 

𝑛 =
𝐴 − 𝑟𝑠𝑠𝑖
10 ∗ log(𝑑) 

 

3.5 Filter 
Vid beräkning av en position med hjälp av radiovågor är det sällan möjligt att få fram en exakt 
position. Det är av den anledningen som ett filter kan användas, för att förbättra 
positioneringsnoggrannheten. Med hjälp av ett filter kan man reducera de störningar som 
uppkommer och man kan därefter uppskatta en punkt som ligger närmare den verkliga 
positionen hos mätobjektet. Idag förekommer det ett flertal olika filter som alla har fördelar 
och nackdelar. Några av de vanligaste RSSI-filtren presenteras i följande underkapitel. 

3.5.1 Kalmanfilter 
Kalmanfilter är ett rekursivt filter för att estimera värden från brusiga förhållanden. Filtret 
utvecklades av Rudolf E. Kálmán i slutet av 50-talet och har kommit till användning inom bland 
annat radar, kameror, signalbehandling, styrning och navigering [43]. Filtret har låga 
beräkningskrav och genererar inga stora datamängder som tar upp minne, då bara föregående 
tillstånd behöver sparas, vilket gör filtret idealt för hårdvara som har låg processorkapacitet. 
Kalmanfilter kan ge snabb approximation på ett värde med bara några få mätvärden, samt 
påverkas mindre av de mottagna värdena än till exempel medelvärdet [44]. 
 
Kalmanfilter delas ofta upp i två ekvationer, övergång och observation varav 
övergångsmodellen är följande: 
 
𝑥H = 𝐴𝑥HI2 + 𝐵𝑢H + 𝑤H 
 
I ekvationen ovan är 𝑥H det nuvarande estimerade tillståndet vid tidpunkten k varav 𝑥HI2 är det 
föregående estimerade tillståndet. A är omvandlingsmatrisen för 𝑥HI2, precis som 
omvandlingsmatrisen för 𝑢H är B. 𝑢H i det här fallet är en kontrollinmatning och 𝑤H är 
processtörningen eller brusförhållandet i ekvationen. 
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Den andra ekvationen är observationsmodellen vilket är följande: 
 
𝑧H = 𝐻𝑥H + 𝑣H 
 
Resultatet 𝑧H är mätvärdet vid tidpunkten k som beräknas via det nuvarande estimerade 
tillståndet 𝑥H tillsammans med omvandlingsmatrisen H adderat med mätstörningen 𝑣H [45]. 
 
För att kunna förutse nästkommande värde används följande ekvationer:  
 
𝑥PHI = 𝐴𝑥PHI2 + 𝐵𝑢HI2 
 
𝑃HI = 𝐴𝑃HI2𝐴Q + 𝑄 
 
𝑥PH är den statistiskt mest optimala positionen och där 𝑥PHI indikerar att uppskattningen är gjord 
före mätningen. Q är en kovarians som indikerar bruset i mätningen.  
 
Följande ekvationer används för att få in mätvärden och därefter uppdatera resultatet: 
 
𝐾H = 𝑃HI𝐻Q(𝐻𝑃HI𝐻Q + 𝑅)I2 
 
𝑥PH = 𝑥PHI + 𝐾H(𝑧H − 𝐻𝑥PHI) 
 
𝑃H = 𝑃HI(𝐼 − 𝐾H𝐻) 
 
𝐾H är en parameter som kallas för Kalmanförstärkning vilket styr den grad som mätdatan 𝑧H 
och 𝑥H ska prioriteras.  R är kovariansen för avvikelser i mätdatan varav 𝑃H  är kovariansen för 
osäkerheten kring uppskattningen [46]. 

3.5.2 Partikelfilter 
Partikelfilter eller sekventiella Monte Carlo är en filtreringsalgoritm som har kommit att bli 
särskilt populärt inom signalbehandling. Partikelfilter kräver betydligt mer beräkningskraft än 
Kalmanfilter men är samtidigt mer flexibel och baseras på ett stort antal gissningar som sen 
jämförs med nya mätningar. Tekniken bakom partikelfilter har existerat sen 50-talet men på 
grund av kravet på beräkningskraft resulterade det i att metoden ofta inte ansågs lämplig. Idag 
är detta däremot ett betydligt mindre problem. Partikelfilter och Kalmanfilter har vissa likheter 
då båda är bayerska rekursiva estimeringar men partikelfilter tenderar att passa bättre för icke-
linjära och icke-gaussiska situationer [47]. 
 
Grundtanken med partikelfilter är att generera en uppsättning av “partiklar” där alla partiklar 
representerar ett möjligt tillstånd. En partikel kan till exempel representera en position, vikt, 
hastighet eller riktning. 
 
Filtret kan delas upp i tre faser: 
 
1. Tilldelning eller uppdatering av vikt med hjälp av mätningar 
2. Återprovning med avseende på vikterna 
3. Uppdatering av tillståndet 

För varje nytt värde som tas emot itereras faserna om igen och en ny uppskattning erhålls [48]. 
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4 Empiri 
I det här kapitlet presenteras den empiri som samlats in i studien. Vidare beskrivs den data och 
den information som har analyserats med målet att senare kunna ge svar på rapportens 
frågeställningar. 

4.1 Litteraturstudie 
För att besvara den första och den andra frågeställningen har en litteraturstudie genomförts. 
De forskningsprojekt som har analyserats, har alla varit relaterade till IPS med Bluetooth som 
teknik. I samband med den genomgripande analysen har mätresultaten detaljstuderats och den 
information som insamlats presenteras nedan.  

4.1.1 RSSI-filter 
Hos majoriteten av studierna som har undersökts har inget filter applicerats med avsikt att 
förbättra RSSI värdena som erhållits. De studier där ett filter använts, är Kalmanfilter samt 
partikelfilter de vanligast förekommande. Båda är rekursiva bayerska estimeringar men de 
skiljer sig en del vilket beskrivits i kapitel 3.5. Kalmanfilter är lite mer förekommande i de 
analyserade rapporterna och visar på en marginellt bättre positioneringsnoggrannhet. De 
studier som har applicerat filtret visar på en förbättring men indikerar även att resultatet 
påverkas utifrån avståndet. Silver [49] till exempel presenterar resultat som indikerar att 
Kalmanfilter förbättrar positioneringsnoggrannheten fast med varierande resultat. Vid kortare 
avstånd än en meter ger filtret förbättringar på ungefär 20% medan förbättringarna blir större 
vid längre avstånd mellan enheterna. Silver visar däremot att i ett fåtal situationer förekommer 
även mätvärden som är lite sämre med Kalmanfilter. Detta förhållande observerar även Moritz 
[45], att Kalmanfilter inte alltid ger bättre resultat men den genomsnittliga noggrannheten som 
uppkommer är bättre. I jämförelse visar partikelfilter liknande resultat men enligt Zafari och 
Papapanagiotou [50] varierar resultaten kraftigt beroende på mängden mätvärden som 
insamlats för varje position.  

4.1.2 Positioneringsnoggrannhet 
Den här studien har valt att fokusera på trilateration som positioneringsteknik. Av denna 
anledning presenteras nedan positioneringsnoggrannheten som har erhållits hos ett flertal 
forskningsarbeten. Dessa arbeten har undersökt vilken positioneringsnoggrannhet som kan 
erhållas med tvådimensionell trilateration med hjälp av den fjärde generationen av Bluetooth.  
 
En av dessa arbeten är en studie som är skriven av Cinefra [51]. Han har genomfört ett 
experiment med 3 referensenheter på en yta av 3,6x9,6 meter och fått fram ett genomsnittligt 
absolutfel på 2,1 meter med trilateration och med applicerandet av Kalmanfilter ett absolutfel 
på 1,83 meter. Experimentet utfördes i en hemmiljö när inga andra personer rörde sig i rummet. 
För att ge ett perspektiv på resultaten, utfördes även experimentet i en kontorsmiljö där ett 
flertal personer rörde sig i rummet samtidigt. Då uppnåddes ett absolutfel på 1,385 meter med 
Kalmanfilter och 1,736 meter utan filter. Värt att notera är att vid första scenariot utfördes 
mätningar på 17 olika positioner medan i kontorsmiljön utfördes mätningar på 11 olika 
positioner.  
 
Lite sämre positioneringsresultat har Dahlgren och Mahmood [52] fått fram fast i ett större rum 
med en yta på 8x11 meter. De presenterar ett genomsnittsfel på 2,87 meter med tre 
referensenheter med vanlig trilateration i en kontorsmiljö. Dessa mätningar gjordes på 10 olika 
positioner med totalt 100 mätningar för varje position. Johansson och Karlsson [40] har 
däremot fokuserat på avståndet mellan referensenheterna, jämfört med att fokusera på ytan 
som ett rum utgör. Deras resultat presenteras därmed utifrån vilken 
positioneringsnoggrannhet som kan uppnås med 3 referensenheter som då bildar en liksidig 
triangel som positioneringsyta. I detta scenario erhölls ett absolutfel på omkring 0,59 meter vid 
3 meters avstånd mellan referensenheterna med vanlig trilateration och 0,53 meter med vägd 
trilateration. Vid ett längre avstånd på 6 meter uppnåddes ett absolutfel på 1,28 meter med 
vanlig trilateration och 1,18 meter med vägd trilateration under samma förhållande. Vid 5 meter 
uppnåddes däremot en stor skillnad med ungefär 1,6 meter med vanlig trilateration och lite 
över 0,7 meter med vägd trilateration. Samtliga resultat uppnåddes i en idrottssal med 100 
mätningar för varje position varav vissa extrema RSSI-värden har bortsetts från i 
beräkningarna.  
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I ett flertal studier är även antalet referensenheter högre än vad som krävs för trilateration. Ett 
exempel är en studie av Orujov [53], som presenterar med hjälp av 4 referensenheter vid varje 
vägg, i ett rum på 4,64x4,64 meter, en genomsnittlig positioneringsnoggrannhet på 1 meter 
med vanlig trilateration.  En annan studie som utförts av Nygård [54] presenterar istället med 
5 referensenheter, och i ett rum på 4,7x13 meter, en positioneringsnoggrannhet på 3,07 meter 
med vanlig trilateration och 2,21 meter med vägd trilateration. I Nygårds fall tog utförandet en 
minut för varje position och totalt utfördes 60 mätningar på tre positioner vardera. 

4.2 Experiment 
Experimenten i den här studien har genomförts i två olika miljöer för att kunna presentera data 
som genererats under två skilda förhållanden, något som beskrevs mer ingående under sektion 
2.3. Av denna anledning har detta kapitel därför delats upp för att på så sätt representera de 
båda experimentuppställningarna. För varje experimentuppställning har mätvärden insamlats 
och behandlats i efterhand för att kunna presentera positioneringsnoggrannheten för vanlig 
trilateration, vägd trilateration samt med och utan applicerande av Kalmanfilter. En djupare 
analys av samtliga mätdata i det här kapitlet redogörs senare för under kapitel 5. 
 
För varje mätposition utfördes 300 mätningar under ungefär 200 millisekunder för varje 
mätning. Tiden för varje mätning varierade med ungefär 20 millisekunder och totalt tog en 
mätning för en position mellan 63 och 65 sekunder. Vid båda experimentuppställningarna har 
mätvärden på 1 till 7 meter mellan referensenheterna utförts med 5 olika positioner för varje 
avstånd. Experimenten utfördes med Bluetooth 5 Long Range men de andra protokollen för 
Bluetooth 5 bör ge samma RSSI-värde. 

4.2.1 Experimentuppställning 1 
För första scenariot utfördes mätningarna i en labbsal (E3315) på tredje våningen i Högskolan 
i Jönköping, se bilaga 1 för planritning. Denna lokal valdes för att kunna presentera data för ett 
mer vardagligt scenario där till exempel möbler och elektronisk utrustning kan påverka 
testresultaten. Experimentet utfördes på kvällen när inga personer förekom i lokalen och 
positionerna märktes ut med måttband, vilket kan resulterat i några millimeters mätfel. 
 
För att försöka förbättra positioneringsnoggrannheten applicerades ett Kalmanfilter på både 
vägd och vanlig trilateration. I figur 11 presenteras det genomsnittliga absolutfelet för alla 
positioner för varje avstånd med vanlig trilateration samt trilateration med Kalmanfilter. I figur 
12 presenteras även resultatet för vägd trilateration och vägd trilateration med Kalmanfilter. 
 

 
 
Figur 11 Absolutfel med vanlig trilateration och tillsammans med Kalmanfilter 
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Figur 12 Absolutfel med vägd trilateration och tillsammans med Kalmanfilter 
 
I figur 13 presenteras absolutfelet mellan vanlig och vägd trilateration utan Kalmanfilter för att 
tydligare uppvisa skillnaderna mellan metoderna. I figur 14 presenteras även båda 
positioneringsmetoderna med Kalmanfilter bredvid varandra. 
 

 
 
Figur 13 Absolutfel med vägd trilateration och vanlig trilateration 
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Figur 14 Absolutfel med Kalmanfilter för vägd trilateration och vanlig trilateration  
 
Nedan, figur 15 och 16, presenteras ett exempel på insamlad RSSI-data för en referensenhet vid 
en position på 1 och 7 meters avstånd. I tabell 1 och 2 presenteras även det högsta och det lägsta 
uppmätta RSSI-värdet samt standardavvikelsen, medelvärdet och det slutgiltiga beräknade 
värdet med Kalmanfilter. 
 

 
 
Figur 15 Uppmätt RSSI samt Kalmanfilter för en referenspunkt vid 1 meter 
 

Max Min Standardavvikelse Medelvärde Kalmanfilter 
-29 -38 1,612 -32,423 -32,418 

 
Tabell 1 Data för RSSI-värden på 1 meter 
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Figur 16 Uppmätt RSSI samt Kalmanfilter för en referenspunkt vid 7 meter 
 

Max Min Standardavvikelse Medelvärde Kalmanfilter 
-48 -76 5,011 -56,377 -56,359 

 
Tabell 2 Data för RSSI-värden på 7 meter 

4.2.2 Experimentuppställning 2 
Vid den andra experimentuppställningen utfördes experimentet i en idrottshall på 1045 m², se 
bilaga 2 för planritning.  Experimentet utfördes i mitten av salen där inga möbler eller 
elektronisk utrustning förekom i närheten av experimentet. Precis som i den första 
experimentuppställningen märktes positionerna ut med hjälp av måttband, varför några 
millimeters mätfel kan ha uppstått. 
 
Nedan presenteras absolutfelet för trilateration och trilateration med Kalmanfilter, samt för 
vägd trilateration och vägd trilateration med Kalmanfilter i figur 17 och 18 nedan. Med 
undantag för den något annorlunda testmiljön har dessa experiment utförts på samma sätt och 
med samma hårdvara som vid den första experimentuppställningen. 
 

 
 
Figur 17 Absolutfel med vanlig trilateration och tillsammans med Kalmanfilter 
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Figur 18 Absolutfel med vägd trilateration och tillsammans med Kalmanfilter 
 
I figur 19 och figur 20 presenteras absolutfelet med positioneringsmetoderna med och utan 
Kalmanfilter i jämförelse mot varandra. 
 

 
 
Figur 19 Absolutfel med vägd trilateration och vanlig trilateration 
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Figur 20 Absolutfel med vägd trilateration och vanlig trilateration med Kalmanfilter 
 
För att tillhandahålla en jämförelse med den första experimentuppställningen presenteras även 
ett exempel på uppmätt RSSI-data för samma position och avstånd, 1 och 7 meter, i figur 21 och 
22 nedan. Data som det högsta och det lägsta uppmätta RSSI-värdet samt standardavvikelsen, 
medelvärdet och det beräknade värdet med Kalmanfilter, presenteras för respektive avstånd i 
tabell 3 och 4.  
 

 
 
Figur 21 Uppmätt RSSI samt Kalmanfilter för en referenspunkt vid 1 meter 
 

Max Min Standardavvikelse Medelvärde Kalmanfilter 
-29 -35 0,950 -30,943 -30,944 

 
Tabell 3 Data för RSSI-värden på 1 meter 
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Figur 22 Uppmätt RSSI samt Kalmanfilter för en referenspunkt vid 7 meter 
 

Max Min Standardavvikelse Medelvärde Kalmanfilter 
-47 -61 2,913 -52,770 -52,760 

 
Tabell 4 Data för RSSI-värden på 7 meter 
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5 Analys 
Följande kapitel besvarar den här studiens tidigare ställda frågeställningar genom att analysera 
rapportens insamlade teori och empiri.  

5.1 Frågeställning 1 
För den första frågeställningen ”Vilket är det vanligast förekommande RSSI-filtret som 
förbättrar positioneringsnoggrannheten hos en IPS-lösning?” så har detta besvarats via en 
litteraturstudie vars resultat presenteras i kapitel 4. Baserat på resultatet som har insamlats 
utifrån de analyserade forskningsprojekten, så indikerar dessa att det vanligast förekommande 
RSSI-filtret är Kalmanfilter som även visar sig vara det RSSI-filter som ger de största 
förbättringarna. I majoriteten av studierna som analyserats förekommer sällan att ett filter 
applicerats för att förbättra de mottagna RSSI-värdena. Rapporterna som däremot har 
applicerat Kalmanfilter, indikerar att förbättringar uppstår framför allt vid längre avstånd där 
förekomsten av störningar resulterar i en större variation hos RSSI-värdena. Vid kortare 
avstånd indikerade däremot ett flertal studier att förbättringarna var ytterst små, och i några 
fall även sämre, men att det genomsnittliga absolutfelet var betydligt mindre. Slutligen 
applicerade även ett flertal studier partikelfilter för att förbättra RSSI värdena som erhållits. 
Partikelfilter förekom däremot i en lägre grad och kräver samtidigt mer processorkraft för att 
kunna appliceras i realtid jämfört med Kalmanfilter. Samtliga studier indikerar även att 
resultaten förändras avsevärt utifrån mängden insamlad data för den specifika positionen som 
ska uppskattas. Detta då medelvärdet tenderar att bli mer noggrant och extrema RSSI-värden 
får mindre påverkan på det slutliga mätresultatet. 

5.2 Frågeställning 2 
Den andra frågeställningen besvarades, precis som första frågeställningen, via en 
litteraturstudie och lyder: ”Vilken positioneringsnoggrannhet har tidigare projekt inom IPS, 
baserade på den fjärde generationen, uppnått?”. Denna frågeställning har också besvarats med 
hjälp av de forskningsprojekt som analyserats under första frågeställningen.  
 
Dessa forskningsprojekt, som även presenterats under sektion 4.1.2, visar på att en grov 
uppskattning av en enhets position kan erhållas med den fjärde generationen av Bluetooth, men 
att avståndet mellan enheterna är en viktig faktor. Ett flertal andra faktorer som också påverkar 
noggrannheten är miljö, antal referensenheter samt mängden mätningar som utförts för varje 
individuell position. Precis som tidigare beskrivits i sektion 5.1 presenterar till exempel RSSI-
filter olika förbättringsresultat utifrån mängden data som insamlats. Det är på grund av detta 
svårt att göra en rättvis jämförelse mellan de resultat som presenterats hos de forskningsprojekt 
som har analyserats i den här studien, då alla experiment har utförts under olika förhållanden. 
Om man däremot gör en övergripande analys på samtliga positioneringsresultat, så kan man få 
en indikation på vilken positioneringsnoggrannhet som man skulle kunna förvänta sig vid olika 
scenarier.  
 
Nygård [54] till exempel har utfört experiment i ett smalare rum än vad Dahlgren och Mahmood 
[52] har gjort och använt 5 referensenheter istället för 3, men får ändå snarlika resultat med 
vanlig trilaterering på omkring 3 meters positioneringsnoggrannhet. Även vid lite kortare 
avstånd på omkring 5 meter får Johansson och Karlsson [40] en positioneringsnoggrannhet 
som liknar resultat som Orujov [53] presenterar. Johansson och Karlsson får ett absolutfel på 
1,6 meter på 5 meters avstånd med 3 referensenheter, medan Orujov får ett bättre resultat med 
1 meters positioneringsnoggrannhet fast i ett rum på 4.64x4.64 meter och med 4 
referensenheter istället. På kortare avstånd uppkommer mindre absolutfel vilket Johansson 
och Karlsson presenterar till exempel vid ett avstånd på 3 meters avstånd mellan 
referensenheterna, där positioneringsnoggrannheten är som bäst hos vägd trilateration med ett 
genomsnittligt absolutfel på 0,53 meter.  
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5.3 Frågeställning 3 
Den tredje och sista frågeställningen besvarades med flera praktiska experiment och 
formulerades som följer: ”Vilken positioneringsnoggrannhet kan uppnås i en IPS-lösning 
baserad på Bluetooth 5?”. Under Empirin i sektion 4.2 presenteras data utifrån två olika miljöer 
där experimenten har genomförts. I första experimentuppställningen utförs experimenten i en 
labbsal för att få fram mätdata utifrån ett mer vardagligt scenario där möbler och elektronisk 
utrustning har förekommit i närheten av testutrustningen.  I den andra 
experimentuppställningen genomfördes istället experimenten i mitten av en idrottssal för att 
få fram data utifrån en öppen yta, fri från objekt och annan utrustning som kan försämra eller 
förändra de uppmätta RSSI-värdena. Vid en noggrannare analys av de mätresultat som 
insamlats i den här studien så kan en tydlig skillnad observeras mellan de olika 
experimentuppställningarna. Mellan figur 15 och figur 21, som båda visar ett exempel på 
insamlad RSSI-data för en referensenhet vid en position på 1 meter, och figur 16 och 22, som 
visar samma data fast för 7 meter, så kan en större fluktuering av RSSI-värdena observeras i 
labbsalen. Tabellerna 1-4 visar även att i labbsalen förekommer en högre standardavvikelse vid 
både korta och långa avstånd jämfört med idrottssalen. Slutligen kan detta även verifieras vid 
nästan alla avstånd där en position har erhållits, då en minskning av absolutfelet kan observeras 
vid båda vägd och vanlig trilateration, samt med eller utan Kalmanfilter, i jämförelse mellan 
experimentuppställningarna. 
 
När det gäller appliceringen av Kalmanfilter så förekommer förbättringar hos 
positioneringsnoggrannheten vid båda experimentuppställningarna. Större förbättringar 
uppstår vid längre avstånd, speciellt vid 5 meter och uppåt, och för labbsalen förekommer även 
märkbara förbättringar vid 3 och 4 meter. Som bäst kunde en förbättring på omkring 0,3 till 
0,4 meters mindre absolutfel observeras vid avstånd på 6 och 7 meter. Vid korta avstånd, som 
1 till 2 meter, förekommer en ytterst liten förbättring med Kalmanfilter, speciellt med vägd 
trilateration.  
 
Med vägd trilateration kan däremot framträdande skillnader observeras jämfört med vanlig 
trilateration.  Markanta förbättringar kan observeras vid nästan alla avstånd och når ibland upp 
till 1 meters mindre absolutfel. Vägd trilateration med Kalmanfilter ger den noggrannaste 
positioneringen vid båda experimentuppställningarna men ger bäst resultat i idrottssalen. Ett 
genomsnittligt absolutfel på 0,20 meter vid 1 meters avstånd uppmättes för idrottssalen med 
vägd trilateration tillsammans med Kalmanfilter. Vid 4 meter uppmättes ett absolutfel på 0,86 
meter, och vid 7 meter ett absolutfel på 1,34 meter med vägd trilateration tillsammans med 
Kalmanfilter. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat som tidigare presenterats 
under kapitlet Empiri. Utöver det beskrivs implikationer, begränsningar samt vilka slutsatser 
och rekommendationer den här studien har valt att lyfta fram. Kapitlet avslutas med att ge 
förslag på vidare forskning inom området. 

6.1 Resultat 
Studiens resultat visar att Kalmanfilter är det mest förekommande RSSI-filtret för att förbättra 
positioneringsnoggrannheten hos en IPS-lösning. Litteraturstudien som utförts för att besvara 
denna frågeställning indikerar även att detta filter är generellt det filter som brukar ge bäst 
resultat utan att införa en större komplexitet under beräkningen av en enhets position. 
 
Vid den andra frågeställningen har samma forskningsprojekt undersökts som vid 
litteraturstudien för den första frågeställningen. Av de studier som applicerat ett IPS med den 
fjärde generationen av Bluetooth, har en grov uppskattning av en enhets position kunnat 
erhållas. Positioneringsnoggrannheten som uppmätts i studierna visar på en markant 
försämring vid längre avstånd. Alla studier ger liknande men ändå lite olika resultat då alla 
experiment som har utförts i dessa studier har genomförts under varierande förhållanden. En 
approximativ positioneringsnoggrannhet kan ändå uppskattas. Till exempel vid korta avstånd 
som 3 meter mellan referensenheterna erhålls ett absolutfel på omkring 0,5 meter, och vid 
längre avstånd över 6 meter erhålls ett absolutfel som överstiger 1 meter.  
 
I den praktiska delen av den här studien har resultatet som erhållits varierat utifrån miljö och 
avstånd. Vid appliceringen av Kalmanfilter uppnåddes en förbättring på omkring 0,3 till 0,4 
meter vid 6 till 7 meters avstånd mellan referensenheterna. Vid kortare avstånd som 1 till 2 
meter var förbättringarna ytterst liten och ibland inte detekterbar över huvud taget. 
 
Den bästa positioneringsnoggrannheten kunde uppnås i den andra experimentuppställningen 
som skedde i en tom idrottssal, som även visade en generellt mindre fluktuation av RSSI-värden 
hos de avstånd som uppmätts. Det lägsta absolutfelet uppmättes med vägd trilateration 
tillsammans med Kalmanfilter. Ett genomsnittligt absolutfel uppmättes till 0,20 meter vid 1 
meters avstånd mellan referensenheterna. Vid 4 meter uppmättes ett absolutfel på 0,86 meter 
och vid 7 meter uppmättes ett absolutfel på 1,34 meter.  

6.2 Implikationer 
De resultat som presenterats i detta examensarbete påvisar vilken positioneringsnoggrannhet 
som kan förväntas uppnås hos en IPS-lösning med hjälp av Bluetooth 5 tillsammans med 
Kalmanfilter och användande av vägd trilateration. Studien presenterar även under vilka 
förhållanden som Bluetooth 5 tenderar att producera det minsta absolutfelet i IPS-
sammanhang. 
 
Med hjälp av resultaten från andra studier, samt det här examensarbetet, kan framtida arbeten 
inom området IPS lägga en starkare grund inför mer djupgående studier som har som avseende 
att studera positioneringsnoggrannheten hos olika typer av IPS-lösningar. 

6.3 Begränsningar 
Denna studie har haft en omfattning som motsvarar ett examensarbete på 15 högskolepoäng. 
Av denna anledning har mängden experiment samt antalet mätningar som utförts, begränsats 
utifrån den tid som normalt kan spenderas på ett examensarbete av den här omfattningen.  
 
För att kunna öka reliabiliteten hos resultatet än mer skulle antalet mätningar, positioner, 
avstånd samt miljöer kunnat utökas. En väsentlig faktor som säkerligen påverkat resultaten i 
arbetet i högre eller lägre grad, dock utan att ha redovisats för separat i rapporten, är 
förekomsten av störningar. Detta är något som skulle kunna undersökas ännu mer ingående i 
ett framtida examensarbete. Ett sätt att ytterligare utvidga resultaten i en sådan här typ av 
examensarbete är att undersöka förbättringsgraden som troligen uppkommer i 
positioneringsnoggrannheten vid införandet av fler referensenheter. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Experimenten som genomfördes i det här examensarbetet visar på att förbättringar uppstår vid 
längre avstånd med applicering av Kalmanfilter. Förbättringar sker speciellt vid förhållanden 
där störningar är mer förekommande, till exempel på grund av miljö eller avstånd mellan 
referensenheterna. Detta verifieras även av den litteraturstudie som genomförts för den första 
frågeställningen. Däremot presenterar ett fåtal studier en större generell förbättring med 
applicering av Kalmanfilter än vad som presenteras i den här studien. Detta kan bland annat 
bero på att dessa studier använde ett mindre antal insamlade RSSI-värden för varje position, 
eller att mängden störningar var betydligt vanligare. Vid en större fluktuation av RSSI-värden, 
tenderar Kalmanfilter att ge ett betydligt noggrannare resultat än medelvärdet, då 
Kalmanfiltret påverkas mindre av extrema RSSI-värden och därför stabiliseras snabbare. 
 
Vid andra frågeställningen har en litteraturstudie utförts för att undersöka vilken 
positioneringsnoggrannhet som tidigare studier har erhållit med den fjärde generationen av 
Bluetooth. Utifrån de data som har insamlats tillhandahölls ett liknande resultat hos samtliga 
studier men en viss variation kan ändock observeras. En viss skillnad kan också observeras 
mellan de resultat som den här studien har erhållit under de praktiska experimenten. Detta kan 
bero på att direkta jämförelser är svåra att göra, då olika typer av hårdvara har använts i alla 
studier samt att experimenten som har utförts har alla skett i olika typer av lokaler i vilka olika 
mängd störningar kan ha förekommit.  
 
Den här studiens slutsats är att i situationer där störningar är betydligt mer förekommande har 
Kalmanfilter en större positiv inverkan på positioneringsnoggrannheten, och att en bättre 
positioneringsnoggrannhet kan uppnås om Kalmanfilter och vägd trilateration kombineras. 
Däremot är den största enskilda faktorn som avgör positioneringsnoggrannheten avståndet 
mellan referensenheterna samt i vilken miljö som positioneringen utförs.  
 
Även under optimala förhållanden blir positioneringsnoggrannheten väldigt grov. Resultaten 
som presenterats i den här studien visar att inomhuspositionering med hjälp av Bluetooth 5 är 
fullt möjlig, men för att kunna användas vid större ytor måste positioneringsnoggrannheten bli 
ännu bättre. Fördelarna med Bluetooth som teknik kvarstår däremot. Situationer i vilka 
positioneringsnoggrannheten inte är en avgörande faktor, och en mindre energiförbrukning 
samt tillverkningskostnad är att föredra, kan Bluetooth 5 rekommenderas som verktyg till 
inomhuspositionering. 

6.5 Vidare forskning 
Inomhuspositionering är ett brett och relevant område som skulle kunna ha en betydande roll 
i dagens samhälle där behovet av positionering ständigt ökar.  På grund av storleken på området 
IPS har den här rapporten endast berört en bråkdel av vad som kan undersökas i området. Till 
exempel så har studien bara fokuserat på tvådimensionell positionering men tredimensionell 
positionering skulle kunna skapa fler möjligheter, som att kunna positionera på olika plan. En 
sådan utökning av komplexiteten i problemställning hade dock medfört att tidsramarna för det 
här examensarbetet inte skulle kunna ha hållits. 
 
Andra aspekter som skulle kunna vara av intresse är vidare undersökningar på positionering i 
scenarion där enheten som ska positioneras är i konstant rörelse. Detta skulle bland annat 
försvåra möjligheten att genomföra ett större antal mätningar för en specifik position, något 
som har varit möjligt i det här examensarbetet. Slutligen hade det även varit av intresse att 
kombinera flera olika typer av tekniker som Wi-Fi, RFID och GPS för att få fram en bättre 
positioneringsnoggrannhet tillsammans med trilaterering med Bluetooth. En kombination av 
trilateration och triangulering av Bluetooth skulle också kunna ge intressanta resultat. 
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