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Inomhuspositionering av mobila enheter

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Christoffer Kjellson

Har du någon gång undrat varför karttjänster inte fungerar i stora allmänna byggnader
så som köpcenter och universitetsbyggnader? En anledning är att GPS-signalen oftast
inte är tillförlitlig inomhus, och dessutom finns det stora utmaningar med alternativa
metoder. Genom att använda olika sensorer som bland annat mäter signalstyrka från
Wi-Fi- och Bluetooth-sändare finns förhoppningar om att möjliggöra inomhusposi-
tionering av flera typer av mobila enheter.

Global Indoor Navigation (GIN) är ett forskn-
ingsprojekt på företaget Combain i samarbete
med Matematikcentrum vid Lunds Universitet.
Projektet går ut på att utveckla och förbättra en
mängd metoder för positionering och navigering
inomhus, och i ett stort antal byggnader. Sådana
metoder kan bidra till nya möjligheter för naviger-
ing, lokalisering av utrustning, och säkerhetslös-
ningar inomhus, men även till förbättrad utformn-
ing av byggnader och inomhusmiljöer i framtiden.
För att förbättra existerande metoder för po-

sitionering var det inom GIN-projektet av in-
tresse att undersöka hur tidigare insamlade sen-
sordata kan användas för positionering av nya
mätningar. Positioneringen var främst baserad
på signalstyrka (RSSI) som uppmätts från Wi-Fi-
och Bluetooth-sändare och är därför relevant för
alla mobila enheter som kan mäta RSSI, inklusive
mobiltelefoner. Fokus inom detta examensarbete
var på denna grund maskininlärning för signal-
styrkebaserad inomhuspositionering, men även på
utveckling av relaterade metoder relevanta inom
GIN-projektet.
Ett flertal maskininlärningsmodeller utvärder-

ades för positionering, vilka både var baserade
på existerande metoder, men inkluderade även en
ny-utvecklad deep-learning arkitektur (se figur)
anpassad för applikationer inom GIN-projektet.
En metod för att förbättra dessa uppskattningar
av position med hjälp av andra sensorer (ac-
celerometer, magnetometer och gyroskop) utveck-

lades också, baserad på en annan typ av neuralt
nätverk (LSTM) och optimering.

Resultaten visade att metoderna baserade på
neurala nätverk kunde uppnå liknande positioner-
ingsnoggrannhet som mer klassiska metoder, med
fördelar så som minskad beräkningskomplexitet
vid användning, och lägre positioneringsfel med
färre tillgängliga mätningar. Delar av examensar-
betet bidrog även till en andraplats i en global
tävling i inomhuspositionering.
Utöver positioneringsmetoderna utvecklades

även algoritmer för uppskattning av magnitud av
fel i positionsuppskattningar, förbättring av posi-
tionering med hjälp av planlösningar, och slutli-
gen även uppskattning av väggar vilket kan vara
till hjälp vid navigering.


