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Abstract 

Wireless communication is becoming more common, a relatively new technology 

within the area is Bluetooth Low Energy. It’s been developed to be energy efficient 

and in regard to compatibility. Alongside the growth of wireless technology, scientists 

and companies are looking for new areas of use. One of these is localization, which 

means to determine the position of a moving device with the use of stationary devices, 

an example of this would be GPS. 

This report means to evaluate indoor localization using Bluetooth Low Energy and 

was made for Combitech AB in Jönköping. The purpose of the work was to determine 

with what accuracy and precision the position of a moving device could be estimated.  

The report will answer the following questions: 

 With what accuracy and precision can the position of a device be determined 

within a test area of varying size using Bluetooth Low Energy? 

 Is the accuracy and precision affected by the environment? 

The authors chose an inductive reasoning and therefore intended to answer the 

questions with the help of experimental studies. A system consisting of both software 

and hardware was developed and was then used to conduct multiple rounds of tests, 

where the size of the area and the environment was varied. 

By evaluating the data gathered from said tests and comparing it to theoretical studies 

and prior research credible results were obtained. The accuracy appears to decrease as 

the distance between the units is increased, however a deeper analysis shows that the 

difference is smaller below 500 cm. No correlation is found between environment and 

accuracy. When three stationary units, forming a triangle with 400 cm between the 

vertices, are used to determine the position of a fourth the achieved accuracy is 65 cm.  

During the tests the precision is not shown to decrease with distance, it seems to vary 

independently. However, as the environment is changed a noticeable difference is 

observed. In a gymnasium the standard deviation was calculated to 0.38 RSSI 

whereas in an office environment it was 0.99 RSSI.  

In regard to the given results the authors conclude that Bluetooth Low Energy shows 

some potential for the use in indoor positioning systems. A possible scenario where 

the technology would be well suited would be when the units need to work of a coin 

cell battery for a large period of time, while the system must support multiple types of 

units and a rough estimation of the position is adequate. 
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Sammanfattning 

Trådlös kommunikation blir allt mer vanlig i vår vardag, en relativt ny teknik inom 

detta område är Bluetooth Low Energy som utvecklats med avseende på 

energieffektivitet och kompabilitet. Parallellt med den trådlösa teknikens spridning 

letar forskare, såväl som företag, efter nya användningsområden. En av dessa är 

lokalisering, vilket innebär att med fasta enheter avgöra rörliga enheters position, ett 

exempel på detta är GPS.   

Detta arbete handlar om att utvärdera inomhuslokalisering med Bluetooth Low 

Energy och gjordes på uppdrag av Combitech AB i Jönköping. Syftet var att 

undersöka med vilken noggrannhet och precision en rörlig enhets position kunde 

avgöras.  

Rapporten kommer att besvara följande frågeställningar: 

 Med vilken noggrannhet och precision kan man med Bluetooth Low Energy 

avgöra en enhets position inom ett testområde med varierande storlek? 

 Påverkas noggrannhet och precision av omgivningen? 

Författarna valde en induktiv metod och ämnade därför besvara frågeställningarna 

med hjälp av experimentella studier. Ett testsystem bestående av hård- samt mjukvara 

utvecklades varpå tester utfördes i flera omgångar, där storlek på område och 

omgivning varierades.  

Genom utvärdering av testdata i förhållande till teoretiska studier och tidigare 

forskning kunde trovärdiga resultat nås. Noggrannheten tycks minska då avståndet 

mellan enheter ökas, djupare analys pekar på en mindre förlust under 500 cm. Det 

observeras dock inget samband mellan noggrannhet och omgivning. Då tre fasta 

enheter placeras med ett inbördes avstånd på 400 cm kan positionen avgöras med 65 

cm noggrannhet.  

Precisionen påverkas under testerna inte av avstånd, signalstyrkevärdena varierar helt 

oberoende av detta. Vid skifte av omgivning tydliggörs dock en markant skillnad i 

resultat. I en idrottshall beräknades standardavvikelsen till 0,38 RSSI medan den i en 

kontorsmiljö var 0,99 RSSI. 

Författarna drar utifrån det uppnådda resultat slutsatsen att Bluetooth Low Energy har 

viss potential att användas för inomhuslokalisering. Exempel på ett möjligt scenario 

där tekniken anses väl lämpad är då de fasta enheterna måste drivas av 

knappcellsbatterier under en lång tidsperiod, att systemet skall stödja en mängd olika 

enheter samt att en grov uppskattning av position är tillräcklig. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete är en kandidatuppsats och skrevs som en del av utbildningen 

Datateknik - Inbyggda system på Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet gjordes på 

uppdrag av Combitech AB i Jönköping, med vilka författarna tagit fram rapportens 

syfte. I stort handlade arbetet om att utvärdera inomhuslokalisering med Bluetooth 

Low Energy. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Combitech AB är ett teknikkonsultbolag med över 1400 anställda i Norden och är en 

fristående del av försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Deras affärsidé är att 

genom kontinuitet och hög kompetens leverera innovativa lösningar som kombinerar 

teknik, miljö och säkerhet.
1
 Företaget har identifierat ett kommande behov hos dess 

kunder, men också i egna projekt, att i större utsträckning använda Bluetooth Low 

Energy.  Med detta examensarbete hoppas företaget kunna öka sin kompetens inom 

området. 

En intressant tillämpning av tekniken är att använda den för inomhuslokalisering, en 

metod som blivit allt mer populär.
2
 Generellt sett innebär begreppet att med hjälp av 

fasta enheter ta reda på rörliga enheters position. Eftersom Bluetooth Low Energy 

redan finns tillgängligt i många enheter, så som mobiltelefoner och datorer, kan ett 

sådant system snabbt och utan utbyggnad av hårdvara tas i bruk.
3
 För att tekniken 

skall kunna anpassas till rätt tillämpning krävs dock vetskap om hur exakt man kan 

avgöra en enhets position och om detta är möjligt utan komplex mjukvara. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Rapportens syfte är att undersöka trådlös inomhuslokalisering med Bluetooth Low 

Energy, specifikt uppnåbar noggrannhet, precision och eventuell skillnad mellan olika 

omgivningar.  

För att uppfylla syftet kommer experiment att utföras på ett system som tas fram för 

arbetet. Utveckling av systemet, som har sin grund i teoretiska studier, innefattar 

implementation av såväl hård- som mjukvara. 

Rapporten kommer att fokusera på följande frågeställningar: 

 Med vilken noggrannhet och precision kan man med Bluetooth Low Energy 

avgöra en enhets position inom ett testområde med varierande storlek? 

 Påverkas noggrannhet och precision av omgivningen? 

                                                 
1
 Combitech, ”Om Combitech: Företagsfakta”, Tillgänglig: http://www.combitech.se/Om-

Combitech/Foretagsfakta/, 2013, (hämtad 2014-11-12) 
2
 Fred Donovan, ” Indoor location market to reach $4 billion in 2018, predicts ABI”, FierceMobileIT, 

Tillgänglig: 

http://www.fiercemobileit.com/story/indoor-location-market-reach-4-billion-2018-predicts-abi/2013-

10-18, 2013, (hämtad 2014-11-12) 
3
 Bluetooth, ”What is Bluetooth Technology”, Tillgänglig: http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-

Smart.aspx, 2014, (hämtad 2014-11-12) 

http://www.combitech.se/Om-Combitech/Foretagsfakta/
http://www.combitech.se/Om-Combitech/Foretagsfakta/
http://www.fiercemobileit.com/story/indoor-location-market-reach-4-billion-2018-predicts-abi/2013-10-18
http://www.fiercemobileit.com/story/indoor-location-market-reach-4-billion-2018-predicts-abi/2013-10-18
http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart.aspx
http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart.aspx
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1.3 Avgränsningar 

Uppnådda resultat är begränsade till vald hårdvara, Bluegiga BLE112-E, då denna har 

en direkt påverkan på signalstyrka. En extern antenn, med cirkulär signalspridning, 

används. Testsystemet är begränsat till tre fasta enheter och en rörlig. 

1.4 Disposition 

Nedan följer en kort beskrivning av rapportens samtliga kapitel, vad som redogörs i 

dessa samt hur de är upplagda. 

Inledning 

Inledningen innehåller bakgrunden till att arbetet genomförs samt vilka problem man 

identifierat för att nå sina frågeställningar. Slutligen beskrivs också de avgränsningar 

man ansett nödvändiga. 

Teoretisk bakgrund 

Kapitlet innehåller en sammanställning av den teori arbetet grundas på. Förutom 

inomhuslokalisering, positionsestimering och Bluetooth Low Energy redovisas även 

resultat ifrån tidigare forskning på området.  

Metod och genomförande 

Författarnas genomförande beskrivs i detalj. Detta innefattar val av metod, 

informationsinsamling och implementation av mjuk- och hårdvara. Slutligen förklaras 

de tester som genomförts samt hur man mätt noggrannhet och precision. 

Resultat och analys 

Utifrån de teoretiska studierna och genomförandet presenteras i kapitlet de resultat 

man uppnått.   

Diskussion och slutsatser 

Kapitlet innehåller författarnas egna reflektioner kring resultat och metod i 

förhållande till tidigare arbeten. De frågeställningar man ställt upp besvaras och 

slutligen presenteras slutsats och rekommendationer för kommande arbeten.  
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2 Teoretisk bakgrund 

Det system som arbetet syftar till att ta fram samt undersöka kan delas in i fyra delar: 

lokalisering, positionsestimering, filtrering samt trådlös kommunikation. För att ge en 

tydlig bild av arbetet är detta kapitel därför indelat efter dessa. 

2.1 Lokalisering 

Lokalisering innebär, i detta sammanhang, att med hjälp av fasta enheter lokalisera ett 

objekts position.
4
 All trådlös kommunikation kan med olika metoder användas för 

detta ändamål. Det handlar i grunden om att ta fram ett avstånd eller en vinkel mellan 

enheterna och objektet. De vanligast förekommande teknikerna förklaras 

övergripande nedan.  

2.1.1 Flaskhals 

Den enklaste formen av lokalisering, flaskhals, innebär ett i grunden binärt system.
5
 

Ett sökt objekt kan antingen anses vara, eller inte vara, på en given position. Ponera 

att en trådlös enhet med räckvidd x placeras i mitten av ett område med radien x, inför 

sedan ett objekt som bär på en tagg eller trådlös enhet. Då kommunikation mellan 

enheterna är möjlig kan slutsatsen dras att objektet är inom området. Av principen 

finns det många kommersiella tillämpningar, ett exempel på detta är Hamburgs 

tunnelbana.
6
 Tågen utrustas med RFID-taggar och läsare placeras längsmed spåren, 

information om tågens position skickas sedan till stationerna.  

Figur 1 illustrerar flaskhalsprincipen. Då objektet, representerad av en fyrkant, 

kommer innanför enhetens räckvidd är dess position känd - objektet har rört sig, eller 

är på väg att röra sig, från rum A till rum B. 

 

 
 

Figur 1. Flaskhalsprincipen för att avgöra en enhets position. Då enheten, den gröna 

fyrkanten kommer inom den fasta nodens räckvidd befinner sig noden mellan Rum A 

och B. 

                                                 
4
 Wikipedia, ”Indoor positioning system”, Tillgänglig: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Indoor_positioning_system, 2014, (hämtad 2014-11-12) 
5
 Wikipedia, ”Indoor positioning system: Choke point concepts”, 2014 

6
 TagMaster, ”Rail Solutions: Applications”, Tillgänglig: http://www.tagmaster.com/?id=520, 2014, 

(hämtad 2014-11-12) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Indoor_positioning_system
http://www.tagmaster.com/?id=520
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2.1.2 Rutnät 

Genom att bygga vidare på ovan nämnda princip är det möjligt att bilda ett rutnät av 

sensorer.
7
 Beroende på enheternas räckvidd kan systemets upplösning också 

bestämmas. Det finns kommersiella applikationer av rutnätslokalisering, där man till 

exempel placerat RFID-taggar på sjukhusutrustning, tillsammans med läsare i 

korridorer och rum, för att personalen sedan skall kunna hitta den. Detta har inte bara 

effektiviserat användandet av sagda utrusning, utan också lett till stora besparingar.
8
 

I figur 2 visas exempel på ett rutnätsbaserat lokaliseringssystem. Rutorna, i vilka 

enheterna är placerade, kan tänkas representera ett helt, eller delar av ett, rum, då 

objektet har kontakt med en enhet kan det sägas vara i rummet. 

 

 

Figur 2. Rutnätsprincipen. En enhets position avgörs genom att avgöra med vilken 

fast enhet den kan kommunicera. 

2.1.3 Tid  

Att använda tid för lokalisering är möjligt att implementera i de flesta trådlösa system 

och kan göras på två olika sätt. Det första är Time of Arrival (ToA).
9
 Genom att mäta 

tiden det tar för en signal att färdas ifrån sändare till mottagare kan avståndet mellan 

dem uppskattas, då signalspridningen är konstant. För att erhålla ett tillförlitligt 

avstånd krävs dock att enheterna har en pålitlig, och dessutom synkroniserad, klocka. 

Global Positioning System (GPS) är ett exempel på teknik som använder sig av ToA, 

satelliter sänder med bestämda intervall den tid och position dem har. En GPS-

mottagare kan sedan mäta tidsskillnaden och beräkna dess aktuella koordinater. 

                                                 
7
 Wikipedia, “Indoor positioning system: Grid concepts”, 2014 

8
 hfma, “Using RFID to Track Equipments and Patients”, Tillgänglig: 

http://www3.gehealthcare.com/~/media/downloads/us/services/hospital%20operations%20management

/case%20studies/hfma_hcc_bon_secours%20feb%202011.pdf, 2011, (hämtad 2014-11-12) 
9
 Wikipedia, ”Time of arrival”, 2014 

http://www3.gehealthcare.com/~/media/downloads/us/services/hospital%20operations%20management/case%20studies/hfma_hcc_bon_secours%20feb%202011.pdf
http://www3.gehealthcare.com/~/media/downloads/us/services/hospital%20operations%20management/case%20studies/hfma_hcc_bon_secours%20feb%202011.pdf


Teoretisk bakgrund 

10 

Det andra, Time Difference of Arrival (TDoA), innebär att mäta tidsskillnaden mellan 

det att en signal når ett mottagarpar med känd position.
10

 Sändarens position kan i 

detta initiala skede begränsas till en hyperboloid. Upprepas mätningen över flera par, 

totalt fyra mottagare, kan sändarens x, y och z koordinat sedan beräknas. 

2.1.4 Vinkel 

Ett mer komplicerat tillvägagångssätt är att bestämma ifrån vilken riktning, vinkel, en 

signal härrör. Detta görs primärt på två olika sätt: genom att bestämma vilken av ett 

antal riktade sensorer en signal träffat, eller uppmätning av tidsskillnad mellan flera 

antenner. Mätningen av vinkeln, även kallad Angle of Arrival (AoA)
11

, används sedan 

tillsammans med triangulering (se ”2.2.2 Triangulering”) för att bestämma sökt 

objekts position. Till skillnad ifrån övriga lokaliseringsmetoder kräver AoA endast två 

referenser.
12

 

Metoden illustreras i figur 3, en enhet är kopplad till två antenner vars avstånd är känt. 

Då en signal färdas från objektet träffar den antennerna vid olika tidpunkt, vilket 

sedan används för att ta fram sökta vinklar. 

 

 
Figur 3. Enheten, den gröna fyrkanten, får den sökta vinkeln genom tidskillnaden då 

en signal träffar respektive antenn. 

 

 

                                                 
10

 Wikipedia, ”Multilateration”, 2014 
11

 Joshua York, ”Acoustic Source Localization: Angle of Arrival”, Undergraduate, Tillgänglig: 

http://www.ese.wustl.edu/~nehorai/josh/students.cec.wustl.edu/_jly1/doa.html, 2008, (hämtad 2014-11-

12) 
12

 Joshua York, 2008 

http://www.ese.wustl.edu/~nehorai/josh/students.cec.wustl.edu/_jly1/doa.html
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2.1.5 Signalstyrka  

Signalstyrkevärdet, Received Signal Strenght Indication (RSSI), är ett generiskt mått 

på effekten hos en mottagen radiosignal.
13

 Denna är direkt proportionerlig mot 

sträckan en signal färdats, och kan därmed användas för att uppskatta avstånd mellan 

en sändare och mottagare. Wi-Fi är exempel på en teknik som använder sig utav 

RSSI-värdet, både synligt och gömt för användaren, dels på hårdvarunivå, för att veta 

när den skall sända, men också som indikator på hur stark uppkopplingen till ett 

nätverk är – vilket ofta representeras genom staplar i grafiska interface. 

2.2 Positionsestimering 

Beroende på vilken lokaliseringsmetod som används kan, och stundtals måste, olika 

matematiska tekniker sedan appliceras för att omvandla avstånd, eller vinklar, till 

faktiska koordinater. Det är också möjligt att använda uppmätt data och sannolikhet, 

se ”2.2.4. Rutnätsmodellering”.  

2.2.1 Trilateration 

Trilateration innebär att hitta en gemensam punkt för cirklar (tvådimensionell) eller 

sfärer (tredimensionell).
14

 I två dimensioner kräver metoden tre referenspunkter, med 

kända koordinater och avstånd till sökt punkt. Tredimensionell trilateration kräver 

fyra referenspunkter. Detta kan visualiseras grafiskt som tre cirklar i ett 

koordinatsystem vars centra ligger i referenspunkterna och dess radie är avståndet till 

punkten. 

Figur 4 illustrerar behovet av tre referenspunkter för att med säkerhet avgöra vart sökt 

objekt befinner sig. Då endast en referenspunkt finns tillgänglig kan objektet befinna 

sig på godtycklig punkt kring cirkelns yttre kant. Introduceras ytterligare en 

referenspunkt kan objektets position begränsas till två möjliga positioner. Vilken av 

dessa som är den faktiska positionen avgörs med hjälp av en tredje referens. 

Matematiskt sett handlar trilateration följaktligen om att avgöra en för cirklarna 

gemensam punkt. Bilaga 1 och 2 innehåller, och förklarar, de formler som används för 

att med hjälp av trilateration beräkna en koordinat.   

                                                 
13

 Wikipedia, ”Received signal strenght indication”, 2014 
14

 Encyclopedia Britannica Online, ”Trilateration”, Tillgänglig: 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/605329/trilateration, 2014, (hämtad 2014-11-12) 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/605329/trilateration
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Figur 4. Principen bakom trilateration illustreras. Då en referens används befinner 

sig ett objekt kring punktens cirkelbåge, vid två referenser ges två möjliga punkter. 

Följaktligen behövs tre referenspunkter, samt dess inbördes avstånd för att bestämma 

ett sökt objekts koordinat. 

 

På liknande sätt som den illustrativa indelningen i figur 4 är gjord kan man lösa det 

rent matematiska problemet genom att hitta skärningspunkter mellan två utav 

cirklarna i taget. De punkter som fås av detta kan sedan stämmas av mot den tredje 

cirkeln för att lösa problemet. 

2.2.1.1 Iterativ trilateration 

Iterativ trilateration tillämpas för att få fram en slutlig punkt av flera beräknade 

punkter.
15

 Detta kan göras på olika sätt, till exempel genom att använda tidigare 

punkter som referens då nästa estimat skall göras. Eller, mer primitivt, genom att 

iterativt öka/minska cirklarnas radie till dess att en gemensam punkt uppnås. I 

praktiken är detta ofta nödvändigt eftersom det sällan förekommer en perfekt 

skärningspunkt på grund av avvikelser vid estimering av avstånden. I själva verket 

kommer punkten att befinna sig antingen inom en area mellan överlappande cirklar 

eller inom en area mellan cirklarna där de inte skär varandra alls. Detta visualiseras i 

figur 5 nedan.  

 

                                                 
15

 Aswin N Raghavan, Harini Ananthapadmanaban, Manimaran S Sivamurugan, Balaraman Ravindran, 

"Accurate Mobile Robot Localization in indoor environments using Bluetooth", The 2010 IEEE 

International Conference on Robotics and Automation, 2010, s.4393, Tillgänglig: 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCA

QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cse.iitm.ac.in%2F~ravi%2Fpapers%2FAshwin_ICRA10.pdf&ei

=3kdjVJeDCof1avz6gOAC&usg=AFQjCNGBdcFtfLEouc-

sLSemhwRUi2qq7Q&sig2=8JcvHJrdlj4seLLbCjjnWw,  (hämtad 2014-11-12) 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cse.iitm.ac.in%2F~ravi%2Fpapers%2FAshwin_ICRA10.pdf&ei=3kdjVJeDCof1avz6gOAC&usg=AFQjCNGBdcFtfLEouc-sLSemhwRUi2qq7Q&sig2=8JcvHJrdlj4seLLbCjjnWw
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cse.iitm.ac.in%2F~ravi%2Fpapers%2FAshwin_ICRA10.pdf&ei=3kdjVJeDCof1avz6gOAC&usg=AFQjCNGBdcFtfLEouc-sLSemhwRUi2qq7Q&sig2=8JcvHJrdlj4seLLbCjjnWw
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cse.iitm.ac.in%2F~ravi%2Fpapers%2FAshwin_ICRA10.pdf&ei=3kdjVJeDCof1avz6gOAC&usg=AFQjCNGBdcFtfLEouc-sLSemhwRUi2qq7Q&sig2=8JcvHJrdlj4seLLbCjjnWw
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cse.iitm.ac.in%2F~ravi%2Fpapers%2FAshwin_ICRA10.pdf&ei=3kdjVJeDCof1avz6gOAC&usg=AFQjCNGBdcFtfLEouc-sLSemhwRUi2qq7Q&sig2=8JcvHJrdlj4seLLbCjjnWw
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Figur 5. Iterativ trilateration. Två fall där enkel trilateration ej kan användas.  

 

2.2.2 Triangulering 

Likt trilateration kan triangulering
16

 användas för att hitta koordinater till en sökt 

punkt, det finns dock flera skillnader mellan metoderna. Triangulering kräver endast 

två referenspunkter och istället för avstånd används inbördes vinklar, detta illustreras i 

figur 6.  

Referenspunkterna, de blå cirklarna, har kända koordinater och inbördes avstånd. Då 

sökt objekt, fyrkanten, sänder kan de mäta ifrån vilken vinkel signalen kom. Därefter 

är det en fråga om grundläggande trigonometri för att beräkna objektets koordinater. 

 

 

Figur 6. Triangulering. Visar hur man med hjälp av kända koordinater till två fasta 

enheter, samt dess respektive vinkel till en sökt enhet kan bestämma dess position. 

                                                 
16

 Encyclopedia Britannica Online, ”Triangulation”, 2014 
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2.2.3 Rutnätsmodellering 

Ett ytterligare sätt att beräkna, eller uppskatta, en enhets position är 

rutnätsmodellering, som istället för att i realtid omvandla avstånd eller vinklar till 

koordinater använder sannolikhet och insamlad data.
17

  

Antag ett 10x10m stort rum som delas in i 10x10cm stora rutor. Ett antal fasta enheter 

placeras på godtyckliga punkter. Sätt sedan det objekt som skall lokaliseras i var ruta 

och samla in mätdata ifrån referenspunkterna. Var mätning kommer sedan, i ett idealt 

system, vara unik - det vill säga att man genom att undersöka tidigare mätningar kan 

avgöra objektets nuvarande position. I verkligheten kommer dock sällan värdena 

stämma överens, detta löses genom att beräkna sannolikheten för objektet att vara i 

var ruta. Figur 7 visar principen av rutnätsmodellering. 

 

 

Figur 7. Rutnätsmodellering. Genom att skapa ett rutnät bestäms enhetens position 

genom sannolikhet ifrån referensmätningar. 

 

2.3 Filter 

Något som negativt påverkar all lokaliseringsteknik är störningar, med det menat allt 

som påverkar signalen mellan sändare och mottagare. Det kan till exempel vara 

fysiska objekt eller elektromagnetisk störning. För att helt, eller delvis, eliminera 

dessa kan olika typer av filter implementerade i mjukvara användas. Ofta är dessa 

skapade för ett speciellt syfte och användningsområde. Nedan förklaras några för 

arbetet relevanta filter. 

                                                 
17

 Eduardo Navarro, Benjamin Peuker, Michael Quan, “Wi-Fi localization using RSSI fingerprinting”, 

Tillgänglig: http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=cpesp, 

(hämtad 2014-11-12)  

http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=cpesp
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2.3.1 Glidande medelvärde 

Glidande medelvärde används för att av en serie data skapa en serie medelvärden. 

Detta används ofta inom värdepappershandel men kan även fungera som ett filter 

inom signalbehandling. Denna metod kan även användas med vikter som justerar hur 

mycket tidigare mätdata ska påverka medelvärdet.
18

 

2.3.2 Kalmanfilter 

Kalmanfiltret är en rekursiv algoritm vars uppgift är att eliminera brus i en serie av 

mätningar. Algoritmen gör en uppskattning av en tillståndsvariabel i ett dynamiskt 

system baserat på den aktuella inmatningen av data, samt tidigare data. Detta ger ett 

mer precist värde än om tillståndet vore baserat på endast en mätning.  

Applicering av filtret sker i två steg. Första steget där en estimerad tillståndsvariabel, 

baserat på systemets dynamiska modell, skapas tillsammans med dess tillförlitlighet. I 

nästa steg uppdateras estimatet med hänsyn på det nya mätvärdet samt det 

ursprungliga estimatet som är viktat beroende på dess tillförlitlighet.
19

 

2.3.3 Partikelfilter 

Partikelfilter används flitigt inom flygindustrin för att lokalisera flygplan.
20

 För att 

implementera filtret krävs det kännedom om ett existerande samband mellan mätdata 

och sökt variabel. Metoden går ut på att slumpmässigt placera punkter i given rymd. 

Sedan undersöks hur stor sannolikhet varje punkt har att vara den sökta variabeln med 

hjälp av sambandet. I ett initialt skede ger detta en mängd områden med olika 

sannolikhet, vilka man sedan använder för att upprepa det första steget. Efter flera 

iterationer resulterar detta i en punkt med störst sannolika värde på sökt variabel. 

 

2.4 Trådlös kommunikation 

Det finns många lösningar för att kommunicera trådlöst, både fysikaliskt och 

hårdvarumässigt. Vanligast förekommande är att använda radiovågor, vilket görs på 

olika frekvenser beroende på systemets krav. Låga frekvenser har sämre bandbredd 

men längre räckvidd, och vice versa. Denna rapport är avgränsat till Bluetooth Low 

Energy, varför det också är den enda teknik som beskrivs i detta kapitel. 

 

 

                                                 
18

 Wikipedia, ”Glidande medelvärde”, 2014 
19

 Wikipedia, ”Kalman filter, 2014 
20

 Wikipedia, ”Particle filter”, 2014 
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2.4.1 Bluetooth Low Energy   

2.4.1.1 Bakgrund 

Bluetooth Low Energy (BLE)
21

 är en relativt ny teknik (2010) för trådlös 

kommunikation inom Personal Area Networks (PAN), ursprungligen utvecklad i 

Sverige under namnet Wibree.
22

 Numera är det en del utav Bluetooth 4.0, som också 

innefattar Classic Bluetooth och Bluetooth High Speed. Tekniken sköts av Bluetooth 

Special Interest Group (SIG) som är en ideell organisation bestående av över 17000 

företag.
23

 De verkar för att marknadsföra, vidareutveckla samt licensera ut varumärket 

Bluetooth.
24

 

BLE utvecklades med avseende på att vara så strömsnål som möjligt. Tanken var att 

med ett knappcellsbatteri kunna driva en enhet i flera år. Detta är dock på bekostnad 

av datahastighet, något som annars brukar öka med tiden och nya versioner - vilket 

illustreras av tabell 1. 

Tabell 1. Progression av datahastighet för olika tekniker. 
25

 

Teknik: Datahastighet: 

Modem 0,3kbps 

(v.21) 

1,2kbps (v.22) 9,6kbps (v.32) 28,8kbps (v.34) 

Ethernet 10Mbps 

(802.3i) 

100Mbps 

(802.3u) 

1000Mbps 

(802.3ab) 

10000Mbps 

(802.3an) 

Wi-Fi 2Mbps 

(802.11) 

11Mbps 

(802.11b) 

54Mbps 

(802.11g) 

135Mbps 

(802.11n) 

Bluetooth 1Mbps 

(v.1.1) 

3Mbps (v.2.0) 54Mbps (v.3.0) 0,3Mbps (v.4.0) 

2.4.1.2 Marknad 

Idag är Bluetooth, och därmed också BLE, indelat i olika typer av enheter, vilka också 

märks därefter. En av dessa märkningar är Bluetooth Smart, detta är enheter som 

primärt sänder information – exempelvis en temperatursensor. Enheter som sedan tar 

emot, och processar, informationen benämns Bluetooth Smart Ready. Den klassiska 

benämningen Bluetooth finns också kvar, det bör dock uppmärksammas att enheter 

med olika benämning inte nödvändigtvis kan kommunicera med varandra. Den 

tekniska förklaringen på detta är att Bluetooth Smart är det nya namnet på BLE, 

medans Bluetooth Smart Ready innebär en enhet med både klassiska Bluetooth och 

BLE.
26

 

                                                 
21

 Bluetooth, ”Bluetooth Smart”, 2014 
22

 Wikipedia, ”Bluetooth Low Energy: History”, 2014 
23

 Bluetooth, ”History of Bluetooth”, 2014 
24

 Bluetooth, ”SIG membership”, 2014 
25

 Robin Heydon, Bluetooth Low Energy: The Developer’s Handbook, Upper Saddle River, N.J. : 

Prentice Hall, 2013, Chapter 1. What is Bluetooth Low Energy?, Tillgänglig: 

http://proquestcombo.safaribooksonline.com.bibl.proxy.hj.se/9780132888394?uicode=jonkop, (hämtad 

2014-11-13) 
26

 Bluetooth, ”Technical Information”, 2014 
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Bluetooth återfinns i såväl mobiltelefoner som sportutrustning och bilar. Det används 

för att skicka bilder, sensordata, musik och annan typ av information mellan enheter.
27

 

2018 väntas den årliga försäljningen av Bluetooth Smart och Smart Ready produkter 

vara över 300 miljoner enheter.
28

 

2.4.1.3 Hårdvara 

BLE sänder och tar emot data i samma spektrum som Classic Bluetooth, det vill säga 

mellan 2.4Ghz och 2.4835GHz. Detta är ett olicensierat frekvensband som 

internationellt reserverats för applikationer utanför telekommunikation.
29

 För BLE är 

detta spektrum sedan indelat i 40st kanaler i intervall om 2MHz. Gaussian Frequency-

Shift-Key (GFSK), en frekvensmoduleringsteknik, används sedan inom kanalerna för 

att omvandla digitala signaler till radiovågor - en digital etta, respektive nolla, har en 

motsvarande frekvens.
30

 

SIG ställer ett antal krav på tillverkare utav BLE-hårdvara, både för att skydda sitt 

varumärke men också för att tillgodose lagar och regelverk i olika länder. Kraven 

specificerar bland annat vilken maximal och minimal uteffekt enheter måste ha.
31

 

Bortsett från dessa krav varierar hårdvaran kraftigt mellan tillverkare. För en 

användare rör det sig främst om räckvidd, energieffektivitet och storlek. En enhet med 

lång räckvidd kräver exempelvis en större antenn. 

 

2.5 Definitioner 

Nedan följer, för arbetet relevanta, definitioner. 

2.5.1 Noggrannhet 

Noggrannhet är, vilket framgår av ISO 5725, skillnad mellan ett uppmätt värde och 

det motsvarande sanna värdet
32

. Betydelsen av begreppet är därmed inte begränsad till 

detta arbete utan används på samma sätt i många sammanhang, inom olika 

vetenskapliga fält. I arbetet används absolutfel som ett mått på noggrannhet, vilket 

förklaras mer ingående i ”3.2.5 Mätning av noggrannhet”. Figur 8 illustrerar hög, 

respektive låg, noggrannhet.  

2.5.2 Precision 

Precision, till skillnad ifrån noggrannhet, använder inte det sanna värdet som referens. 

Istället är precision ett mått på skillnaden mellan mätvärden, vilket även detta framgår 

av ISO 5725
32

. I arbetet används standardavvikelse för att mäta precision, se ”3.2.6 

Mätning av precision”. Figur 8 illustrerar låg, respektive hög, precision.  

                                                 
27

 Bluetooth, ”Fast Facts”, 2014 
28

 IHS, ”Bluetooth Smart Chip Growth to Exceed 55 Percent”, Tillgänglig: http://press.ihs.com/press-

release/design-supply-chain-media/bluetooth-smart-chip-growth-exceed-55-percent-driven-adoptio, 

2013, (hämtad 2014-11-12) 
29

 Robin Heydon, 2013, 5.4. Frequency band 
30

 Robin Heydon, 2013, 5.5. Modulation 
31

 Robin Heydon, 2013, 5.7. Transmit Power 
32

 Wikipedia, ”Accuracy and precision: Terminology of ISO 5275”, 2015 

http://press.ihs.com/press-release/design-supply-chain-media/bluetooth-smart-chip-growth-exceed-55-percent-driven-adoptio
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Figur 8 Illustration av noggrannhet och precision, den innersta cirkel kan tänkas 

motsvara ett sant värde. I den vänstra bilden är då noggrannheten hög, medans 

precisionen är låg. I den högra bilden är noggrannheten låg och precisionen hög. 

 

2.6 Tidigare arbeten 

Genom att främst undersöka tidigare forskning där Bluetooth använts ämnade 

författarna skapa en referensram för senare analys. Specifikt söktes efter arbeten där 

olika tekniker och metoder implementerats. 

Scheerens
33

 menar att signalstyrka är mest lämpad för inomhuslokalisering, och 

undersöker baserat på detta olika estimeringstekniker. Då färre än fem fasta enheter 

används menar författaren att rutnätsmodellering ger bäst resultat. Med fyra fasta 

enheter i ett 8x8m stort område nås ett absolutfel på 4,64m och en standardavvikelse 

på 5,44 (signalstyrka). Bekkelien
34

 når samma slutsats, men ett annorlunda resultat. 

Genom fler mätningar per ruta nås i ett 6x4m stort område ett absolutfel på 1,5m med 

en standardavvikelse på 1,7928 (signalstyrka). 

Fischer, Dietrich och Winkler
35

 använder avstånd uppmätt genom tidsskillnad 

tillsammans med trilateration. Genom skräddarsydd hårdvara lyckas författarna nå ett 

absolutfel på 1m, standardavvikelse undersöks inte.  

 

                                                 
33

 Dan Scheerens, "Practical Indoor Localization using Bluetooth", Master Thesis, University of 

Twente, 2012, s. i,33, Tillgänglig: http://essay.utwente.nl/61496/1/MSc_D_Scheerens.pdf,  (hämtad 

2014-11-13) 
34

 Anja Bekkelien, "Bluetooth Indoor Positioning", Master Thesis, University of Geneva, 2012, s.41 , 

Tillgänglig: http://tam.unige.ch/assets/documents/masters/bekkelien/Bekkelien_Master_Thesis.pdf,  

(hämtad 2014-11-12) 
35

 Gunther Fischer, Burkhart Dietrich and Frank Winkler, "Bluetooth Indoor Localization System", 

Proceedings of the 1st Workshop on Positioning, Navigation and Communication, 2004, s. 147, 

Tillgänglig: 

http://www.wpnc.net/fileadmin/WPNC04/Proceedings/Bluetooth_Indoor_Localization_System.pdf,  

(hämtad 2014-11-13) 

http://essay.utwente.nl/61496/1/MSc_D_Scheerens.pdf
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Raghavan, Ananthapadmanaban, Sivamurugan och Ravindran
36

 påstår att ett 

absolutfel på 0,427m och en standardavvikelse på 0,229 (meter) uppnåtts. Detta 

genom att använda signalstyrka och en modifierad variant av iterativ trilateration. Tre 

fasta enheter användes i ett 6x8m stort område. 

Samtliga undersöka arbetens resultat presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Jämförelse av tidigare gjord forskning om inomhuslokalisering med 

Bluetooth. 

Arbete: Avstånd/vinkel: Metod: Absolutfel: Standardavvikelse: 

Scheerens Signalstyrka Rutnätsmodellering 4,64m 5,44 (RSSI) 

Bekkelien Signalstyrka Rutnätsmodellering 1,5m 1,7928 

Fischer m.fl. Avstånd (Tid) Trilateration 1m - 

Raghavan m.fl. Avstånd 

(Signalstyrka) 

Iterativ trilateration 0,427m 0,229m 

                                                 
36

 Aswin N Raghavan, Harini Ananthapadmanaban, Manimaran S Sivamurugan, Balaraman Ravindran, 

2010, s.4396 
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3 Metod och genomförande 

Kapitlet redogör för hur författarna gått tillväga för att besvara frågeställningarna. 

Först beskrivs den valda metoden varpå genomförandet förklaras i detalj. Detta 

innefattar val och implementation utav hård- samt mjukvara men också design av test 

och hur mätning av precision och noggrannhet skett. 

3.1 Metod 

För att besvara frågeställningarna valde författarna en induktiv ansatts, vilket innebär 

att utifrån insamlad data dra sannolika slutsatser
37

. Motsatsen till detta är en deduktiv 

metod, där istället logik och teori används för att nå rimliga slutsatser.
38

 Data 

hämtades ifrån en experimentell studie genomförd på ett för arbetet framtaget 

testsystem. 

3.2 Genomförande 

Detta avsnitt redogör för hur författarna genomfört arbetet, vilket innefattar val och 

design utav såväl hård- som mjukvara samt design av test. Figur 9 illustrerar 

testsystemet i sin helhet. Tre fasta enheter sänder information till en rörlig enhet som 

kommunicerar med en Raspberry Pi (RPi). Denna styrs i sin tur av en PC över Wi-Fi. 

Systemet förklaras i detalj nedan. 

 

 

Figur 9. Figuren illustrerar författarnas testuppsättning och de använda 

kommunikationsteknikerna. 

 

                                                 
37

 William Trochim, ”Deduction & Induction”, Tillgänglig: 

http://www.socialresearchmethods.net/kb/dedind.php, 2006, (hämtad 2014-11-13) 
38
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3.2.1 Informationsinsamling 

För att kunna genomföra examensarbetet har informationsinsamling främst i form av 

litteraturstudier genomförts, men även möten har bidragit till underlag för rapporten. 

De olika tillvägagångssätten bestod av: 

 Litteratursökning genom databasen Primo på Högskolebiblioteket, Högskolan 

i Jönköping. 

 Sökmotorn Google har använts för att hitta vetenskapliga artiklar samt för att 

finna hemsidor med relevant information. 

 Hemsidor till tillverkare av vald hårdvaran har använts för att hitta datablad 

samt annan information om produkten. 

3.2.2 Hårdvaruimplementation 

Med grund i efterforskning utav tillgängliga produkter valdes den för arbetet mest 

lämpliga hårdvaran. Detta innebar att enheter med exempelvis riktad antenn valdes 

bort, då de ger olika signalstyrkevärden för samma avstånd men olika orientering. En 

aspekt som också togs i beaktning var uppskattad tid för implementation, både att 

fysiskt koppla in hårdvaran men också utveckling av mjukvara vad gäller 

programmeringsspråk och -miljö. 

3.2.2.1 Bluegiga BLE112-E 

Bluegiga är ett finskt företag som utvecklar hårdvara för trådlös kommunikation med 

kort räckvidd, detta innefattar Bluetooth och Wi-Fi.
39

 Bland deras produktserie finns 

BLE112, en Bluetooth Smart-modul som finns i flera utföranden.
40

 BLE112-E är en 

variant som inte har någon kretskortsantenn - istället tillhandahålls en anslutning för 

att koppla in extern antenn. Detta ger utvecklare en viss valfrihet, då antenn kan väljas 

utifrån det tilltänkta användningsområdet.  

Specifikation
41

: 

 Integrerad Bluetooth Low Energy stack. 

 TX power: +3dBm till -23dBm 

 RX sensitivity: -85dBm till -91dBm 

Modulen kan användas helt fristående, det enda som krävs är en spänningskälla och 

en antenn. Den programmeras då i BGScript som är framtaget utav Bluegiga.
42

 Ett 

annat alternativ är att använda modulen vid sidan av ett annat system, vilket görs 

genom att ladda över ett program som sedan utför de kommandon som skickas via 

UART. I många applikationer är det första att föredra, då det reducerar kostnad och 

ger större kontroll. Det andra kan vara mer lämpligt då tekniken skall utvärderas och 

testas, eller då modulen används i ett större, mer komplext, system. 

                                                 
39

 Bluegiga, ”Company: About us”, Tillgänglig: https://www.bluegiga.com/en-US/company/,  (hämtad 

2014-11-13) 
40

 Bluegiga, ”Products: BLE112 Bluetooth Smart Module” 
41

 Bluegiga, ”Products: BLE112 Bluetooth Smart Module” 
42

 Bluegiga, ”Bluegiga Bluetooth Smart Software” 

https://www.bluegiga.com/en-US/company/


Metod och genomförande  

22 

Figur 10 och 11 visar författarnas implementation utav Bluegiga BLE112-E. Ett 

kretskort designades, i Eagle 7.1.0
43

, och etsades sedan för att kunna koppla in 

programmerare, spänningskälla och RPi. Figur 10 visar en fast enhet, inkopplat är 

spänning, jord och antenn. Figur 11 visar den rörliga enheten, där BLE112-E drivs av 

en RPi. De är också kopplade för att möjliggöra seriell kommunikation. 

 

Figur 10. Bluetooth-modul BLE112-E ses här monterad på ett kretskort framtaget för 

arbetet.  

 

Figur 11. RPi och BLE112-E som användes för den rörliga enheten. 

 

                                                 
43

 CadSoft, ”Eagle PCB Software”, Tillgänglig: http://www.cadsoftusa.com/eagle-pcb-design-
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3.2.2.2 Pulse W1030 

Valet av antenn grundades på kompabilitet med vald BLE-hårdvara samt 

strålningsmönster, det vill säga hur signaler propagerar ut från antennen. Figur 12 

visar antennens horisontella och vertikala strålningsmönster, enligt tillverkarens 

specifikation. Då arbetet betraktar lokalisering i två dimensioner är den horisontella 

delen av störst betydelse. 

 

 

Figur 12. Strålningsmönster Pulse W1030, den antenn som använts.
44

 

 

3.2.2.3 Raspberry Pi 

RPi är en enkortsdator som utvecklats av Raspberry Pi Foundation som är en 

välgörenhetsorganisation för att främja lärandet av grundläggande datavetenskap.
45

 

RPi är uppbyggd kring Broadcoms BCM2835 som är en systemkrets som bland annat 

består av en ARM-processor som CPU och Broadcoms VideoCoreIV som GPU, 

vilken möjliggör Full HD 1080p.
46

  

RPi är kompatibel med flera olika linuxdistributioner där den rekommenderade är 

Raspbian, vilket är en RPi-anpassad version av Debian.
47

 Den kommer i tre olika 

utföranden, modell A, B och B+. De två sistnämnda är större och kraftigare med mer 

minne och fler I/Os. 

                                                 
44

 Pulse, ”Wireless External Antenna for 2.4GHz Applications”, Tillgänglig: 

http://www.pulseelectronics.com/download/2962/w1030pdf/pdf, 2007, (hämtad 2014-11-13) 
45

 Raspberry Pi, ”Help: What is a Raspberry Pi”, Tillgänglig: http://www.raspberrypi.org/help/what-is-

a-raspberry-pi/, (hämtad 2014-11-13) 
46

 Raspberry Pi, ”Help: FAQs” 
47

 Raspberry Pi, ”Help: FAQs” 
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procedure updateData() 

   #check if counter out of bounds 

   if packetNum > $ff then 

      packetNum = $00 

   else 

      packetNum = packetNum + 1 

   end if 

  

   #set advertisement data 

   adv_data(12:1) = packetNum 

   call gap_set_adv_data(0, 13, adv_data(0:13)) 

end 

3.2.3 Mjukvaruimplementation 

Testsystemets mjukvarudel bestod av kommunikation mellan BLE-enheterna samt att 

från en PC styra datainsamling under utförda test. Då systemet framtogs enbart för 

arbetet valde författarna att prioritera simplicitet istället för robusthet och kommersiell 

applicerbarhet. 

3.2.3.1 Fasta enheter 

De fasta enheternas uppgift i systemet var att, med jämna intervall, skicka ut 

numrerade paket som den rörliga enheten sedan kunde fånga upp. I praktiken 

realiserades detta genom så kallad advertise, vilket innebär att alla kompatibla enheter 

kan se paketen.  

Mjukvaran skrevs i Bluegigas egna språk BGScript. Aningen förenklat kan sägas att 

mjukvaran består av två delar, en för att styra enhetens beteende under runtime samt 

en för att göra hårdvaruinställningar.  

Då enheten startas exekveras nödvändig kod för att ställa in enheten, vilket bland 

annat innefattar att ställa in intervall och data för advertise. En timer används för att 

trigga ett event där paketnummer inkrementeras och paketet uppdateras, se figur 13. 

 

3.2.3.2 Rörlig enhet 

Den centrala rollen för mjukvaran i den rörliga enheten är att styra BLE-hårdvaran för 

att kunna skanna efter andra enheters advertise och spara ned de signalstyrkevärden 

som den får tillbaka. Mjukvaran för den rörliga enheten är skriven i 

programmeringsspråket Python och kommunikation mellan RPi och BLE-112 sker 

seriellt. I BLE-hårdvaran ligger en firmware som aktiverar UART:en. I mjukvaran 

används sedan BGAPI
48

 som innehåller en mängd funktioner för att ställa in och köra 

hårdvaran, API:et nås genom biblioteket bglib skriven av Jeff Rowberg.
49

 

 

                                                 
48

 Bluegiga, ”Bluegiga Bluetooth Smart Software” 
49

 Github, ”jrowberg/bglib”, Tillgänglig: https://github.com/jrowberg/bglib, 2012, (hämtad 2014-11-13) 

Figur 13. Kod för att uppdatera paket ifrån de fasta enheterna. 

https://github.com/jrowberg/bglib
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Flödet i programmet fungerar enligt följande: när ett nytt paket kommer in så 

kontrolleras om det kommer från någon av de fasta enheterna, om det stämmer 

överens sparas signalstyrkevärdet ned i en array för just den noden. När 100 värden 

har kommit in från varje fast enhet, sparas arrayerna ned i en textfil och nästa test kan 

påbörjas. Figur 14 illustrerar programflödet.  

 

 

Figur 14. Psuedokod för flödet vid mottaget paket. 

3.2.4 Design av test 

Initialt utfördes 56 tester för att undersöka hur olika faktorer påverkar mätningarna. 

De faktorer som undersöktes var avståndet mellan de fasta noderna, testobjektets 

position i förhållande till testområdet samt omgivning där testet utfördes.  

Testuppsättningen bestod av tre fasta enheter, en rörlig enhet för att kunna variera 

testobjektets position och en PC för kommunikation med testsystemet. Testerna 

utfördes i två olika omgivningar, den första var en idrottshall som var tom för att 

undvika störningar och den andra en laborationssal med flera objekt så som bänkar, 

stolar och elektronisk utrustning.  

Testområdet alternerades med ett avstånd på 400, 600, 1000, 1200 och 1600 cm 

mellan de fasta enheterna. Antal test per testområde varierade beroende på områdets 

storlek. Figur 15 illustrerar testförfarandet för testområdet på 600 cm, där de blå 

punkterna representerar de fasta enheterna medans de röda visar olika positioner för 

testobjektet. 
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Figur 15. Definition av testområde. De blå punkterna representerar fasta enheter och 

de röda testpositioner för den rörliga enheten.  

 

3.2.5 Mätning av noggrannhet 

Under testerna, beskrivna ovan, samlades signalstyrkevärden in. Dessa användes 

sedan för att mäta systemets noggrannhet, vilket främst gjordes på två olika sätt. 

Genom att jämföra faktiskt avstånd med beräknat samt skillnad mellan faktiskt 

koordinat och beräknad. På varje position samlades 100 mätningar av signalstyrka in 

per fast nod. Ett medelvärde över dessa användes sedan i beräkningarna, se bilaga 1 

och 2. 

Noggrannhet: 

Pytagoras sats användes för att kalkylera avståndet mellan beräknad- och faktisk 

koordinat: 

  √      

d: Avstånd mellan beräknad och sann punkt, vilket indirekt också är uppnådd 

noggrannhet, absolutfel, i det specifika testet. 

c: Skillnad i x-led mellan beräknad och sann punkt. 

b: Skillnad i y-led mellan beräknad och sann punkt. 

Ett medelvärde av  , absolutfelet, beräknades för varje storlek på testområdet för att 

undersöka samband mellan noggrannhet och avstånd.  

Slutligen undersöktes även vilka positioner som gav, över samtliga test, lägst fel. 

Detta gjordes genom att normalisera samtliga avstånd och koordinater för testerna, 

beräkna ett medelvärde över uppmätt fel och sedan jämföra mot absolutfelet för testet. 
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3.2.6 Mätning av precision 

Parallellt med noggrannhet undersöktes också testsystemets precision, samma data 

kunde användas för de båda. Insamlad signalstyrka importerades till MATLAB där 

histogram över enskilda tester skapades för senare analys. För varje test beräknades 

precisionen i form av standardavvikelse, detta användes sedan för att undersöka 

samband mellan avstånd och precision. 

Eftersom testomgivningen varierades kunde också precisionen undersökas i 

förhållande till denna.
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4 Resultat och analys 

I enlighet med de för arbetet definierade frågeställningarna är detta kapitel indelat i 

två delar: noggrannhet och precision. I varje del redovisas de resultat som uppnåtts 

genom att använda de tidigare presenterade metoderna såväl som författarnas analys 

av dessa. 

4.1 Noggrannhet 

Detta avsnitt består av två delar med tillhörande resultat och analys. Den första 

redogör för en initial omgång tester, vilka användes för att uppskatta uppnåbar 

noggrannhet samt identifiera eventuella problem i tidigare nämnda beräkningar. Efter 

detta görs ytterligare tester, där författarna söker verifiera sina resonemang samt 

ändringar som genomförts. 

4.1.1 Resultat – initial mätning 

I ett första skede undersöktes noggrannhet i ett led genom att beräkna avståndet 

mellan den rörliga enheten och varje fast nod. Avståndet varierades mellan 5 cm och 1 

597,8 cm, resultatet av mätningarna presenteras i figur 16 där trendlinjen     

representerar optimal noggrannhet. 

 

 

Figur 16. Resultat av uppmätt noggrannhet i ett led. Trendlinjen y=x representerar 

optimal noggrannhet. 
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Det beräknade avståndet användes sedan för att estimera den rörliga enhetens 

koordinat, två testfall illustreras i figur 17 och 18. I det första testfallet var avståndet 

mellan de fasta noderna 600 cm, medan det i det andra var 1600 cm. 

 

 

Figur 17. Illustrerar ett typiskt testfall. Cirkelbågarna representerar beräknat avstånd 

från de fasta noderna till den rörliga enheten. Beräknad koordinat ses vara nära den 

faktiskta.  
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Figur 18. Illustrerar ett typiskt testfall. Cirkelbågarna representerar beräknat avstånd 

från de fasta noderna till den rörliga enheten. Beräknad koordinat ses ligga 500 cm 

fel. 

Samtliga positioner, samt dess estimat, för test med minst respektive störst avstånd 

mellan de fasta enheterna illustreras i figur 19 och 20. Återigen, för varje 

positionsestimat användes ett medelvärde av 100 signalstyrkevärden. 

 

 

Figur 19. Resultat av estimerade koordinater för samtliga testpositioner. Avståndet 

mellan de fasta enheterna är 400 cm. 
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Figur 20. Resultat av estimerade koordinater för samtliga testpositioner. Avståndet 

mellan de fasta enheterna är 1600 cm. 

Genom att beräkna ett medelvärde av avstånden mellan de faktiska punkterna och 

estimaten fås ett givet tests absolutfel enligt: 

 

   
∑ √       

         
  

   

 
 

 

Där   är antal punkter, (  ,   ) den faktiska koordinaten och (  ,   ) estimerad 

koordinat. Figur 21 visar resultatet utav beräknat absolutfel för samtliga test. 

 

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

0 1000 2000 3000

y (cm) 

x (cm) 

Test 1600 cm 

Verklig Position

Beräknad position

Noder



Resultat och analys 

32 

 

Figur 21. Resultat av beräknat medelvärde av absolutfel för samtliga avstånd mellan 

de fasta enheterna. 

 

Resultatet av mätningen av noggrannhet beroende av omgivning visas i tabell 3. 

 

Tabell 3. Jämförelse av noggrannhet i två skilda omgivningar. 

Avstånd mellan noder 

(cm): 

Typ: Medelfel (cm): Differens 

(cm): 

400 Kontorsmiljö 120,300366  

400 Idrottshall 117,462573 2,837793 

600 Kontorsmiljö 164,7578037  

600 Idrottshall 218,1937244 -53,4359207 

 

4.1.2 Analys – initial mätning 

Resultaten ovan tycks indikera ett samband mellan tappad noggrannhet och ökat 

avstånd. Detta verkar också öka markant på avstånd över 500 cm. Vidare hittas inget 

samband mellan en specifik nod och sämre resultat.  

Då avstånden sedan används för att estimera enhetens koordinat uppstår icke 

önskvärda resultat, skillnad mellan den faktiska punkten och den beräknade varierar 

mellan 12,5 cm och 3 156,8 cm. Det senare är en direkt följd av att avståndsestimatet 

antagits vara relativt korrekt, vilket alltså inte är fallet. För testet med längst avstånd 

mellan de fasta enheterna, 1600 cm, bidrar detta till att medelvärdet av absolutfelen är 

hela 1 259,3 cm.  
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I jämförelsen mellan två vitt skilda testomgivningar hittades inget tydligt samband 

vad gäller ändrad noggrannhet. 

Under genomförda test observeras att då den rörliga enheten placeras utanför 

triangeln, definierad av de fasta enheterna, erhålls märkbart sämre resultat. Av övriga 

resultat förmodas detta bero på att avståndet till övre nod blir för stort, det vill säga att 

noggrannheten minskar.    

Genom att introducera ett element av vikt till beräkningarna antogs resultaten kunna 

förbättras avsevärt. Som visats i diagrammen ovan kan ett dåligt värde flytta estimatet 

till en, i relation till de andra värdena, orimlig position. Därmed resonerades att ett 

kort avstånd måste väga tyngre än ett långt då noggrannheten är proportionerlig mot 

avståndet, varför man valde att lägga till ett element av vikt till beräkningarna (se 

bilaga 2).  

De uppdaterade formlerna testades sedan på samma värden som tidigare, resultatet av 

detta visas i figur 22. En klar förbättring erhölls, varpå författarna ansåg det 

nödvändigt att utföra ytterligare tester för att validera resultatet. 

 

Figur 22. Jämförelse av absolutfel mellan tidigare och uppdaterad estimeringsmetod. 

 

4.1.3 Resultat – verifikation 

Då resultat ifrån tidigare test visat tekniken mest lämpad för avstånd under 500 cm 

valde författarna att begränsa kommande tester till detta. Avstånden mellan de fasta 

noderna sattes därmed till 300, 400, 500 respektive 600 cm. Vidare visade tidigare 

resultat att testpunkten utanför triangeln haft en negativ inverkan på noggrannheten, 

den har därför plockats bort ur resultaten nedan - en jämförelse presenteras dock för 

att validera detta. I övrigt var testförfarandet identiskt med tidigare.  

Återigen mättes först noggrannheten i ett led, denna gång varierades avståndet mellan 

5 cm och 597,85 cm. Resultatet av detta presenteras i figur 23. 
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Figur 23. Mätning av noggrannhet i ett led. Trendlinjen visar optimal noggrannhet. 

Avståndet användes sedan för att beräkna den rörliga enhets koordinat, detta gjordes 

med den ursprungliga trilaterationen såväl som det viktade tillvägagångssättet. 

Medelvärde av respektive absolutfel presenteras i figur 24. 

 

 

Figur 24. Jämförelse av estimeringsmetoder. 
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Den vägda trilaterationen resulterar enskilt i figur 25. 

 

Figur 25. Medelvärde av absolutfel per avstånd mellan fasta enheter. 

 

Samtliga testpositioner utvärderades genom att jämföra absolutfelet av den specifika 

punkten med medelvärdet av hela testet, detta illustreras i figur 26. Under 100 % 

innebär således att punkten var bättre än medel och vise versa.   

 

Figur 26. Respektive testpositions inverkan på noggrannhet. 

 

Då positionen utanför triangeln tas med i beräkningarna ges istället resultatet 

illustrerat av figur 27. 
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Figur 27. Testpositioners inverkan på noggrannhet, inklusive punkt utanför området 

definierat av de fasta enheterna.  

4.1.4 Analys – verifikation 

Resultaten som presenterats ovan är i linje med författarnas tidigare analys. Genom att 

införa vikt till beräkningarna har man förbättrat noggrannheten då den rörliga 

enhetens position skall estimeras. Utvärdering av insamlade mätvärden talar för att 

noggrannheten i ett led minskar med ökat avstånd. Det ansågs dock inte konsekvent 

nog för att betraktas vara linjärt. 

Mellan den vägda och icke vägda metoden observeras en markant differens, där den 

vägda ger högre noggrannhet. Medelvärde av absolutfel stämmer överens med resultat 

i tidigare test, ett linjärt samband tycks existera. En grov uppskattning utifrån 

insamlad data kan sägas vara att absolutfelet ökar med 20 cm per meter.  

Slutligen presenteras eventuell påverkan av position i förhållande till fasta enheter, 

där inget tydligt resultat nås. Det är dock tydligt att den punkt som ligger utanför 

triangeln har betydligt sämre noggrannhet än övriga, och att inte tillåta den vara med i 

övriga resultat anses därför välgrundat.   

4.2 Precision 

Avsnittet nedan behandlar resultat och analys av uppmätt precision. Detta är endast 

baserat på den första omgången av tester då inga åtgärder vidtagits för att ytterligare 

förbättra denna. 

4.2.1 Resultat 

Utvärdering av systemets precision är baserad direkt på insamlad signalstyrka (RSSI), 

vilken används för att beräkna standardavvikelse enligt: 
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Där   är antal mätvärden,   är uppmätt signalstyrka och   är medelvärdet av samtliga 

värden.   

För att undersöka standardavvikelse i förhållande till avstånd gjordes två mätningar 

per distans á 100 mätvärden, avståndet varierades mellan 5 cm och 1 552,7 cm. 

Resultatet av detta presenteras i figur 28, där den lodräta indelningen innehåller två 

mätningar per givet avstånd. 

 

 

Figur 28. Mätning av precision i form av standardavvikelse. Varje avstånd mättes två 

gånger. 

 

Vidare undersöktes även standardavvikelse i förhållande till avstånd mellan fasta 

enheter. Detta gjordes genom att ta medelvärdet utav samtliga standardavvikelser för 

varje test, resultatet presenteras i figur 29. Beräkningarna är gjorda på data ifrån 

tidigare test av noggrannhet, förfarandet är därför identiskt. 
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Figur 29. Medelvärde av standardavvikelse per avstånd mellan de fasta enheterna.  

 

Författarna sökte också undersökta vilken inverkan omgivning hade på precisionen, 

resultatet av detta presenteras i tabell 4. För respektive avstånd är testpositioner och 

orientation av antenn identiskt. 

Tabell 4. Jämförelse av precision i förhållande till omgivning. 

Avstånd mellan noder (cm): Typ: Medelprecision: Differens: 

400 Kontorsmiljö 0,9902  

400 Idrottshall 0,3808 0,6094 

600 Kontorsmiljö 0,8819  

600 Idrottshall 0,3371 0,5448 

 

4.2.2 Analys 

Utifrån resultatet kan författarna inte se något tydligt samband mellan precision och 

avstånd, standardavvikelsen fluktuerar oberoende av detta. Precisionen är inte heller 

konsekvent då mätningar på samma avstånd görs, det kan variera mellan 0 och 2 för 

ett givet avstånd.   

Då testsystemet överförs till en annorlunda omgivning observeras dock en något 

tydligare skillnad. I en kontorsmiljö minskar precisionen jämfört med tidigare test.  

Eftersom utförda test pekar på att precisionen inte påverkas av de undersökta 

faktorerna, bortsett omgivning, väljer författarna att inte implementera eventuella 

förbättringar.
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5 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet innehåller diskussion kring givet resultat, använd metod samt författarnas 

slutsatser utifrån dessa. 

5.1 Resultatdiskussion  

De av arbetet framkomna resultaten pekar på att en sökt enhets position kan avgöras 

med olika noggrannhet beroende på områdets storlek. Då avståndet mellan de fasta 

enheterna sätts till 300 cm uppnås noggrannheten 53 cm, för varje enskild punkt 

varierar den då mellan 23 cm och 105cm. På samma sätt blir noggrannheten 118 cm 

då det är 500 cm mellan enheterna, variationen är då 41 cm till 228 cm. Dessa resultat 

tycks vara i enlighet med tidigare forskning, Bekkelien
50

 påstår sig exempelvis 

uppnått en noggrannhet på 150 cm i ett 600x400 cm stort område. Raghavans
51

 

resultat har inte uppnåtts i detta arbete, där man genom iterativ trilateration fick 

noggrannheten till 42,7 cm i ett 600x800m stort område. Denna skillnad i resultat kan 

bero på att de använde en rörlig enhet och komplexa filter för att erhålla optimalt 

resultat. Vad författarna sökte åstadkomma med detta arbete var lokalisering med 

enkla medel och låg komplexitet, därför valdes en jämförelsevis enklare 

implementation 

Då noggrannheten undersöks i ett led fås ett tydligt samband mellan minskad 

noggrannhet och ökat avstånd. Resultaten indikerar att avstånd över 500 cm ger en 

större osäkerhet, men inget tydligt matematiskt samband hittas. Den allmänna 

försämringen av noggrannhet i förhållande till ökat avstånd beror troligtvis på 

teknikens fysikaliska begränsningar. Eftersom BLE använder relativt höga frekvenser, 

och har tämligen kort räckvidd, var resultatet väntat.  

Genom att införa vägd trilateration kunde noggrannheten förbättras avsevärt, där den 

ovägda trilaterationen tycktes öka exponentiellt gavs istället en mer rimlig linjär 

ökning. För de test med störst inbördes avstånd mellan enheterna erhölls en 

förbättring på 439 %. Detta är, med grund i tidigare resultat, rimligt eftersom korta 

avstånd är mer pålitliga.  

Av resultaten observeras ingen försämring av noggrannhet då omgivningen 

förändrades, ett möjligt skäl till detta resultat kan vara att skillnaden mellan dem inte 

varit tillräckligt stor för att minska precisionen så till vida att det påverkat 

noggrannheten, eller att försämrad precision rentav inte påverkar noggrannheten 

nämnvärt. 

Precisionen undersöktes i förhållande till avstånd och omgivning. Resultaten antyder 

att det inte finns någon relation mellan ökat avstånd och minskad precision. Då 

precisionen undersöks i förhållande till omgivning uppstår dock en tydligare differens, 

detta kan anses rimligt då de var mycket olika. Olika material, objekt och andra 

rumsaspekter tillåter signalen propagera på olika sätt, studsar och interferens påverkar 
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också det avlästa signalstyrkevärdet.
52

 Detta styrks utav Bekkelien
53

 som jämför 

standardavvikelsen för tre olika omgivningar: kontor, inomhus med fri sikt och 

utomhus. Författaren observerar en skillnad, där kontorsmiljön ger bäst resultat.  

Slutligen bör nämnas att minskad precision inte observerats bidra till en minskning av 

noggrannhet, därav valdes att inte implementera några förbättringar så som filter inför 

valideringstesterna.  

5.2 Metoddiskussion  

Tillsammans med företaget skapades ramarna inom vilka arbetet skulle ske. Efter 

diskussion med handledare, och med hänsyn till kraven på ett examensarbete, 

resulterade dessa i arbetets syfte, specifika frågeställningar samt avgränsningar. Den 

valda metoden ansågs mest lämplig då faktorer som omgivning och implementation 

inte bedömdes kunna representeras i en teoretisk motsvarighet. En ytterligare aspekt 

var att tidigare forskning främst varit begränsad till Classic Bluetooth och annan 

trådlös teknik. 

Genomförandet kan delas in i tre delar: informationsinsamling, hårdvara och 

mjukvara. Informationsinsamling skedde främst genom olika databaser på internet, 

vilka ansågs innehålla tillräcklig information för att göra välgrundade härledningar. 

Vetenskapliga artiklar funna däri användes för såväl teoretisk referensram som 

validering av resultatet. Retrospektivt hade det också varit möjligt att jämföra 

resultatet mot kommersiella tillämpningar av inomhuslokalisering, för att på så sätt 

bedöma tekniken ur ett annat perspektiv.  

Hårdvara utgjordes av Bluegiga BLE112-E då den uppfyllde de krav som ställts upp 

samt möjliggjorde en enkel implementation. Tidigare arbeten
54

 
55

 har använt olika 

typer av enheter med kretskortsantenn vilket ofta innebär sämre strålningsmönster. 

Detta kan i sin tur bidra till sämre noggrannhet, då antennens orientation måste tas 

med i beräkningarna. Genom valet av hårdvara kunde författarna undvika detta, vilket 

bör bidra till en ökad reliabilitet. Det resulterar dock i en något förenklad bild av 

verkligheten. Bluetooth-enheter använder ofta en enklare typ av antenn, varför 

resultatet inte går att överföra direkt till kommersiella applikationer.  

Mjukvarans triviala natur leder författarna till att anse den inte ha någon inverkan på 

resultatet. Estimering av position skedde inte i realtid, istället sparades mätdata för 

senare analys i MATLAB. Den initiala omgången tester och efterföljande beräkningar 

resulterade i en orealistiskt dålig noggrannhet. Efter vidare studier och diskussion med 

handledare implementerades vägd trilateration, vilket gav betydligt bättre resultat. 

Detta validerades med en ytterligare omgång tester vilket ansågs uppfylla kraven på 

reliabilitet. Raghavan
56

 och Li, Zhang, Xu, Fan och Wu
57

 använder filter för att öka 
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noggrannheten, detta implementerades inte eftersom precisionen ansågs fullgod men 

även då sökt enhet inte flyttades under pågående test. I det fall ett realtidssystem skall 

implementeras antags filter kunna bidra till en ökad noggrannhet. 

Vid sidan av ovanstående faktorer kan också författarnas testförfarande anses påverka 

resultatet. Till detta hör omgivning, placering av fasta enheter samt testpositioner.  

De två omgivningarna valdes då de var mycket olika och ansågs kunna ge en 

indikation på huruvida omgivning var en faktor. Detta stöds med gjorda test där en 

markant skillnad i precision observerades.  

Placering av de fasta enheterna, vilket innefattar dess inbördes avstånd, valdes initialt 

med grund i tidigare arbeten samt teknikens begränsningar. De arbeten vilka användes 

som referens undersökte tekniken med områdesstorlekar upp till 8x8m, men då vald 

hårdvara gav möjlighet till längre avstånd testades även större. Dessa togs dock bort 

vid verifikationstesterna, delvis på grund av den försämrade noggrannheten men 

också då ingen tillräckligt stor lokal fanns tillgänglig.  

Testpositioner valdes främst till punkter inom triangeln definierad av de fasta 

enheterna. Författarna spekulerade i att positioner utanför denna skulle ge sämre 

noggrannhet, detta tycks också ha verifierats genom utförda test. 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Detta arbete har genom praktiska tester undersökt inomhuslokalisering med Bluetooth 

Low Energy, där fokus varit på noggrannhet och precision. Författarnas analys är att 

tekniken visar viss potential för ändamålet, främst då dess fördelar överväger 

noggrannheten. Detta kan exempelvis vara då enheterna måste drivas av 

knappcellsbatterier under en lång tidsperiod, att en grov uppskattning av dess position 

är tillräcklig samt att systemet erfordrar en väl använd teknik för att stödja fler typer 

av enhet.  

I resultatdiskussionen dras slutsatsen att noggrannheten minskar med avstånd, men 

tycks vara oberoende av omgivning. Precisionen beror på omgivning och observeras 

inte minska med avstånd. De arbeten man använt som referens har med olika tekniker 

och metoder uppnått liknande resultat, det finns dock markanta skillnader mellan 

dessa och författarnas implementation. Med enklare medel lyckas man återskapa, eller 

till och med förbättra, tidigare resultat.  

Då testområdets storlek varierats kan ett absolut värde på noggrannhet ej ges, dock 

kan som exempel nämnas att den fås till 53 cm då avståndet mellan de fasta enheterna 

är 300 cm. Detsamma gäller precisionen, standardavvikelsen för 600 cm fås till 0,34 

(RSSI). För dessa resultat krävs information om de fasta enheternas position, 

kalibrering av miljövariabler samt triviala beräkningar.  
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Utifrån resultatet anser författarna det finnas mycket utrymme för framtida arbeten. 

Detta kan exempelvis vara att undersöka vilken påverkan rörliga objekt, så som 

människor, har på noggrannheten då detta är en eventuell fallgrop för vissa 

tillämpningar av tekniken. En annan undersökning skulle kunna utvidga systemet till 

att innehålla fler fasta enheter för att på så sätt täcka ett större område. Det hade också 

varit intressant att överföra undersökningen till tre dimensioner.
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Bilaga 1 – Formler för beräkning av trilateration 

Nedan redovisas de formler man använt för att beräkna en koordinat utifrån uppmätta 

signalstyrkevärden. 

Omvandling av signalstyrka till avstånd: 

För att kunna beräkna en koordinat måste först signalstyrkevärdet omvandlas till ett 

avstånd, vilket görs med följande formel: 

     
     
      

ri: Avstånd, i meter, mellan en fast nod och en rörlig enhet. 

ni: Miljövariabel, kalibreras utifrån omgivning och hårdvara. 

vi: Signalstyrkevärde, mätt i dB, vid 1m. 

hi: Uppmätt signalstyrkevärde, mätt i dB. 

Koordinatestimering, trilateration: 

 De tre avstånden, tillsammans med koordinater till de kända punkterna, kan sedan 

användas för att estimera sökt punkts koordinater. Figur 30 visar en geometrisk 

representation utav problemet. 

 

Figur 30, grafiskt representation utav trilaterationsproblemet. x1, x2, x3, y1,  y2, y3 är 

kända punkter och r1, r2, r3 kända avstånd. xe, ye söks. 

Tidigare beräknades avstånden, r1, r2, r3, genom att använda uppmätt 

signalstyrkevärde, samtidigt gäller Pytagoras sats: 

  
         

  (     )
 
 

  
         

  (     )
 
 

  
         

  (     )
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Nedan följer nödvändiga steg för att bryta ut de okända variablerna, xe och ye. 
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Matematiskt handlar nu problemet om att hitta en gemensam punkt för de tre 

ekvationerna:   

{

                 
    

    
 

                 
    

    
 

                 
    

    
 

 

Ekvationssystemet ovan kan också skrivas som: 

     

där 

  (

         

         

         

)  , 

  (

  
    

    
 

  
    

    
 

  
    

    
 

)  , 



Bilagor 

50 

  (

  

  

  

)   

Eftersom det är elementen i K som söks görs slutligen en omskrivning: 

       

Där R2,R3 i K är xe respektive ye och således koordinater till den sökta punkten. 

 

Bilaga 2 – Formler för beräkning av vägd trilateration 

I denna bilaga redovisas de formler man använt för vägd trilateration, avstånd 

beräknas på samma sätt som i föregående bilaga 1. 

Koordinatestimering, vägd trilateration: 

Vägd trilateration innebär att införa ett element av vikt till beräkningarna, för att låta 

korta avstånd ha en större inverkan på estimatet. Utan vikt består uträkningen av den 

estimerade koordinaten endast av en medelpunkt i en triangel, vilkens koordinater 

beräknas enligt: 

   
            

 
 

 

   
            

 
 

 

För att använda ett viktat tillvägagångssätt tillförs en viktfaktor g som en potens till de 

beräknade avstånden mellan respektive fast nod och rörlig enhet. Detta resulterar 

således i att korta avstånd har större inverkan på estimatet. 
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 )      (
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 )  (

 

  
 )

 

xe, ye: Estimerad koordinat. 

xi: X-koordinat till de fasta noderna. 

yi: Y-koordinat till de fasta noderna. 

ri: Beräknat avstånd mellan respektive fast nod och rörlig enhet. Se bilaga 1, 

omvandling av signalstyrka till avstånd. 

g: Viktfaktor, kalibreras utefter storlek på område och andra förutsättningar. 


