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Abstract 
A lot of research has been made regarding indoor positioning since many applications and services are dependent or can 
be improved by it. Despite this, no standard has been set for indoor positioning system concerning the best approach. In 
outdoor environments most modern smart phones can be used to estimate their position using the GPS. Indoors this is 
not the case since the received signal strength is decreased drastically. A well-established technique is however Wi-Fi 
which promotes the use of it. When a receiver acquires a signal from a Wi-Fi access point the distance between them can 
be estimated. Three or more known distances enables the receiver to calculate its position using a mathematical 
approach called trilateration. With the smart phone acting as the receiver, the approach is enabled for everyone. 

The contribution of this thesis is an investigation of the effect of using virtual access points. This will be tested in a 
trilateration based positioning system using both the    Ghz and  Ghz frequency band in combination with a particle 
filter. In an attempt to increase the precision a map will be added into the algorithm with the intention of restricting user 
movements. The attained result shows that the use of virtual access points decreased the position estimation error by 
approximately    percent and the implemented map solution by merely    percent.  



 
 

Sammanfattning 
Det har gjorts mycket forskning kring Positioneringssystem för inomhusbruk då många applikationer och tjänster är 
beroende eller kan förbättras av det. Trots detta finns idag ingen standard för hur positionering inomhus ska fungera. 
För de flesta utomhusmiljöer kan en modern mobiltelefons position erhållas med ett par meters precision via GPS. I en 
inomhusmiljö sjunker signalen drastiskt och en precis position är svår att uppskatta. En väl etablerad teknik är Wi-Fi 
och kan med fördel användas då de flesta inomhusmiljöer idag redan har Wi-Fi accesspunkter installerade. Då en 
mottagare erhåller en signal från en accesspunkt kan distansen dem emellan uppskattas för att sedan uppskatta 
positionen med den matematiska tillämpningen trilateration. Då de flesta idag äger en mobiltelefon kan mobilen agera 
mottagare och tekniken kan således vara tillgänglig för alla.  

Bidraget med examensarbetet är en undersökning av den effekt virtuella accesspunkter har på ett positioneringssystem 
där en trilaterationsbaserad lösning använts på Wi-Fi-signaler över både 2.4Ghz samt 5Ghz bandet i kombination med 
ett partikelfilter. Vidare kommer en karta nyttjas i ett försök att öka precisionen genom att skapa restriktioner för hur 
positioneringen får röra sig. Resultatet visade att nyttjandet av virtuella accesspunkter ökade precisionen med drygt    
procent och den valda kartlösningen med nästan    procent. 

 

  



 
 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ............................................................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................................................................... 1 

1.2 Tidigare arbete ................................................................................................................................................................. 1 

1.3 Problemformulering ....................................................................................................................................................... 2 

1.4 Bidrag .............................................................................................................................................................................. 2 

1.5 Avgränsningar ................................................................................................................................................................. 2 

1.6 Android ........................................................................................................................................................................... 2 

1.7 Enhet ............................................................................................................................................................................... 2 

1.8 Översikt av kapitel .......................................................................................................................................................... 2 

2. Positionering ......................................................................................................................................................................... 4 

2.1 GPS .................................................................................................................................................................................. 4 

2.2 Koordinatsystem ............................................................................................................................................................ 4 

2.3 Tekniker för inomhuspositionering ............................................................................................................................... 5 

2.3.1 Triangulering........................................................................................................................................................... 5 

2.3.2 Trilateration ............................................................................................................................................................ 5 

2.3.3 Fingerprint .............................................................................................................................................................. 6 

3. Wi-Fi ...................................................................................................................................................................................... 7 

3.1 Frekvensband .................................................................................................................................................................. 7 

3.2 Accesspunkt .................................................................................................................................................................... 7 

3.3 Virtuell accesspunkt ....................................................................................................................................................... 7 

3.4 Avståndsbedömning med Wi-Fi .................................................................................................................................... 7 

3.4.1 Wi-Fi signaler .......................................................................................................................................................... 7 

3.4.2 Tid för ankomst ...................................................................................................................................................... 8 

3.4.3 Tidsskillnad vid ankomst ....................................................................................................................................... 8 

3.4.4 Mottagen signalstyrka ............................................................................................................................................ 8 

4. Radiosignalers propagering .................................................................................................................................................. 9 

4.1 Den ohindrade propageringsmodellen. ......................................................................................................................... 9 

4.2 Propageringens mekanismer ......................................................................................................................................... 9 

4.2.1 Reflektion ................................................................................................................................................................ 9 

4.2.2 Diffraktion ............................................................................................................................................................ 10 

4.2.3 Spridning .............................................................................................................................................................. 10 

4.3 Propageringsmodeller för inomhusmiljö .................................................................................................................... 10 

4.3.1 Log-Normal Shadowing ........................................................................................................................................ 10 

4.3.2  -modellen ............................................................................................................................................................ 12 

5. Partikelfilter .......................................................................................................................................................................... 13 

5.1 Introduktion till partikelfilter ........................................................................................................................................ 13 

5.2 Filtrets partiklar ............................................................................................................................................................ 13 

5.3 Tilldelning av vikt .......................................................................................................................................................... 14 

5.4 Omsampling .................................................................................................................................................................. 14 

5.5 Uppdatering av tillstånd ................................................................................................................................................ 15 

5.6 Implementering av karta ............................................................................................................................................... 15 

5.6.1 Kartans rutnät ........................................................................................................................................................ 15 

5.6.2 Förflyttning till rutnät ........................................................................................................................................... 15 

5.6.3 Validering av förflyttning ...................................................................................................................................... 16 

6. Sensorer ................................................................................................................................................................................ 17 

6.1 Accelerometer ................................................................................................................................................................ 17 



 
 

6.2 Magnetometer ............................................................................................................................................................... 17 

6.3 Gyroskop ........................................................................................................................................................................ 17 

6.4 Sensorfusion .................................................................................................................................................................. 17 

7. Stegdetektering .................................................................................................................................................................... 18 

7.1 Ett stegs karaktär .......................................................................................................................................................... 18 

7.2 Glidande fönster ............................................................................................................................................................ 19 

7.2.1 Medelvärdet större än gränsvärdet ....................................................................................................................... 19 

7.2.2 Medianen som högsta magnitud ........................................................................................................................... 19 

7.2.3 Tidsintervall mellan stegen ................................................................................................................................... 19 

7.3 Stegets riktning ............................................................................................................................................................. 20 

7.4 Stegets längd ................................................................................................................................................................. 20 

7.5 Död räkning .................................................................................................................................................................. 20 

8. Tillämpning av stegdetektering i partikelfiltret .................................................................................................................. 21 

8.1 Partiklarnas viktsättning ............................................................................................................................................... 21 

8.2 Omsampling av partiklar .............................................................................................................................................. 21 

8.3 Karta .............................................................................................................................................................................. 21 

8.4 Wi-Fi positionering ....................................................................................................................................................... 21 

9. Implementering ................................................................................................................................................................... 22 

9.1 Verktyg .......................................................................................................................................................................... 22 

9.1.1 Android studio ....................................................................................................................................................... 22 

9.1.2 Visual studio 2013 ................................................................................................................................................. 22 

9.2 Utveckling och begränsningar ..................................................................................................................................... 22 

9.2.1 Implementation av sensorer ................................................................................................................................. 22 

9.2.2 Propageringsmodellen ......................................................................................................................................... 22 

9.2.3 Partikelfiltrets karta och propageringsmodell ..................................................................................................... 22 

10. Prototyptest ....................................................................................................................................................................... 23 

10.1 Testmiljö ...................................................................................................................................................................... 23 

10.2 Tillvägagångssätt ........................................................................................................................................................ 23 

11. Resultat och analys............................................................................................................................................................. 24 

11.1 Testresultat .................................................................................................................................................................. 24 

11.1.1 Utan karta ............................................................................................................................................................. 24 

11.1.2 Med karta ............................................................................................................................................................. 24 

11.2 Virtuella accesspunkters inverkan .............................................................................................................................. 25 

11.3 Kartan inverkan ........................................................................................................................................................... 25 

12. Slutsats ............................................................................................................................................................................... 26 

12.1 Bidrag .......................................................................................................................................................................... 26 

12.2 Framtida arbete .......................................................................................................................................................... 26 

12.2.1 Sensorer ............................................................................................................................................................... 26 

12.2.2 Crowdsourcing .................................................................................................................................................... 26 

12.2.3 Parallellisering av partikelfiltret och kartan ...................................................................................................... 27 

12.2.4 Specificerad kanalsökning .................................................................................................................................. 27 

Referenser ................................................................................................................................................................................ 28 

 

 



 

1 
 

1. Introduktion 
Det här arbetet har gjorts i samarbete med Prevas AB och IDT, akademin för innovation, design och teknik, på 
Mälardalens högskola. Arbetet behandlar en lösning för inomhuspositionering och har till viss mån tagit inspiration från 
ett tidigare examensarbete [1]. 

1.1 Bakgrund 
Positioneringssystem för inomhusbruk har på senare år blivit allt vanligare och mycket forskning har gjorts inom ämnet. 
Användarupplevelsen kan i många applikationer och tjänster förbättras genom att positionen är känd. Likaså har företag 
nyttjat positionssystem vid riktad marknadsföring för att till exempel få kunder att stanna längre i ett varuhus. Trots 
detta finns idag ingen standard för hur positionering inomhus ska fungera eller vilken teknik som bör användas.  
 
För de flesta utomhusmiljöer kan en modern mobiltelefons position erhållas med ett par meters precision via Global 
Positioning System (GPS), som är en del av Global Navigation Satellite System (GNSS) [2]. GPS-tekniken kräver dock 
att mottagaren befinner sig utomhus i en relativt ohindrad miljö. I en inomhusmiljö sjunker signalen drastiskt och en 
precis position är svår att uppskatta. Dessutom krävs oftast en precision på rumsnivå för att vara av intresse för 
inomhusbruk [3]. 
 
Idag finns flertalet lösningar på inomhuspositionering genom tekniker som wireless fidelity (Wi-Fi), Radio-frequency 
identification (RFID), sensorer etc. Gemensamt för alla är att de kräver mer eller mindre förarbete och kunskap om 
byggnadens struktur, vilket kan vara tidskrävande och kostsamt. En väl etablerad teknik är Wi-Fi och kan med fördel 
användas då de flesta inomhusmiljöer idag har Wi-Fi accesspunkter installerade. Då en mottagare erhåller en signal från 
en accesspunkt kan distansen dem emellan uppskattas. Genom tekniker, där oftast tre eller fler accesspunkter är ett 
krav, kan sedan mottagarens position räknas ut. Då de flesta äger en mobiltelefon med Wi-Fi idag kan mobilen agera 
mottagare och tekniken kan vara tillgänglig för alla. 

1.2 Tidigare arbete 
Många lösningar för positionering med Wi-Fi har på senare år framförts med varierande resultat, där omfattningen av 
förarbetet inte sällan går hand i hand med den slutgiltiga precisionen.  

Navarro et al. [4] har valt att använda en teknik kallat fingerprinting, vilket innebär att man sparar ned den uppnådda 
signalstyrkan för varje accesspunkt för ett flertal positioner. Under positionering jämförs sedan de uppmätta värdena 
med de sparade för att uppskatta rätt position. Signalstyrkorna som sparades ned gjordes enligt ett rutnät med cirka tre 
meters mellanrum. Då denna process skulle ske för vardera av de sex tillgängliga accesspunkterna skapades ett separat 
program för ändamålet med intensionen att inte göra processen orimligt tidskrävande. Denna teknik har visat sig ge 
resultat inom ett par meter, men i en inomhusmiljö där omgivningen och således propageringen av signaler förändras 
måste processen ske kontinuerligt. Evennou et al. [5] har testat och jämfört tekniken mot filtrerade lösningar, där de två 
filterlösningarna innefattar ett Kalmanfilter och ett partikelfilter. Skillnaden mellan de båda filtreringsmetoderna är att 
Kalman lämpar sig bättre för linjärt rörande objekt medan objektens rörelse för ett partikelfilter är godtyckligt. 
Resultatet visade en minskad medelfelsmarginal på ~53 procent för Kalmanfiltret och ~76 procent för partikelfiltret. 

I ett försök att minimera vikten av att förlita sig på de väldigt varierande Wi-Fi signalerna har man, framför allt på 
senare år då den mobila tekniken tagit fart, använt sig av sensorer för att förbättra precisionen för positioneringen. 
Horntvedt et al. [6] ger ett exempel på detta då man valt att använda sig av telefonens accelerometer för att avgöra om 
mottagaren förflyttar sig eller står stilla. Sker inga accelereringar som, enligt en euklidisk norm, överstiger ett bestämt 
gränsvärde antas mottagaren stå stilla och positionsuppdateringarna stannar då av.  

Tekniken död räkning för fotgängare innebär att man med hjälp av sensorer samt användarens föregående position, 
uppskattar den nästkommande. Flera försök med varierande resultat har gjort med hjälp av telefonens accelerometer, 
magnetometer samt gyroskop. En nackdel med de flesta utav dessa lösningar är att värdena kan skilja kraftigt beroende 
på om telefonen befinner sig i en ficka, en väska, i handen etc. Ett steg länge har därför tagits av Catterall et al. [7] där 
sensorerna monterats direkt på foten. Genom att avgöra när ett steg tas, dess längd samt riktningsändringen uppskattas 
användarens position kontinuerligt baserat på den föregående.  

Ett intressant tillvägagångssätt för att minska kravet på kännedom av byggnadens struktur är att låta denna ritas upp 
dynamiskt via så kallad crowdsourcing. Detta innebär att man studerar användarnas rörelsemönster för att på sikt räkna 
ut vart olika objekt, accesspunkter och väggar befinner sig. I en arbete av Madilla et al. [8] har en mobiltelefons sensorer 
använts för stegdetektering samt dess riktning för att kartlägga användrnas rörelsemönstrer och på så vis estimera 
byggnadens struktur. Då exaktheten på den kontinuerligt estimera kartan går hand i hand med precisionen för 
positioneringen, ställs dock höga krav på tekniken samt val av algoritm. 
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1.3 Problemformulering 
De frågor som kommer att behandlas och utvärderas i examensarbetet är: 

 Vilken inverkan har virtuella accesspunkter på en trilaterationbaserad lösning genom Wi-Fi, då denna 
använder sig av ett partikelfilter samt båda banden? 

 Kommer precisionen för Wi-Fi-lösningen att vara tillräcklig för att kunna avgöra i vilket rum eller korridor en 
användare befinner sig? 

 Vilken precisionsförbättring kan uppnås då telefonens sensorer används för positionsuppdateringar mellan 
Wi-Fi-lösningens uppdateringar? 

 Hur kommer nyttjandet av en karta i ovanstående lösningar att påverka precisionen?   

1.4 Bidrag 
Examensarbetet kommer att implementera en Wi-Fi-lösning där ett matematiskt angreppssätt kallat trilateration i 
samband med ett partikelfilter kommer att användas för positioneringen. Bidraget med arbetet är att, utöver 2.4Ghz och 
5Ghz banden, använda och utvärdera virtuella accesspunkters inverkan på den slutgiltiga positioneringen. Utöver detta 
kommer en karta över byggnaders struktur att tas med i beräkningarna för att skapa restriktioner för hur användaren får 
röra sig. Lösningens enda restriktioner är att en skalenlig karta över byggnaden finns tillgänglig samt att 
accesspunkternas positioner är kända. 

I ett försök att öka precisionen kommer sedan telefonens accelerometer samt magnetometer att användas för att 
uppdatera användarens position mellan Wi-Fi uppdateringarna. 

1.5 Avgränsningar 
I miljön där testerna kommer att utföras finns totalt sex stycken fysiska accesspunkter utplacerade. Alla accesspunkter 
har stöd för både 2.4Ghz och 5Ghz banden och är uppdelade i tre stycken virtuella accesspunkter per frekvensband. 
Totalt kommer alltså tolv stycken signaler att propageras i byggnaden utan virtuella accesspunkter inräknade. Med dessa 
inräknade blir antalet det tredubbla, det vill säga 36 stycken.  

1.6 Android 
Android är ett öppet mobilt operativsystem som används främst för smartphones och surfplattor. Företaget Android Inc. 
startades ursprungligen av Andy Rubin år 2003, men köptes sedan upp av Google år 2005. I och med uppköpet valde 
man dessutom att basera Android på plattformen Linux, vilket kan ses som en anledning till att operativsystemet är mer 
öppet för utvecklare än många av sina konkurrenter. 

Utveckling av applikationer till Android sker i programspråket Java med tillägget Android standard development kit 
(Android SDK) där de nödvändiga API: er som krävs ingår. Genom en av många Integrated Development Environments 
(IDE) kan utvecklare få tillgång till data gällande Wi-Fi, sensorer etc. 

1.7 Enhet 
Telefonen som kommer att användas är en Androidbaserad HTC One, och det är denna telefon som refereras till som 
telefonen. HTC One har stöd för Wi-Fi över både 2.4Ghz och 5Ghz banden, samt för sensorerna accelerometer, 
magnetometer och gyroskop. Processorn har fyra kärnor på 1.7Ghz vardera, vilket kan vara av intresse vid en eventuell 
parallellisering av algoritmer.  

1.8 Översikt av kapitel 
Kapitel 2 kommer att ge en introduktion till positionering, GPS, koordinatsystem samt beskriva några tekniker för 
positionering. 

Kapitel 3 ger en kortare beskrivning av Wi-Fi och den infrastruktur som använts. Vidare kommer några tekniker för 
avståndsbedömning baserat på Wi-Fi att presenteras. 

Kapitel 4 beskriver de tekniska aspekterna för radiosignalers propagering samt hur en bra modell kan erhållas. 

Kapitel 5 introducerar partikelfiltret, dess funktionalitet samt användning. 

Kapitel 6 presenterar telefonens sensorer och hur dessa kan användas för positionering. 

Kapitel 7 kommer beskriva hur en telefons sensorer kan användas för att skapa en stegräknare. Vidare kommer en 
modell för stegdetektering att framföras. 
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Kapitel 8 beskriver integreringen av en stegdetektor i partikelfiltret samt hur positioneringsprocessen påverkats av 
detta.  

Kapitel 9 kommer redogöra för miljön kring applikationens implementering samt de begränsningar som har gjorts. 

Kapitel 10 framför de testfall som utförts.  

Kapitel 11 redovisar och analyserar de testresultat som framförts. 

Kapitel 12 återblickar och diskuterar de frågeställningar som uppgetts. Vidare kommer framtida arbeten att 
presenteras. 
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2. Positionering 
Med positionering, eller lokalisering, menas metoden för att bestämma ett objekts fysiska eller symboliska position 
relaterat till ett koordinatsystem. Den mest kända tekniken för positionering är GPS-tekniken, vilket det här kapitlet 
kommer att ge en introduktion till. Då kunskapen om hur ett koordinatsystem fungerar är av yttersta vikt vid 
positionering följer en genomgång av detta och dess betydelse i sammanhanget. Slutligen kommer några kända tekniker 
för positionering att beskrivas.  

2.1 GPS 
Det första satellitbaserade positionssystemet lanserades av den amerikanska flottan under 1960-talet och gick under 
namnet Transmit. Den kunde med hjälp av dopplermätningar beräkna positioner på jorden. Under 1970-talet 
påbörjades dock byggandet av Navstar GPS, som vi idag känner till som GPS. Systemet sattes i drift maj 1994 och i och 
med det stängdes det gamla Transmit systemet ned. Idag använder GPS sig av 27 stycken satelliter vilket möjliggör för 
alla med en GPS-mottagare att bestämma sin position.  

Positionsbestämning med GPS sker genom avståndsmätning och triangulering [9]. Avståndet ges genom att mäta den tid 
det tar för varje satellit att nå mottagaren. Eftersom att signalerna färdas med ljusets hastighet går det att räkna ut 
avståndet dem emellan. Vidare då deras positioner är kända kan vinkeln dem emellan användas för att beräkna 
mottagarens position.    

GPS har under senare år blivit en oumbärlig teknik i vårt samhälle för både positionering och navigering. Bilar, flygplan 
och båtar är bara några exempel på fordon som använder sig av detta. Även mobiltelefoner använder tekniken flitigt där 
många applikationer på en karta kan visa vart mottagaren befinner sig i relation till exempelvis olika butiker. I optimala 
miljöer kan GPS uppskatta positionen för en telefon inom ett par meter [2]. Detta kräver dock att mottagaren befinner 
sig i en relativt ohindrad utomhusmiljö. Inomhus sjunker denna precision vilket gör den oanvändbar i ett 
inomhuspositioneringssystem där positionsestimering inom ett par meter eftersöks. 

2.2 Koordinatsystem 
En viktig byggsten för all form av positionering är ett väl skriftat koordinatsystem. Koordinatsystemens orientering är 
vanligtvis relativt dess representation där antalet axlar vanligtvis bestäms efter antalet dimensioner som behöver tas 
med i beräkningarna. Som exempel har det globala koordinatsystemet,  för vilket GPS positionerar sig, x-koordinaten 
sträckandes längs jordens ekvator, y-koordinaten mot nordpolen och z-koordinaten upp mot himlen.   

För en arbetsplats där de flesta rörelser görs i x- och y-led vore det opraktiskt att använda sig av ett globalt perspektiv då 
lutningen relativt ekvatorn måste tas med i beräkningarna beroende vart på jorden systemet används. Ett bättre 
tillvägagångssätt vore att låta golvet utgöra x- och y-led, och om flera våningar ska tas med i beräkningarna, låta z-ledet 
peka rakt uppåt genom taket (se figur 1). 

 

Figur 1. Koordinatsystem för en inomhusmiljö. Sett ovanifrån pekar x-axeln åt höger och y-axeln uppåt. 

Att koordinatsystemet i telefonen är tydligt definierat är av yttersta vikt då alla sensorer arbetar därefter. Exempelvis ges 
accelerometerns förändringar i tre axlar, närmare bestämt i x-, y- och z-axeln. Utan en kännedom om vilken axel från 
telefonen som pekar vart finns ingen möjlighet att avgöra åt vilken riktning accelerationen skett. Sett från en telefons 
framsida är koordinatsystemet definierat så att x-axeln pekar ut från den högra sidan av telefonen, y-axeln från toppen 
och z-axeln ut från skärmen mot användaren (se figur 2).  
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Figur 2. En telefons koordinatsystem. Sett från telefonens framsida pekar x-axeln ut från den högra sidan av 
telefonen, y-axeln från toppen och z-axeln ut från skärmen mot användaren. 

2.3 Tekniker för inomhuspositionering 
Det finns än idag inte någon standard för vilken teknik som bör användas för vid inomhuspositionering då alla har sina 
för och nackdelar. Det här kapitlet kommer att ge en överblick de tre vanligast förekommande teknikerna.   

2.3.1 Triangulering 
Triangulering är en teknik där man använder sig av vinklar för räkna ut en punkts avstånd eller position. I ett två-
dimensionellt koordinatsystem, om två referenspunkter finns vars avstånd emellan är känt, kan den tredje punken 
bestämmas genom att undersöka vinklarna i den skapta triangeln (se figur 3).    

Triangulering används oftast då det är krävande eller inte möjligt att mäta avståndet direkt. Detta har gjort det till en 
välanvänd teknik vars beskrivning kan återfinnas i läroböcker från det antika Egypten där det använts för att bestämma 
höjden på pyramider. 

 

Figur 3. Då avståndet mellan två referenspunkter är känt och likaså deras vinkel mot den sökta punkten, kan 
avståndet beräknas genom triangulering. 

2.3.2 Trilateration 
Att beräkna en punkts position med trilateration kan liknas vid triangulering, med den skillnaden att tekniken använder 
sig av avstånd i stället för vinklar.  

Anta att positionerna för tre punkter A, B och C i ett tvådimensionellt koordinatsystem är kända. Genom att endast 

beakta punkt A och dess avstånd     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = x, kan en konstatera att D kan befinna sig någonstans längs en cirkel med radien 

x runt A. Om dessutom avståndet     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ är känt kommer två stycken skärningspunkter att uppstå mellan A och B, det vill 
säga två stycken möjliga positioner för D. Då alla tre punkternas avstånd till D är kända kommer endast en 
skärningspunkt att uppkomma, och den exakta positionen för D (se figur 4) kan således räknas ut matematiskt med 
radoperationer.
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Figur 4. Punkterna A, B och C används för att räkna ut en fjärde punkt D:s position genom trilateration. Om 

positionen A är känd, och likaså |   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = x, kan en konstatera att D befinner sig någonstans längs en cirkel med radien x 

runt A (vänster). Om även     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ är känd kan positionen för D bara uppstå i någon av de två skärningspunkterna 
mellan A och B (mitten). Den korrekta positionen kan erhållas då alla tre punkternas position samt avstånd till D är 

kända (höger). 

2.3.3 Fingerprint 
Fingerprinting är en teknik där digitala fingeravtryck används för att känna igen vart användaren befinner sig under 
positionering. Tekniken brukar delas in i två faser; offline/träning och online/spårning [10].  

Träningsfasen går ut på att, på flertalet mätpunkter, spara ned ett medelvärde av den uppmätta signalstyrkan från varje 
accesspunkt. Med fördel utförs denna process med mottagaren riktad i flera olika riktningar då resultatet kan variera 
kraftigt. Mätningarna sker med en till ett par meters mellanrum likt ett rutnät över hela området där positioneringen är 
tänkt att fungera. När alla mätningar är gjorda sparas informationen ned i en databas och nästa fas inleds.  

Spårningsfasen är den fas som behandlar positionering, och fungerar genom att mottagaren erhåller signalstyrkan från 
alla accesspunkter. De uppmätta värdena jämförs sedan med databasen där de punkter som har bäst matchning 
returneras. Genom en smart algoritm kan sedan mottagarens sanna position uppskattas. 

Nackdelarna med tekniken är dock många. Uppbyggnaden av databasen under träningsfasen är en krävande uppgift som 
måste göras på varje plats där positioneringen är tänkt att fungera. Den är dessutom känslig för förändringar i miljön, 
som t ex ommöbleringar, vilket gör träningsfasen till en iterativ process som måste uppdateras med jämna mellanrum.
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3. Wi-Fi 
Wi-Fi är en trådlös kommunikationsteknik, vars ursprungsnamn lanserats av organisationen Wi-Fi Alliance, för att 
beskriva teknikstandarder i familjen IEEE 802.11. Syftet med tekniken är att garantera att produkter är kompatibla med 
varandra.  

Skillnaden med Wi-Fi mot andra tekniker i familjen är just den att det är trådlöst. Något som innebär många möjligheter 
vid positionering som annars inte vore möjligt. Det här kapitlet kommer att introducera några viktiga aspekter gällande 
positionering med Wi-Fi och avslutningsvis presentera några tekniker för att estimera avståndet mellan sändare och 
mottagare. 

3.1 Frekvensband  
Den trådlösa kommunikationen för Wi-Fi sker över radiovågor där 2.4GHz frekvensbandet är det mest använda. Bandet 
är uppdelat i en rad olika frekvensomfång vars antal, upp till 14 stycken, skiljer sig beroende på land. Trots detta, då 
majoriteten av dagens trådlösa enheter arbetar i 2.4Ghz bandet, räcker inte frekvenserna till och störningar uppstår [11]. 

På senare år har även 5GHz bandet blivit allt mer förekommande i accesspunkter. 5Ghz bandet är inte lika etablerat som 
2.4Ghz bandet och är därför mindre utsatt för störningar. Nackdelen då den arbetar på en högre frekvens än 2.4Ghz 
bandet är att den har en kortare våglängd, och färdas därför ett kortare avstånd. Det betyder att mottagaren måste 
befinna sig inom ~15 meter från accesspunkten för att signalen ska vara stark nog att användas för positionering. För 
2.4GHz bandet är avståndet ungefär det dubbla, d v s ~30 meter [12]. 

Binghao el al. [13] har kommit fram till att precisionen vid positionering kan ökas med användandet av båda banden 
samtidigt, då 5Ghz bandet uppvisar stabilare mätningar av signalstyrkan. Något som kommer att användas även i detta 
arbete. 

3.2 Accesspunkt  
En accesspunkt, eller fysisk accesspunkt, är en enhet och fungerar som en brygga mellan ett trådlöst och ett trådat 
nätverk. Vanligtvis är accesspunkten inbyggd i routern, men denna kan även vara en separat enhet. Accesspunkten kan 
då fungera som en förlängare av nätverkets räckvidd.  

3.3 Virtuell accesspunkt 
En virtuell accesspunkt simulerar en fysisk accesspunkt och är den trådlösa motsvarigheten till ett virtuellt lokalt 
nätverk. Varje accesspunkt kan bestå av upp till 16 stycken virtuella accesspunkter och möjliggör exempelvis att olika 
säkerhetsmekanismer kan gälla för varje virtuell accesspunkt, fortfarande på samma fysiska enhet.  

Virtuella accesspunkter testades för första gången av Farshad et al. [14] vid implementationen av ett fingerprintbaserat 
positioneringssystem. Det visade sig att precision ökade vid användningen av virtuella accesspunkter gentemot att bara 
använda den fysiska accesspunkten. Anledningen till detta förmodas vara att varje virtuell accesspunkt skickar ut sin 
signal med en liten tidsskillnad till varandra. Signalerna kan då plocka upp olika kontext i miljön och på så vis variera. 

Examensarbetet ämnar att nyttja virtuella accesspunkter för att se vilken effekt dessa har på det slutgiltiga 
positioneringssystemet. 

3.4 Avståndsbedömning med Wi-Fi 
Informationen som tas emot kan användas för att bedöma anståndet mellan telefon och accesspunkt. I detta avsnitt 
presenteras hur kommunikation mellan telefon och accesspunkt sker samt några väl använda tekniker för avstånds-
bedömning dem emellan. 

3.4.1 Wi-Fi signaler 
Varje accesspunkt skickar ut ett meddelande till sin omgivning var       , innehållande bland annat signalstyrkan, för 
att förmedla att den är aktiv [15]. För att ta emot dessa meddelanden använder Android en teknik kallat passiv 
skanning. Detta innebär att telefonen söker igenom varje kanal i lite mer än        vilket resulterar i en total 
skanningstid på      sekunder.  

Skanningstekniken för telefonen kan ändras till aktiv skanning om accespunkternas kanaler är kända i förväg. Telefonen 
frågar då i stället varje accesspunkt efter informationen, dock med nackdelen att batterikonsumptionen ökar markant på 
grund av alla meddelanden som frekvent måste skickas och tas emot. Något som sällan är önskat då dagens 
smarttelefoner har en strängt begränsad batteritid vis aktiv använding. 
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3.4.2 Tid för ankomst 
Tid för ankomst (ToA) är baserat på precisa mätningar för hur lång tid det tar för en accesspunkt att skicka en signal till 
en mottagare. Då hastigheten redan är känd, ungefär ljusets hastighet, kan avståndet dem emellan räknas ut. ToA-
tekniken kräver dock väldigt exakt kunskap om när en signal skickas samt anländer, vilket innebär att 
tidssynkroniseringen dem emellan är av yttersta vikt.  

3.4.3 Tidsskillnad vid ankomst 
Tidsskillnad vid ankomst (TDoA) är baserat på tidsskillnaden mellan två eller fler skickade signaler från en accesspunkt 
till en mottagare. Accesspunkten måste ha extra hårdvara för att stödja TDoA-tekniken då signalerna ska sändas med 
olika propageringshastighet [16]. De olika signalerna måste dessutom sändas samtidigt för att uppskattningen av 
avståndet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Om en mottagare mottagit två signaler kan avståndet till accesspunkten 
uppskattas enligt 

   (      )  (           ) (3.1) 
 
Där    and    är propageringshastigheten för de båda signalerna,       och       tiden vid respektive mottagande. 

3.4.4 Mottagen signalstyrka 
Signalstyrkan från en accesspunkt kan även den användas för avståndsbedömning mottagare och accesspunkt emellan. 
Desto längre avstånd dem emellan desto lägre signalstyrka. Teoretiskt sett är signalstyrkan proportionerligt med 
inversen till kvadraten av avståndet [12]. Sambandet gäller dock bara i en ohindrad miljö. I praktiken, och framför allt i 
en inomhusmiljö, är det svårt att uppskatta avståndet på grund av störningar, hinder osv.  

Fördelen med tekniken är att de flesta mottagare kan uppvisa den erhållna signalen från en accesspunkt, vilket gör att 
inga andra hjälpmedel är nödvändiga för avståndsbedömningen.  
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4. Radiosignalers propagering 
Till skillnad från trådade överföringar som är förutsägbara, är radiovågors propagering oförutsägbara och svåra att 
analysera. Avståndet mellan sändare och mottagare har en stor inverkan på signalstyrkan, och likaså miljön 
radiovågorna färdas i. Det här kapitlet kommer att presentera hur avståndet mellan accesspunkt och mottagare 
uppskattas enligt Friis ohindrade propageringsmodell, för att sedan beskriva några av propageringens mekanismer. 
Avslutningsvis kommer ett par modeller för inomhuspropagering att presenteras. 

4.1 Den ohindrade propageringsmodellen. 
Den ohindrade propageringsmodellen används för att förutspå en accesspunkts signalstyrka i en ohindrad miljö där 
sändare och mottagare har fri sikt till varandra (LOS). Modellen förutspår att den mottagna signalstyrkan står i direkt 
relation som en potens av avståndet mellan sändare och mottagare [12]. Den mottagna signalstyrkan beräknas genom 
Friis ekvation enligt 

 
  ( )  

       
 

(  )    
 

 
(4.1) 

 
där    är den sända signalstyrkan,   ( ) den mottagna signalstyrkan som en funktion av avståndet   i meter,   en 
förlustfaktor där        och   våglängden i meter.    och    är antennernas effektivitet vid sändande och mottagande 
av signaler för sändare respektive mottagare, vilket kan beräknas enligt 

 
  

    

  
 

(4.2) 

 
   är här den fysiska storleken på antennen, och   relaterad till frekvensen enligt: 

 
  

 

 
 

   

  
 

(4.3) 

 
där   är frekvensen i Hertz,    är frekvensen i radianer/sekund, och   är ljusets hastighet i meter/sekund. 
Signalförlusten är definierat som den effektiva förlust i decibel (dB) som uppstår mellan den skickade och mottagna 
signalen. Om    och    beräknas vara densamma kan dessa uteslutas och signalförlusten kan beräknas enligt 

 
   (  )       

  

  
        

  

(  )   
  

(4.4) 
 

 
Friis ohindrade modell är dock bara en giltig uppskattning för    då   befinner sig i utkanten av sändarens antenn. 
Denna region är även känd som Fraunhoferregionen och är definierat som   , där       , och ges enligt formeln 

 
   

   

 
 

(4.5) 

 
  är i formeln den största fysiska linjära storleken av antennen. För att dessutom befinna sig i regionen måste följande 
hålla: 

             (4.6) 
 
Radiosignaler som propageras inom frekvenserna 2.4Ghz och 5Ghz, då       meter, gör att    håller sig inom området 

           . Detta gör att     meter tillfredsställer både kraven för ekvationerna 4.5 och 4.6. 

4.2 Propageringens mekanismer 
Då radiovågor färdas mellan sändare och mottagare sker, beroende på miljö, olika stora signalförluster på vägen. Nedan 
kommer tre grundläggande mekanismer för signalförlust att presenteras kort. För en mer ingående beskrivning se 
Wireless Comunications: Principles and Practise av Rappaport [12]. 

4.2.1 Reflektion 
Reflektion uppstår då propageringen av en elektromagnetisk våg påverkas av ett objekt vars dimension är stort jämfört 
med våglängden. Fenomenet uppkommer från exempelvis väggar och gör att en del av signalen, eller hela beroende på 
ytans ledande egenskaper, reflekteras i samma vinkel som den inföll (se figur 5). Reflektion möjliggör även att en del av 
signalen reflekteras till utrymmen som egentligen är blockerade. Att en signal kan vara starkare i vissa delar av ett rum 
än andra är en direkt effekt av denna mekanism. 
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Figur 5. Reflektion av fyra elektromagnetiska vågor som infaller mot en konkav yta. Då figurens tredje våg, räknat 
uppifrån, träffar ytan från en normalisad infallsvinkel, reflekteras signalen tillbaka till sändaren. 

4.2.2 Diffraktion 
När en radiovågs väg mellan sändare och mottagare är hindrat av ett objekt vars kanter är skarpa uppstår diffraktion. 
Fenomenet möjliggör att vågorna kan färdas runt ett objekt och, beroende på objektets utformning, spridas i rummet (se 
figur 6). Likt reflektion gör även denna mekanism att en mottagare kan få en signal från en sändare då vägen dem 
emellan är blockerad. 

 

Figur 6. Diffraktion av en radiovåg då den träffar en skarp kant. En del av radiovågen propageras runt objektet och 
når mottagaren. 

4.2.3 Spridning 
Spridning av en radiovåg uppstår då mediet den färdas genom består av objekt vars dimension är smalare än våglängden 
själv. Det som uppstår är en spridning av radiovågen i flera olika riktningar. Några vanligt förekommande exempel på 
det här är solen som reflekteras i en vattendroppe, eller en diskokula som, när ljus träffar kulan, sprids över stora delar 
av rummet. 

4.3 Propageringsmodeller för inomhusmiljö 
Propageringens mekanismer tillsammans med Friis modell för en signals förlust i relation till avståndet har skapat ett 
flertal olika modeller som är lämpliga för inomhusmiljö. Nedan presenteras ett par av dessa. 

4.3.1 Log-Normal Shadowing 
Log-normal shadowing är en av de vanligaste och enklaste modellen för av uppskatta signalstyrkan [12]. I en 
inomhusmiljö uppkommer en mekanism kallat skuggningseffekt, vilket betyder att en signals propagering kan variera 
mellan två tidpunkter. Något som beror på förändring i miljön. Modellen introducerar en variabel    för att hänsyn till 
skuggningseffekter och ges enligt 

 
     (  ( ))       (  (  ))          (

 

  
)     

(4.7) 

 
där   är en förlustvariabel som bestäms genom mätningar från kända avstånd. I inomhusmiljö brukar denna variabel 
erhålla ett värde mellan       (se tabell 1).    representerar den uppmätta signalförlusten från avståndet  , och    en 
Gaussian distribuerad slumpvis variabel med medel   och standardavvikelse  . Avståndet    är ett fast avstånd och 
bestäms i förväg. Avståndet måste befinna sig i sändarens Fraunhoferregion (enligt formel 4.5) och måste alltid vara 
mindre än  . För att underlätta beräkningar sätts denna variabel i en inomhusmiljö oftast till 1. 
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Omgivning   

Ohindrad miljö   

Inomhus, ohindrad miljö         

Inomhus, lågt antal hinder     

Inomhus, högt antal hinder     

 
Tabell 1. Värden på n för olika omgivningar och förhållanden [12]. 

För att bestämma ett värde på   gjordes    mätningar från fem olika avstånd. Mätningarna skedde för vardera virtuell 
accesspunkt (se figur 7) för både 2.4Ghz och 5Ghz banden. Då det är fördelaktigt att efterlikna ett riktigt scenario gjordes 
mätningarna under arbetstid med telefonen omväxlande riktad åt alla fyra väderstreck. Avståndet samt antalet hinder 
mellan mottagare och telefon varierades även dessa. Resultatet tillämpades i formel 4.7 och det förväntade värdet på n 
registrerades (se tabell 2). Ett medelvärde togs sedan på alla resultat vilket gav det slutgiltiga värdet på   för vardera 
frekvensband. 

 

Figur 7. Våningsplan 2 på företaget Prevas AB. Figuren visar de positioner där mätningar vid bestämmandet av   
har utförts (se formel 4.7).  

 

Avstånd, meter 2.4Ghz 5Ghz 

     1.51 1.67 

      1.88 2.10 

      3.65 3.41 

      2.10 2.37 

      3.82 3.12 

 

Tabell 2. Medelvärden för   (se formel 4.7) över olika avstånd för vardera frekvensband. 

  , som är en Gaussian distribuerad slumpvis variabel med medel   och standardavvikelse  , bestäms genom att mäta 
medelavvikelsen till den förväntade signalförlusten (se figur 8). Då   var känt kunde ett referensvärde för varje position 
bestämmas enligt formel 4.7. Mätningar utfördes sedan enligt samma procedur som tidigare och resultatet presenteras i 
tabell 3. 
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Figur 8. Wi-Fi-signalers varians från sex olika positioner.  

 

Avstånd, meter Standardavvikelsen  , 2.4Ghz Standardavvikelsen  , 5Ghz 
2.0 4.02 3.21 
     3.08 5.20 
      5.00 4.08 
      2.46 4.33 
      3.75 3.5 
      3.55 3.84 

 

Tabell 3. Standardavvikelsen   för olika avstånd. 

En nackdel med modellen är att avståndet tenderar att underskattas för låga  -värden vid långa avstånd. Det motsatta 
gäller även för korta avstånd med ett högt värde på  . Detta promotar en annan modell för avståndsbedömningen i en 
applikation där uppskattningen är av stor vikt.  

4.3.2  -modellen 
 -modellen är en vidarebyggnad av log normal shadowing modellen men introducerar en ny variabel  . Variabeln 
multipliceras med avståndet   för att bättre modellera långa avstånd vid låga  -värden [17]. Modellen ges enligt 

 
     (  ( ))       (  (  ))          (

 

  
)        

(4.8) 

  
För att ge en bra uppskattning av avståndet vid fri sikt mellan accesspunkt och mottagare används vanligtvis ett lågt 
värde på   (se tabell 1). Värdet för   varierar mellan           beroende på omgivning. Fördelen med modellen gentemot 
många andra modeller är dess enkelhet då det endast finns en variabel att bestämma, då   och    redan är fastställda. 
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5. Partikelfilter 

Partikelfilter, eller sekventiella Monte Carlo metoder, är en grupp densitetsestimerande algoritmer för att estimera 
nästkommande densitet i en tillståndsrymd genom att direkt implementera en Bayesian rekursion. Ett partikelfilter 
använder sig av partiklar som representation för varje möjlig position av ett objekt, och genom att förflytta dessa enligt 
en smart algoritm kan den nästkommande sanna positionen uppskattas.  

Det här kapitlet kommer att ge en inblick över hur ett partikelfilter fungerar och har implementerats. Mer intresserade 
hänvisas till Arulampalam et al. [18] och Doucet et al. [19].  

5.1 Introduktion till partikelfilter 
Ett partikelfilter består av ett godtyckligt antal partiklar som vardera representerar en potentiell position för användaren. 
Varje partikel har, förutom en position, en riktning, hastighet och en vikt. Vikten används för att representera hur pass 
troligt det är att partikeln har den sanna positionen och riktningen. En partikel som rör sig i samma fart som användaren 
och har samma position har alltså en större vikt än en som rör sig åt motsatt riktning. Vikten har betydelse i nästa steg i 
partikelfiltrets process då en omsampling sker. 

Omsamplingen innebär att nya partiklar skapas utifrån de gamla, där de partiklar med en högre vikt har större 
sannolikhet att skapa en ny partikel. På så vis kommer partiklar vars position och riktning var mindre troliga att 
representera den sanna att så småningom upphöra att existera.  

Det sista steget i ett partikelfilters process är att varje partikel ska propageras enligt dess värden. Processen för ett 
partikelfilter kan delas upp i tre steg: 

 Tilldelning av vikt 

 Omsampling 

 Uppdaterings av tillstånd 

I detta arbete kommer dock ytterligare två steg att implementeras som en följd av nyttjandet av en karta i ett försök att 
förbättra positioneringen. Det första av dessa två steg är en kontroll av den estimerade positionen, då denna enbart får 
befinna sig på förbestämda positioner. Det andra en kontroll av positionens förflyttningar då denna inte får röra sig 
genom väggar.  

En fördel med partikelfilter gentemot andra beprövade filter för inomhuspositionering som Kalmanfilter är att 
tillståndsrymden inte behöver vara linjär. Starttillståndet och spridningen för partiklarna kan dessutom vara godtyckligt. 
För en fotgängare som kan göra en 90 graders riktningsförändring lämpar sig ett linjärt filter inte lika bra. 

5.2 Filtrets partiklar 
Varje partikel i partikelfiltret kommer att representeras av en matris  
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(5.1) 

 
där      och      är positionen för partikeln      i x- respektive y-led,      längden på dess förflyttning,      vinkeln för 

förflyttningen och      dess vikt.  

Antalet partiklar i ett partikelfilter brukar delas upp jämt mellan de dimensioner som används för att bibehålla 
densiteten dem emellan. Antalet partiklar sätts alltså med fördel enligt    där   är antalet partiklar per dimension och   
antalet dimensioner. För två dimensioner med tio partiklar per dimension blir det totala antalet partiklar     stycken. 
För tre dimensioner blir detta      osv. Desto fler partiklar som används desto större sannolikhet är det att den sanna 
positionen kan erhållas. Dock är ett partikelfilter en beräkningsintensiv filtreringsmetod och antalet partiklar bör därför 
hållas nere. Något som är ännu viktigare då beräkningarna ska ske på en telefon.  

Då man i detta arbete inte behöver känna till mottagarens position i z-led kommer enbart två dimensioner att användas. 
Antalet partiklar kommer initialt att sättas till    dimension vilket ger totalt      stycken partiklar. Ett värde som kan 
komma att justeras beroende på applikationens omfattning. 
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5.3 Tilldelning av vikt 
Det första steget i partikelfilterprocessen är att varje partikel ges en vikt i förhållande till hur sannolikt det är att den 
representerar den sanna positionen. Vikten för partikeln      kommer att uppskattas genom att jämföra telefonens och 

     avstånd till respektive accesspunkt. Detta enligt formeln 

 

     (∏|  ( )      ( )|
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(5.2) 

 
där      är vikten för partikeln     ,   ( )och     ( ) telefonens respektive partikelns avstånd till accesspunkt   och   

antalet accesspunkter. De partiklar vars avstånd skiljer sig mycket mot telefonens för två eller fler accesspunkter, 
kommer därför att ges en vikt enligt produkten av avståndens invers. Detta angreppssätt är ett relativt aggressivt sådant, 
vilket betyder att de partiklar som befinner sig långt från de uppskattade avstånden kommer tilldelas en väldigt låg vikt. 
En aggressiv vikttilldelning har sin fördel i att en mindre spridning av partiklarna uppstår, vilket gynnar en korrekt 
avståndsbedömning. Nackdelen, gentemot ett mindre aggressivt sådant, är då avståndsbedömningen för telefonen 
avviker stort med det sanna avståndet, och nästa sanna position riskerar då att befinna sig utanför partiklarnas 
spridningsområde. Valet av vikttilldelningens aggressivitet har gjorts då området för testerna är begränsade, och således 
kan den sanna positionen inte hamna för alltför långt bortom partiklarnas spridning. 

När varje partikel har tilldelats en vikt är det viktigt att dessa normaliseras enligt 
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(5.3) 

 
Normaliseringen är till för att inte skapa en felaktig uppfattning av sannolikhet.  

5.4 Omsampling 
Omsamplingen är till för att det efter några iterationer inte bara ska finnas en eller ett par partiklar som rimligtvis kan 
representera den sanna positionen. Detta genom att minska antalet partiklar som är mindre sannolika att representera 
den sanna positionen, samtidigt som man ökar de som har större sannolikhet. Totalt ska   nya partiklar skapas från de 
N gamla där positionen för den nya partikeln ärvs från sin skapare. Det finns många olika tekniker för omsampling. Ett 
sätt är att slumpa fram ett tal i intervallet       och därefter summera varje partikels vikt till dess att de överstiger det 
slumpade värdet. Detta gör att en partikel med en vikt på     har    procent chans att skapa en ny partikel. Denna 
procedur fortsätter tills det att   nya partiklar har skapats. 

Under omsamplingen, för att inte alla partiklar ska befinna sig på samma position efter förflyttningen, tilldelas varje 
skapad partikel      nya värden för      samt      enligt  

          (      ) (5.4) 

   
           (5.5) 

 
där   är ett slumpat värde i intervallen      . Hastigheten      sätts enligt en Gaussian distribuerad slumpvis variabel med 

medelvärde   och standardavvikelse   , där   är hastigheten i         standardvariansen och   tiden i sekunder sedan 
senaste omsampling. Efter mätningar utförda av arbetets författare, där tiden det tagit att promenera ett sträcka 
dividerats med sträckans längd, har ett medelvärde på     erhållits för  . Detta värde är dock bara giltigt i testsyfte och 
bör i en skarp version av applikationen sättas individuellt.  

Ett problem som kan uppstå då      sätts enligt formel 5.4, är att partiklarna ges en spridning enligt en cirkel runt den 

uppskattade sanna positionen. Det finns således ingen partikel kvar som tar hänsyn till scenariot då telefonen inte 
förflyttar sig. För att lösa problemet kommer tio procent av de skapta partiklarna under omsamplingen att få ett lägre 
värde på   och   . 

Omsamplingen är en viktig och beräkningsintensiv del av partikelfiltret vilket gör det viktigt att välja en bra algoritm 
[20]. Den valda algoritmen enligt ovan har en tidskomplexitet på  (  ). Dock kommer normalfallet att hamna på 

 (  
 

 
) vilket, för det valda antalet partiklar, inte har någon större negativ inverkan på den totala 

beräkningskomplexiteten. Algoritmen är även naturligt parallelliserbar vilket kommer att beaktas om applikationen blir 
lidande. 
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5.5 Uppdatering av tillstånd 
För att simulera rörelse av den sanna positionen måste varje partikels tillstånd uppdateras i enlighet med dess position, 
riktning och hastighet. Vid uppdateringen av tillståndet propageras alla partiklar genom att addera den nuvarande 
positionen med produkten av partikelns hastighet och vinkel (se formel 5.4 och 5.5).   
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(5.6) 
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(5.7) 

 

5.6 Implementering av karta 
Positionen som estimeras för användaren bör vara sådan att den inte befinner sig i ett område dit en användare logiskt 
sett inte kan befinna sig, exempelvis i en vägg, utanför byggnaden etc. Likaså bör förflyttningarna av positionen inte 
korsa några väggar. Evennou et al. [5] har försökt lösa ovanstående problem genom att kontrollera varje partikel, vid 
varje förflyttning, om denna korsat en vägg. Om så är fallet sätts vikten till noll och således kommer partikeln att 
upphöra att existera vid nästkommande omsampling. Den valda algoritmen är dock väldigt beräkningsintensiv och 
påtvingar ett ytterligare steg i partikelfiltrets process för de fall då alla partiklar har filtrerats bort. Det är även en svår 
uppgift att avgöra om förflyttningen genom väggen egentligen var genom en dörr längre bort. Något som blir mer 
komplext desto längre intervallet är mellan positionsuppdateringarna. 

Det här arbetet ämnar att tillämpa en egen lösning på ovanstående problem där en karta indelat i ett rutnät ska korrigera 
den estimerade positionen och även dess förflyttning. 

5.6.1 Kartans rutnät 
En skalenlig karta över byggnaden har delats in ett rutnät där varje ruta motsvarar       pixlar, och en meter på kartan 
motsvarar      pixlar (se figur 9). För ändamålet har även ett separat program skapats där kartan kan läsas in och 
pixlarna kan sättas till önskad storlek. Genom att klicka på kartan placerat blåa fyrkanter ut vilket representerar möjliga 
positioner för vart en användare får befinna sig. En tvådimensionell array fylls samtidigt på med en ettor och nollor som 
en digital version av kartan. När den är färdig skickas den digitala kartan till telefonen. 

 

Figur 9. En bild på applikationen där förbestämda positioner för vart en användare får befinna sig har positionerats 
ut på en karta (blå rutor). Applikationen skickar sedan en tvådimensionell array till telefonen som representation av 

kartan. 
 

5.6.2 Förflyttning till rutnät 
Applikationens karta, bestående av en tvådimensionell array, anropas efter varje tillståndsuppdatering för att förflytta 
den estimerade positionen till rutnätet. Detta genom att expandera positionen likt en cirkel till dess att en korrekt 
position återfinns. Procedurens avsikt är att skapa restriktioner för vart representationen kan befinna sig för att punkten 
inte ska hamna utanför kartan, i en vägg etc. 

Ett dilemma som uppstår är om två möjliga positioner hittas på under ett och samma varv i expanderingen. Genom 
analysering av tidigare positioner, rimlighet av förflyttningen samt samband mellan zoner skulle den bästa av dessa val 
kunna väljas baserat på sannolikhet. Då riktningen för mottagaren dock är okänd kan den korrekta av dessa positioner 
omöjligt bestämmas med säkerhet, och valet att välja den första funna positionen har därför gjorts. 
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5.6.3 Validering av förflyttning  
För att undvika förflyttningar genom väggar sker en valideringen av varje förflyttningen. Då en estimerad position      

erhållits enligt tidigare steg bestäms längden av förflyttningen genom att räkna antalet rutor som skiljer den tidigare och 
den nya positionen      åt. Antalet rutor ges enligt 

   
     

  
  (5.8) 

 

där   är antalet rutor avrundat till närmaste heltal,   tiden i sekunder sedan senaste tillståndsuppdateringen,   
förflyttningshastigheten i     och    rutans storlek i pixlar. Variabeln   motsvarar det antal pixlar som representerar en 
meter på kartan. Detta ställer dock ett krav på kartan att den måste vara skalenlig och bistå denna skala.  

Då antalet rutor är känt används en metod för att lokalisera den kortaste vägen mellan      och      enligt följande 

procedur: 

1. Om             , avsluta. Annars kontrollera       ,       ,        och        förutom den riktningen vi kom 

ifrån. 
2. Om nya      inte är en godkänd ruta eller     , avsluta. Annars sätt       och börja om från punkt 1. 

Återfinns inte      innan      återgår partikelfilterprocesses till föregående steg, förflyttning till rutnätet, för att hitta 

nästa punkt     .  
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6. Sensorer  
Moderna Androidtelefoner har idag flera inbyggda sensorer där accelerometern, magnetometern och gyroskopet är 
bland de vanligast förekommande. Nedan ges en introduktion till dessa samt hur de kan användas i ett 
positioneringssystem. 

6.1 Accelerometer 
Accelerometern mäter en enhets acceleration genom att mäta vilka krafter som påverkar sensorn i m/s^2. Vanligast sker 
detta över tre axlar, närmare bestämt x-, y- och z-axeln. Gravitationen är en kraft som alltid påverkar accelerometern. 
Detta gör att absolutbeloppet av de tre axlarnas krafter alltid kommer att visa ~9.81m/s^2 om telefonen är stillastående, 
och   då telefonen befinner sig i ”fritt fall”. Genom att kombinera accelerometern med gyroskopet kan dess rotation 
bestämmas och således gravitationen tas bort ur beräkningarna. 

I ett positionssystem kan accelerometern användas för att veta om en person rör på sig eller inte. Det är också möjligt att 
skapa en stegräknare genom att identifiera mönster då en person går. 

6.2 Magnetometer 
Magnetometern mäter jordens magnetfält längs alla tre axlar, och om telefonens rotation är känd kan riktningen en 
person färdas beräknas. Då jordens magnetfält är en stark kraft fungerar magnetometern bra i en miljö utan 
utomstående störningar, till exempel i en öppen utomhusmiljö. Inomhus däremot finns det mycket som producerar sitt 
egna magnetfält. Exempel på detta är vissa material i väggar, ledningar, datorer etc. vilket kan skapa störningar i 
magnetometern.  

6.3 Gyroskop 
Gyroskopet används för att mäta telefonens rotation i de tre axlarna. Informationen som ges är rotation över ett intervall 
vilket innebär att telefonens vinkel måste vara känd sen tidigare. Den främsta egenskapen med gyroskopet är dess 
precision över korta intervall. Över en längre tid tenderar dock gyroskopets värden att divergera vilket med tiden byggs 
på till större och större fel. Användandet av gyroskopet bör därför ske i kortare intervaller eller kalibreras med jämna 
mellanrum. 

6.4 Sensorfusion 
Sensorfusion är när två eller flera sensorer samspelar. Oftast görs detta för att väga upp den enas svagheter med den 
andres styrkor. Ett exempel på detta vore ett samspel mellan accelerometern och magnetometern. Med hjälp av 
accelerometern kan man avgöra om telefonen rör på sig, dock inte i vilken riktning. Något som däremot magnetometern 
kan göra utan att känna till om telefonen rör på sig eller inte. 
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7. Stegdetektering 
Då positionen för Wi-Fi bara kan uppdateras var ~3.5 sekund krävs något form av estimering vart telefonen befinner sig 
däremellan. En lösning på just detta är att använda sig av telefonens sensorer för att avläsa användarens fotsteg mellan 
Wi-Fi-läsningarna. Detta kommer att ske med hjälp av ett glidande fönster där ett steg av användaren kommer att 
triggas då specifika krav inom fönstret uppfyllts. Det här kapitlet kommer att beskriva dessa krav och även behandla 
andra parametrar av intresse så som ett stegs längd och riktning, och hur detta påverkar applikationen. 

7.1 Ett stegs karaktär  
Ett sätt att upptäcka ett steg är med hjälp av telefonens accelerometer. Detta genom att accelerometers tre axlar ger 

karakteristiska utslag varje gång ett steg tas. Telefonens accelerometerläsningar ges i form av en vektor    (        )
 

 

där värdena representerar accelerationen för de olika axlarna. Ett problem som uppstår vid läsning av    är att telefonens 
rotation runt sin egen axel avgör vilken eller vilka av       och    som representerar en accelerering framåt för 
användaren. För att komma runt detta problem kan absolutvektorn räknas ut och användas i stället genom 

 
      √  

     
    

  
(7.1) 

 
Med hjälp av den nya vektorn      försvinner behovet av att veta telefonens rotation och den totala accelereringen kan 
istället avläsas (se figur 10).  

 
Figur 10. Mätvärden för      under     sekunders gång med telefonen i handen. Värt att noterna är att grafen lider 

av en del störningar samt att den centrerats kring           på grund av jordens gravitation. 

 
En accelerationsökning uppenbarar sig i figur 10 varje gång ett steg tas. Gravitationen gör att medelvärdet centreras sig 
kring          , vilket enkelt räknas bort genom att subtrahera värdet i formel 7.1. Mätvärdena lider dock av en del 
störningar vilket försvårar stegdetekteringen.  
 
Samplingsfrekvensen är den frekvens för vilket mätvärden tas vid sampling, ofta angett i Hz [21]. Frekvensen för ett 
normalt steg visade sig i en undersökning i ett examensarbete [22] inte överstiga    . Enligt Nyquist-Shannons 
samplingsteorem [23] måste samplingsfrekvensen vara dubbla den signal som skall samplas. Då samplingsfrekvensen 
för telefonens accelerometer har uppmätts till       har ett lågpassfilter implementerats för att skapa en jämnare kurva 
av      där de höga frekvenserna skalats bort. Lågpassfiltret ges enligt 
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där    är det senaste uppmätta värdet av accelereringen för axel   och   ges av 

 
  

  
     

 
(7.4) 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannons_samplingsteorem
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannons_samplingsteorem
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Variablerna    samt    ovan är samplingsfrekvensen respektive skärningsfrekvensen, där den senare är den frekvens för 
vilket frekvensen ska börja skalas av. Värdena har suttits till      respektive     och den nya grafen ges i figur 11. 

 
Figur 11. Mätvärden för      under     sekunders gång med telefonen i handen där jordens gravitation har räknats 

bort. Grafen har dessutom passerat ett lågpassfilter för att skala bort mindre störningar samt höga frekvenser. 
 

Ett enkelt sätt för att upptäcka ett steg är nu att sätta ett gränsvärde. Varje gång grafen passerar gränsvärdet underifrån 
kan ett steg antas. Detta ger dock uppsåt till en stor felmarginal i räkningen då kraftigare vibrationer kan komma att 
tolkas som steg. 

7.2 Glidande fönster 
För att sänka felmarginalen för stegdetekteringen har ett så kallat glidande fönster implementerats. Fönstret är en lista 
bestående av de sju senaste mätvärdena för accelerometern. För att ett steg ska räknas krävs det att tre krav är uppfyllda: 

 Medelvärdet för det implementerade glidande fönstret är större än ett förbestämt gränsvärde. 
 Medianen i fönstret har den högsta magnituden. 

 Tiden mellan två steg överstiger ett förbestämt tidsintervall. 

7.2.1 Medelvärdet större än gränsvärdet 
Fönstrets medelvärde räknas ut varje gång ett nytt värde adderas till fönstret. För att mindre skakningar och vibrationer 
inte ska uppfattas som steg jämförs hela tiden medelvärdet med ett förbestämt gränsvärde som måste överstigas. Denna 
algoritm har också fördelen att hastiga skakningar, fastän de överstiger gränsvärdet, kan uteslutas då de skapar en 
kraftigt stigande följt av en kraftigt fallande kurva, och således kommer inte medelvärdet av fönstret över gränsvärdet. 

7.2.2 Medianen som högsta magnitud 
Frekventa skakningar av telefonen kan leda till att flera toppar hamnar i samma fönster. Något som gör att medelvärdet 
för fönstret hålls högt och skulle således kunna trigga ett steg enligt föregående krav. För att undvika detta finns 
ytterligare en kontroll som säger att om medelvärdet för fönstret är högre än gränsvärdet, måste också det högsta värdet 
infinna mig mitt i fönstret (se figur 12).  

7.2.3 Tidsintervall mellan stegen 
En tidsbestämmelse mellan varje steg kommer av den uppenbara anledningen att fler steg inte ska kunna inträffa än vad 
som är fysiskt möjligt. Genom att låta några testpersoner gå i vanlig takt fick man fram att tiden för ett steg i sekunder 
befann sig i intervallet          , vilket gjorde att antalet värden i fönstret fick uppgå till sju stycken (se figur 12). Då 
samplingsfrekvensen för accelerometern suttits till 1    innebär det att intervallet blev halva samplingsfrekvensen och 
därmed     sekunder.  
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Figur 12. Visuell bild av ett glidande fönster (grå zon) innehållande de sju senaste värdena för     . Fönstrets funktion 
är att filtrera bort falska positiva steg genom att medelvärdet ska överstiga gränsvärdet (röd markering), skapa ett 

tidsrum mellan varje steg samt endast inträffa i fönstrets median. 
 

7.3 Stegets riktning  
Ett stegs riktning kan uppskattas av telefonen genom godtycklig sensor med varierande resultat. I det här arbetet har 
magnetometern använts för att avgöra telefonens ritning och accelerometern för att samtidigt ta hänsyn till dess 

rotation. Likt accelerometern ges magnetometers värden enligt en vektor    (        )
 

där värdena mäts i micro-Tesla. 

Genom en inbyggs funktion i Androids API bistås användaren, förutsatt att vektorerna från accelerometer och 
magnetometern är tillgängliga, med en     stor rotationsmatris från vilket orienteringen kan beräknas oavsett lutning av 
telefonen.  

En skillnad mellan en magnetometer och en traditionell orienteringskompass som bör tilläggas är att den senare primärt 
styrs av jordens magnetfält medan magnetometern av alla magnetiska material som utgör ett magnetfält. Även om 
jordens magnetfält är väldigt starkt finns det många magnetiska föremål i en inomhusmiljö som kan skapa störningar i 
magnetometern. 

7.4 Stegets längd 
Ett stegs längd är ett värde som är väldigt individuellt för användaren. Det finns dock tekniker som kan användas för att 
uppskatta längden till ett mer precist värde. En av dessa tekniker är att låta användaren mata in sin höjd i applikationen 
första gången, vilket ger en grov uppskattning men troligen en bättre sådan än att låta variabeln vara konstant för alla 
användare. En annan är att använda sig av ett standardvärde till dess att användaren har tagit ett visst antal steg. Är då 
sträckan känd samt antalet steg som togs, kan medellängden för ett steg räknas ut och anpassas dynamiskt. 

I detta arbete har författaren låtit längden förbli en konstant baserat på egna mätningar. Genom att gå längs en rak linje 
med ett känt avstånd och sedan dividera detta med det antal steg som togs, har längden      meter för ett steg tagit fram. 

7.5 Död räkning 
Död räkning är en navigationsmetod som innebär att man räknar ut ett objekts position utifrån den föregående. Detta 
med hjälp av objekts hastighet, riktning och tidsåtgång från föregående positionsbestämmelse. Innan GPS var uppfunnet 
var död räkning det enda sättet att positionera sig efter. Något som var användbart i sjö- och luftfart där navigering efter 
till exempel riktmärken inte alltid var möjligt. Principen används än idag för ubåtar i undervattensläge. 

Det största problemet med död räkning är att felen ackumuleras då tidigare position hela tiden är referenspunkt för den 
nästkommande. Något som innebär att relativt små fel, som uppkommer av felaktiga instrument eller svårberäkneliga 
krafter, med tiden skapar stora felmarginaler. Detta gör att positionen bör kalibreras med jämna mellanrum.  

Då en position från mätningar av Wi-Fi-signaler bara kan erhållas ungefär var      sekund behövs något som 
uppdaterar positionen där emellan. En påbyggnad av död räkning är död räkning för fotgängare, eller pedestrian dead 
reckoning, vilket löser just ovanstående problem. Då varje steg tagits kommer längden och vinkeln för steget vara 
uppskattad och således kan den nya positionen estimeras.  
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8. Tillämpning av stegdetektering i partikelfiltret 
Då stegdetekteringen adderas till applikationen blir många tidigare implementeringar ogiltiga och måste följaktligen 
uppdateras. Följande kapitel kommer att presentera just de förändring som gjort i enlighet med detta. 

8.1 Partiklarnas viktsättning 
När avståndet för ett steg samt dess riktning är känt kommer viktsättningen för partiklarnas att kalibreras i enlighet med 
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(8.1) 

 
där   är stegets riktning och    och    användarens senast estimerade position.  

Den nya formeln för viktsättning är betydligt mindre aggressiv än sin föregångare. Då partiklarna bara behöver 
propageras varje gång ett steg detekteras finns ingen anledning för dessa att skapa en större spridning än ett stegs 
maximala längd. Något som leder till större densitet av partiklar kring användaren och därmed försvinner fördelarna 
med ett aggressivare filter. 

8.2 Omsampling av partiklar 
För omsamplingen är det två saker som förändras, där den första är värdesättningen av de nya partiklarna. Hastigheten 
     kommer ges normaldistributionen   och standardavvikelsen    kalibrerad till      respektive      (se formel 5.4). 

Den relativt höga avvikelsen är vald med intuitionen att bättre hantera icke-linjära rörelser som till exempel 90-graders 
riktningsförändringar. Den andra förändringen som sker är att omsamplingen inte kommer att utföras varje iteration av 
partikelfiltret. Valet av omsamplingsfrekvens kan göras enligt en rad olika algoritmer, varav några presenteras i ett 
arbete av Hol [24]. Omsamplingsfrekvensen i detta arbete kommer att ske enligt en deterministisk metod där 
omsamplingen görs med jämna mellanrum. 

8.3 Karta 
Då ett stegs längd motsvarar ungefär en fjärdedel av Wi-Fi lösningens förflyttning uppstår inte längre samma svårighet 
vid förflyttandet genom dörröppningar vilket gynnar en enklare lösning. Kemppi et al. [25] gör denna kontroll genom att 
studera varje partikels propagering vid varje tillstånds-uppdatering. En metod som lämpar sig särskilt bra vid en 
sensorlösning då förflyttningen vid varje uppdatering är liten vilket gör att tidigare problem, där användaren hinner 
färdas runt en vägg, försummas. 

8.4 Wi-Fi positionering 
Då partiklarnas propagering baseras på telefonens sensorer i stället för Wi-Fi-signaler, uppstår inte längre samma behov 
av Wi-Fi positionering. Sensorer lider dock av mindre avvikelser i mätningarna, vilket med tiden ackumuleras till större 
avvikelser då nästa position hela tiden baserar sig på den föregående (se kapitel 6). Rollen för avståndsmätningen med 
Wi-Fi blir därför att kalibrera positionen hellre än att bestämma den, vilket tar bort den negativa effekten från 
sensortillämpningen. 
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9. Implementering 
Implementeringen av applikationen har påtvingat en del begränsningar. I detta kapitel kommer dessa begränsningar att 
klarläggas samt de verktyg som använts vid implementeringen att presenteras. 

9.1 Verktyg 
Det här avsnittet presenterar de verktyg som nyttjats vid appliceringen av det teoretiska till en fysisk applikation. 

9.1.1 Android studio 
Javaimplementation för applikationen har skett i utvecklingsmiljön Android Studio, vilket är en gratis mjukvara 
utvecklat av Google. Genom att koppla samman telefonen med datorn kan applikationen installeras och köras på 
telefonen. Proceduren är dock väldigt tidskrävande. Detta dels för att kompileringen och installationen tar     sekunder 
vilket blir tidsödande i längden vid mindre korrektioner, men också då skärmens storlek gör det visuella testandet till 
näst intill en omöjlig uppgift. För att minska tidsåtgången av testfasen har därför andra alternativ för testning eftersökts.  

Noterbart är att Android studio befinner sig i ett betastadie vilket gett upphov till några mindre problem under 
implementationens gång. Problemen är dock så pass små att den slutgiltiga applikationen inte har blivit lidande utan 
bara tidsåtgången för den. 

9.1.2 Visual studio 2013 
Visual studio 2013, i kodspråket C#, har primärt använts för att underlätta testningen av javaimplementationen. Många 
av de essentiella byggstenarna har då konverterats mot detta språk och testats som en separat enhet. Detta på grund av 
dess enkelhet och snabbhet vid felsökning, men även för att under visuella tester få tillgång till en större skärm en den 
telefonen erbjuder.  

Utvecklingsmiljön har även nyttjats vid skapandet av kartapplikationen samt för att ta emot och illustrera den 
positionsestimering som tillhandahålls av telefonen. Den senare skapar ett krav där applikationen måste vara 
uppkopplad mot datorn för att positioneringen ska kunna visas då telefonapplikationen inte har stöd för ändamålet. 

9.2 Utveckling och begränsningar 
Under implementationsfasen har en del förändringar samt begränsningar gjort då den ursprungliga strategin inte alltid 
varit den praktiskt bästa. Nedan kommer dessa att presenteras under respektive rubrik. 

9.2.1 Implementation av sensorer 
Ett orosmoment sedan valet att använda magnetometern för att bestämma användarens riktning var vilken inverkan de 
yttre störningarna skulle ha på mätvärdena. Något som resulterade i betydligt fler störningar än väntat. Kortare 
avvikelser går att filtrera ut genom att till exempel låta riktningen bestå av medelvärdet över de senaste mätningarna. Då 
störningarna däremot influerar riktningen över en längre tid blir uppgiften desto mer komplex, viket gav uppsåt till valet 
att exkludera telefonens sensorer helt. Den slutgiltiga lösningen blev därför den Wi-Fi baserade som implementerats 
tidigare utan telefonens sensorer och partikelfiltret uppdaterades i enlighet med beslutet. 

9.2.2 Propageringsmodellen 
Den valda modellen för radiosignalernas propagering valdes för att få en bra estimering av avståndet nära accesspunkten 
såväl som längre ifrån (se formel 4.7). Då den negativa produkten    ökar linjärt med avståndet medan         ( ) ökar 
logaritmiskt, tar den första produkten överhand vid längre avstånd. Den slutgiltiga signalförlusten blir då överskattad 
vilket resulterar i överskattade avstånd. Lösningen på problemet blev, efter inspiration från ett tidigare examensarbete 
[1], att introducera en maxgräns för avståndet. Den nya propageringsmodellen blev då 

 
     (  ( ))       (  (  ))          (

 

  
)        (      )      

 
(10.1) 

   

där      sattes till    meter. 

9.2.3 Partikelfiltrets karta och propageringsmodell 
Propageringsmodellen för den Wi-Fi-baserade lösningens partiklar var satt sådan att tiden mellan uppdateringarna var 
proportionerlig med det avstånd vardera partikel förflyttade sig. En modell som lämpade sig särskilt bra då användaren 
förblev i förflyttning. Då användaren däremot var stillastående ledde detta till att den estimerade positionen, vid exakt 
samma mätresultat, fortsatte att positionera ut användaren som om denna fortfarande förflyttade sig.  

Ett relaterande problem som uppstod när användaren konstant befann sig i rörelse, var att den sanna positionen kunde 
hamna utanför partiklarnas spridning. Anledningen var att positionsestimeringen inte kunde förflytta sig mycket längre 
per sekund än Gaussian distributionens medelvärde   (se formel 5.4). Om en uppskattning av positionen då hamnade för 
långt från den sanna, ledde detta till att partiklarna inte han ifatt användaren förrän denne stannade till. Som en lösning 
på detta och ovanstående uppdaterades Gaussian distributionens medelvärde   samt standardavvikelsen   till  .0 
respektive    . 
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10. Prototyptest 
Testerna för applikationen kommer att delas in i fyra fall: 

 Enbart fysiska accesspunkter utan hjälp av karta. 
 Enbart fysiska accesspunkter med hjälp av karta. 

 Användandet av virtuella accesspunkter utan hjälp av karta. 

 Användandet av virtuella accesspunkter med hjälp av karta. 

Detta kapitel kommer att beskriva hur ovanstående testfall har utförts samt miljön för utförandet. 

10.1 Testmiljö 
Testerna har utförts av författaren till arbetet på våningsplan två på Prevas AB, då en del variabler har anpassats därefter 
(se formel 5.4). Accesspunkternas placering är fördelat på två våningsplan. Två as dessa på våningsplan ett, och fyra 
stycken på våningsplan två (se figur 13). 

 

Figur 13. Accesspunkternas placering för testmiljön på Prevas AB. Våningsplan två har fyra accesspunkter 
utplacerade (grön markering) medan våningsplan ett har två stycken (gul markering). 

10.2 Tillvägagångssätt 
Samtliga fyra testfall har utförts med telefonen handhållen framför användaren med skärmen riktad uppåt mot taket. 
Den rutt som har gett underlag för testerna är densamma och har valt för att skapa variation mellan raksträckor och 
svängar. Halvvägs under testat stannade även testpersonen till i    sekunder, vilket gjordes för att se om tillbakavägens 
resultat blev bättre om startposition kalibrerats. Testet påbörjades i korridorens nedre högra hörn och avslutades med 
detsamma. Sträckan för vilket testerna har utförts ges i figur 14. 

 
 

 

Figur 14. Figuren visar sträckan för vilket testerna har utförts. Varje test har gjorts enligt samma metod och sträcka, 
där startpositionen är korridoren i det nedre högra hörnet. Halvvägs in i testet har testpersonen stannat upp i    

sekunder för att se om tillbakavägens estimering är bättre då startposition är kalibrerad (hållplats x). 
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11. Resultat och analys 
Kapitlet kommer först att presentera resultatet för var och ett av de fyra testfallen, för att senare analysera både kartans 
och de virtuella accesspunkternas inverkan. Det visuella resultatet kommer visas i form av en bild där den egentliga och 
den uppskattade vägen illustrerats. Den uppskattade vägen kommer att bestå av de positionsestimeringar som uppmätts 
där en linje kopplar samman vardera mätpunkt. För att underlätta kommer även den första uppmätta punkten att 
markeras som start. 

Till testresultatet presenteras även den felmarginal var och en av lösningarna påvisat. Felmarginalen består av 
medelvärdet av absolutbeloppen för den estimerade positionen och vart användaren befann sig vid tidpunkten. 
Användarpositionen vid respektive tidpunkt är dock inget precist värde då detta vore väldigt svårt att bestämma. 
Däremot har tiden för då användaren startade, anlände till hållplatsen, lämnade hållplatsen samt anlände i mål sparats 
ned för att ge en bästa möjliga uppskattning av den korrekta positionen vid en angiven tidpunkt. 

11.1 Testresultat 
Detta avsnitt presenterar och analyserar de resultat som uppkommit, vilket kommer att delas upp mellan nyttjandet av 
en karta och utan karta. 

11.1.1 Utan karta 
Resultatet för användandet av endast de fysiska accesspunkter som tillhandahållits ges i figur 15, och med virtuella 
accesspunkter i figur 16. Den uppskattade felmarginalen för de båda blev       respektive       meter. 

  
Figur 15. Resultatet för Wi-Fi-lösningen utan nyttjandet 

av varken en karta eller de tillgängliga virtuella 
accesspunkter som funnits. Den uppmätta felmarginalen 

blev       meter. 

Figur 16. Resultatet för Wi-Fi-lösningen där de 
tillgängliga virtuella accesspunkter som funnits har 

nyttjats. Lösningen använder sig dock inte av en karta 
och resulterade i en felmarginal på       meter. 

 

Ett problem som observerades var att det tog mellan       mätningar innan partiklarna centrerats omkring eller i 
närheten av telefonens korrekta position. Detta kan ses i resultatet ovan då användaren han röra sig     meter innan 
estimeringen börjat närma sig den korrekta positionen. En anledning till problemet kan vara viktsättningen av 
partiklarna. Om den första estimeringen hamnar långt bort från den sanna positionen kommer en aggressiv 
viktsättningsmetod öka tiden innan partiklarna når den önskade positioneringen. För att testa teorin kalibrerades 
partiklarnas viktsättning till en mindre aggressiv sådan, vilket visade sig förbättra den initiala positioneringen. Desto 
sämre blev dock resultatet då användaren började röra sig. Viktsättningen gjorde då att estimeringen inte kunde hålla 
samma hastighet som användaren och halkade bakom. 

11.1.2 Med karta 
Då den genererade kartlösningen nyttjats hamnade den estimerade positioneringen enbart på de positioner som tidigare 
tillåtits enligt rutnätet (se figur 9). Resultatet då kartan använts i samband med enbart de fysiska accesspunkterna kan 
ses i figur 17 och med de virtuella accesspunkterna i figur 18. Den uppskattade felmarginalen för testerna blev       
respektive       meter. 
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Figur 17. Figuren visar resultatet då kartlösningen 

nyttjats i samband med de fysiska accesspunkter som 
tillhandahållits. Felmarginalen som uppmätts blev       

meter. 

Figur 18. Det illustrerade resultatet då både 
kartlösningen samt virtuella accesspunkter nyttjats. Den 

uppmätta felmarginalen blev       meter. 

 

Precis som tidigare resultat då en karta inte nyttjats skulle en känd startposition skapa en bättre total estimering. Detta 
kräver dock att användaren av en skarp version själv uppger sin position före användning, vilket vore opraktiskt och 
skulle motverka poängen med att skapa ett positioneringssystem från början. 

11.2 Virtuella accesspunkters inverkan 
En jämförelse av den uppmätta felmarginalen för testfallen visar att användandet av virtuella accesspunkter haft en 
positiv inverkan på båda resultateten. Anledningen till detta beror med största sannolikhet på tidsskillnaden mellan 
mätningarna av de virtuella accesspunkterna, vilket gör att deras propagering i rummet kan skilja. Indirekt blir alltså 
varje fysiskt accesspunkts signalförlust ett medelvärde av de virtuella accesspunkternas signalförluster vilket främjar 
användandet av fler virtuella accesspunkter.  

11.3 Kartan inverkan 
Med nyttjandet av den kartlösning som implementerats sänktes den uppskattade felmarginalen med     procent. Då 
positionering presenteras på en karta skapar den även ett visuellt bättre resultat då positionerna endast förekom i 
områden som varit fysiskt möjliga. Något som uppmärksammades efter implementationen av kartan var att den 
estimerade positionen ibland hade svårt att följa med användaren. Trots att testpersonen stannade upp under    
sekunder halvvägs under testet låg estimeringen ändå bakom. Fenomenet kan ses i figur 17 och figur 18 där estimeringen 
inte når ända fram till hållplatsen förrän användaren redan har begett sig därifrån. Hade inte denna hållplats existerat 
hade positioneringen fastnat bakom den röda linjen längst till vänster för att sedan ta samma väg tillbaka. Problemet 
skulle däremot kunna lösas genom att antingen öka det antal rutor en sekund motsvarar, alternativt använda sig av Wi-
Fi-positionen innan den har kalibrerats till rutnätet. Exempelvis skulle Wi-Fi-positionen kunna fungera som en 
dragningskraft mot den kalibrerade vilket ökade i takt med distansen dem emellan. 

Ett annat problem som uppmärksammats då positioneringen initierades var ett scenario där estimeringen hamnade i ett 
rum där en vägg separerade de båda punkterna emellan. Estimeringen fastnade då bakom väggen till dess att 
användaren befann sig i en position som gav estimeringen en möjlighet att komma ut ur rummet. Estimeringen bör 
därför inte vara den strikta redan från början innan positioneringen hunnit kalibrera sig. Alternativt kan tidigare lösning 
med en dragningskraft samverka med denna och låta estimeringen förflyttas genom väggar då förbestämda kriterier 
möts. 
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12. Slutsats 
Det här arbetet har implementerat en trilaterationsbaserad positioneringslösning över Wi-Fi där båda banden samt 
virtuella accesspunkter har nyttjats. Vidare implementerades en kartlösning för att främja den estimerade precisionen. I 
detta kapitel kommer bidragen som framkommit under arbetet att redovisas för att sedan introducera framtida arbeten. 

Noterbart är att det positioneringssystem som skapats där telefonen använts för att positionera användaren kan komma 
att upplevas som integritetskränkande. Applikationen som tagits fram i detta arbete kräver att användaren själv tar emot 
accesspunkternas signaler och skickar dessa till ett närliggande system. Användaren måste då tidigare självmant valt att 
visa upp sin position. Systemet skickar inte heller positionen direkt vid uppkopplande till nätverket utan tvingar 
användaren att starta överföringen varje gång denna uppkoppling sker. 

12.1 Bidrag 
Testresultaten visade att användandet av virtuella accesspunkter haft en positiv effekt på positioneringen, både med och 
utan den valda kartlösningen. En anledning till detta kan vara att de virtuella accesspunkternas mätningar implicit utgör 
den fysiska accesspunktens medelvärde, vilket skapar en stabilare och mer rättvis signalförlust.   

Implementeringen av en karta med den valda rutnätsbaserade lösningen visade även den sig öka precision vilket sänkte 
den uppskattade felmarginalen med     procent. Då applikationen är tänkt att illustrera telefonens position på en karta 
över byggnaden förhöjs även det positiva intrycket av positionering då en estimering exempelvis inte längre kan hamna 
över en vägg. Två nackdelar har dock framkommit under testfasen av kartan. Den ena är att den initiala positionen, 
innan partiklarna hunnit lokalisera sig runt användaren, kunde hamna i ett rum där en vägg skiljde positionen och 
användaren åt. Positionen fastnade då i rummet tills dess att användaren befann sig på en fördelaktig position så att 
estimeringen kunde hitta ut. Det andra problemet uppkom då användaren förblev i ständig rörelse vilket kunde leda till 
att denna hamnade utanför partiklarnas spridning. Anledningen för detta var den fördröjning som fanns mellan varje 
Wi-Fi-uppdatering, vilket gör att de olika accesspunkterna mäts för olika avstånd. En lösning på de båda problemen 
framfördes där den ännu inte kalibrerade Wi-Fi-positionen fick en dragningskraft mot den estimerade som då ökade 
linjärt med avståndet eller tiden. Hamnade Wi-Fi-positionen då för långt från den estimerade kunde den senare 
kalibreras i enlighet.  

På grund av de stora störningar magnetometern uppgav valde man att ta bort sensorerna ur lösningen och detta har 
därför inte testats. Sensorernas inverkan på lösningen kan därför inte besvaras. Mycket arbete har dock lagts på 
ändamålet då magnetometern var de sista som behandlades. Hade fokus från början lagts på den valda lösningen hade 
fler av de förbättringar som framkommit under arbetets gång kunnat implementeras i dess ställe. 

Den bästa precision framkom av den lösning där både en karta samt tillgängliga virtuella accesspunkterna användes, 
vilket gav en uppskattad felmarginal på       meter. Precision skulle dock behöva ökas för att säkert kunna avgöra 
vilken rum eller korridor en användare befinner sig i för den testade byggnaden.  

12.2 Framtida arbete 
Under arbetets gång har en hel del tankar och förslag på förbättringar och optimeringar kommit fram. Några av dessa 
implementerades medan andra valdes bort. Det här avsnittet kommer presentera några av de bortvalda förslagen som 
framtida arbete. 

12.2.1 Sensorer 
En implementering av telefonens sensorer är det nästa logiska steget till att öka precisionen. Det här arbetet har visat att 
en accelerometer kan användas för att skapa en stegräknare, och om då bara riktningen kan beräknas kommer 
positioneringens precision ökas markant. Sensorlösningen blir då den primära lösningen som partiklarna baserar sig på 
medan Wi-Fi-signalernas uppgift blir att kalibrera positionen.  

För att bestämma riktningen av ett steg borde en fusion av magnetometern och gyroskopet kunna användas. 
Magnetometern är känslig för störningar men levererar en bra uppskattning över längre intervall. Gyroskopets precision 
för korta intervall är däremot bra. Över en längre tid tenderar dock gyroskopets värden att divergera vilket med tiden 
byggs på till större fel. Slås dessa två sensorer samman kan den enas svaghet vägas upp av den andres styrka och således 
bör en bra estimerad riktning erhållas. 

12.2.2 Crowdsourcing 
Om precisionen kan optimeras ytterligare genom användandet av sensorer kan lösningen användas för att skapa en karta 
över området dynamiskt. Genom att över en längre tid spåra rörelsemönster för användare, kan en karta över de väggar 
och objekt som finns placeras ut. Detta tar bort kravet på att en skalenlig karta ska finnas tillgänglig och applikationen 
blir mer dynamisk. 
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12.2.3 Parallellisering av partikelfiltret och kartan 
Den telefonen som använts har fyra kärnor till sitt förfogande. Många utav partikelfiltrets steg är helt individuella för 
vardera partikel vilket skapar goda parallelliseringmöjligheter. I ett optimalt scenario skulle beräkningskraften kunna 
minskas med upp till    procent. Även kartlösningen som implementerats är helt serialiserad. Implementerandet av flera 
trådar kräver här mer arbete på grund av dess struktur. Byggs strukturen om med parallellisering i åtanke finns dock 
mycket beräkningskraft att spara. Om mer beräkningskraft finns tillgängligt kan fler partiklar användas vilket förbättrar 
möjligheterna för en mer precis precisionen. 

12.2.4 Specificerad kanalsökning 
När en Androidtelefon hämtar informationen från varje accesspunkt söker denna, som standardutförande, igenom varje 
kanal som den har stöd för. Då varje kanalsökning tar ~100ms blir den totala söktiden      sekunder om denna har stöd 
för både    Ghz och  Ghz banden. Om de kanaler som ska användas är kända i förväg eller sparas ned under de första 
sökningarna kan framtida sökningar ske för endast dessa. Detta skulle drastiskt sänka den tid som krävs för varje 
skanning och positionering skulle uppdateras oftare. 
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