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Sammanfattning  

I det här arbetet undersöks möjligheterna att implementera ett 

inomhuspositionerings-system (IPS) på Högskolan i Gävle (HiG). Syftet med 

systemet är att kunna lokalisera serviceavdelningens transportvagnar. Olika 

radiotekniker analyseras och utvärderas för att välja ut de mest lämpliga 

teknikerna. Passiv RFID (Radio Frequency Identification) och Wi-Fi valdes ut 

för att konstruera en prototyp i form av en hybridlösning. Prototypen 

implementerades och testades under verkliga förhållanden på högskolan. 

Systemet bestod av en passiv RFID-läsare monterad på undersidan av en 

transportvagn och åtta taggar av två olika typer placerad på golvet i passager 

mellan olika byggnader. Läsaren var kopplad mot en PC på vagnen som via det 

befintliga Wi-Fi nätet på skolan laddade upp tagginformation till en 

webserverlösning. Informationen bestod av vagn-id, vilken byggnad vagnen 

befann sig i, klockslag och datum. Fyra tester utfördes där första testet gick ut 

på att se om taggarna och läsaren kunde kommunicera med varandra samt om 

logiken fungerade. I andra testet mättes signalsträckan för varje tagg. I test tre 

samlades statistik in på hur ofta taggarna registrerades då vagnen passerade 

genom hela testområdet flera gånger. I sista testet samlades det in statistik på 

hur mycket vagnen kunde flyttas i sidled och ändå få kontakt mellan läsaren 

och taggarna. Slutsatsen av detta arbete är att det är tekniskt och praktiskt 

möjligt att implementera ett inomhuspositionerings-system på Högskolan i 

Gävle men breda passager, samt läsares begränsade räckvidd kan utgöra ett 

problem. 

Nyckelord: Indoor Positioning System, Localization indoor,                

RFID, Wi-Fi 
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1 Introduktion 

Människor i dagens samhälle använder sig av olika positioneringssystem för att 

lokalisera objekt och människor. Utomhus är det allra vanligaste systemet GPS 

(Global Positioning System). Detta grundar sig bland annat på att systemet är 

lättillgängligt och att det har en bra precision när det kommer till positionering 

utomhus. När GPS ska användas inomhus uppstår problem, främst på grund av 

svårigheter att få tillräckligt starka signaler men även exempelvis att beräkna vilken 

våning i en byggnad ett objekt befinner sig på. Inomhus är GPS inget dominerade 

system till motsvarande grad som utomhus. 

Det finns många andra välfungerande tekniker som kan användas vid implementation 

av ett inomhuspositionerings-system, bland annat optiska och radiobaserade 

tekniker.  Valet av teknik varierar beroende på hur byggnadernas infrastruktur är 

utformad samt vilka resurser som finns till förfogande.  En optisk teknik som 

används vid utveckling av inomhuspositionerings-system är kamera [1].Ultra Wide 

Band (UWB) är en sorts radioteknik som används i inomhuspositionerings-system. 

Denna är användbar då ett inomhuspositionerings-system ska användas i 

nödsituationer som till exempel brand eller terroristattacker [2]. RFID (Radio 

Frequency Identification) är en annan sorts radioteknik som kan användas. I artikeln 

Equipment Location in Hospitals Using RFID-Based Positioning System [3] presenterar Ali 

Asghar Nazari Shirehjini et al. ett RFID-baserat system för att lokalisera objekt i 

rörelse på sjukhus.   

Både sjukhuset i Gävle och serviceavdelningen på Högskolan i Gävle (HiG) har 

problem med att utrustning kan försvinna eller komma på villovägar i deras 

byggnader. På sjukhuset är det sängarna som behöver lokaliseras och på Högskolan i 

Gävle upplyser personalen om att det är tidskrävande att söka efter deras 

transportvagnar. Detta projekt kommer fokusera på lokalisering av vagnarna som 

hör till serviceavdelningen på HiG. Ett positioneringssystem som kan lokalisera i 

vilken byggnad transportvagnarna senast befunnit sig i, skulle uppskattas av 

personalen på serviceavdelningen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta projekt är att ta fram ett underlag för införandet av ett 

inomhuspositionerings-system på Högskolan i Gävle genom att undersöka olika 

befintliga tekniker och se om de går att tillämpa efter skolans behov och 

förutsättningar. Ett önskemål är att positioneringsuppgifter ska vara tillgängliga via 

ett webgränsnitt för att personalen snabbt ska kunna få tag i information om var 

utrusningen senast befann sig. För att uppnå detta försöker detta arbete besvara 

följande frågeställningar:  

● Hur ser möjligheterna ut för att utveckla ett datoriserat inomhuspositionerings-

system för att spåra utrustning på HiG?  

● Vilka fördelar och nackdelar finns bland olika tekniker? 

● Vilken teknik är mest lämpad för att utveckla ett datoriserat 

inomhuspositionerings-system med syfte att spåra utrustning på HiG? 

1.2 Avgränsningar 

En avgränsning var att endast fokusera på Högskolan i Gävle. Detta val gjordes för 

att miljön är bekant och personalen på serviceavdelningen var lätt att komma i 

kontakt med. Utöver detta analyseras och utvärderas endast radiobaserade tekniker 

för inomhuspositionering. Optiska tekniker valdes bort då dessa har en relativt 

komplex implementering. En annan anledning till denna avgränsning var för att 

hinna ta fram en prototyp samt göra praktiska tester. 

1.3 Arbetets struktur 

Denna rapport  är uppdelad i  sex kapitel. Det första kapitlet innefattar 

Introduktion. Andra kapitlets innehåll fördjupar sig inom Teknisk bakgrund för 

inomhuspositionering av olika radiotekniker. Kapitel tre beskriver den metod vi har 

använt oss för denna studie.  Resultat presenteras i kapitel fyra.  I kapitel fem ges det 

slutsatser och slutligen består kapitel sex av diskussion. 
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2 Teknisk bakgrund för inomhuspositionering 

Det finns ett antal olika radiobaserade tekniker som kan tillämpas för att skapa ett 

inomhuspositionerings-system. De vanligast förekommande teknikerna beskrivs 

nedan. 

2.1 ZigBee 

ZigBee är ett välkänt protokoll inom bland annat Internet of Things för att få mindre 

enheter med begränsad kapacitet och utan behov av hög överföringshastighet att 

kunna överföra kontrollsignaler och statusbesked. Tekniken är av typen WPAN 

(Wireless Personal Area Network) som är ett kommunikationssystem för att tillåta 

ad-hoc uppkoppling mellan ett flertal oberoende datoriserade enheter på relativt 

korta avstånd [4] .  

ZigBee har ett protokoll med ett antal skikt. Varje skikt erbjuder tjänster till skiktet 

ovan och varje skikt är ansvarig för dess egna plikter. Protokollet består av 

applikations-specifikation på hög nivå, ett applikationsskikt, ett nätverksskikt, ett 

datalänkskikt och ett fysiskt skikt. Signalerna som skickas är radiosignaler och 

ZigBees frekvensband är uppdelat till tre band. Dessa har frekvenserna 868MHZ, 

915MHZ och 2.4GHZ[4]. För applikationer som inte är i behov av hög 

energiförbrukning passar ZigBee bra. Räckvidden för dessa enheter är cirka 20 till 

30 meter om de används inomhus [5]. Tekniken är känslig för hinder som väggar och 

inredning, vilket innebär att man måste ha en bra planering när man sätter ut 

enheterna. Detta uppvägs emellertid av att användandet av ZigBee innebär låga 

kostnader [6] .  

Dong et al. har gjort en undersökning genom att uföra ett test med Zigbee enheter. 

Författarna sätter upp ett helt system i två olika testmiljöer, ett kontor med måtten 

20 x 20 meter och ett annat i ett forskningslabb med måtten 15 x 20 meter. 

Systemet bestod av sex stycken Zigbee-enheter och en konrollenhet, som fungerade 

som en koordinator. Kontrollenheten var ansluen till en dator. Zigbee-enhterna 

placerades ut i rummet med varierad spridning. Enheterna fungerade som noder 

som kunde kommunicera med varandra och skicka positionsdata i realtid till 

kontrollenheten där informationen presenterades  på datorn. Testerna gav olika 

resultat för de två olika miljöerna de utfördes i. Det test som utfördes i 

kontorsrummet uppmätte starkast signalstyrka vilket författarna ansåg berodde på 

att detta rum hade färre barriärer [5]. 
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2.2   NFC 

NFC (Near Field Communication) är standardiserad enligt ISO 14442 och 

kommunikationen sker med en frekvens på 13,56 MHz som möjliggör en 

överföringshastighet på 424 kbit /s. Kommunikation sker mellan enheter med ett 

avstånd på cirka 10 centimeter. Tekniken kan användas för lokalisering av objekt 

inomhus, men den kan nyttjas till en mängd olika andra ändamål [6] . Kostnaden för 

NFC-taggarna är låga, cirka 1 dollar per tagg [7] .  

Det finns tre olika typer av enhter som kan interagera med varandra. Dessa tre 

enheter är NFC-mobil, NFC-tag och NFC-läsare. Tabell 1 nedan beskriver hur de 

olika enheterna kan kommunicera med varandra. Tabellen är reproducerad från 

sidan 2262 ur artikeln A Survey on Near Field Communication (NFC) Technology [6] . 

TABELL 1 –  ENHETS KOMBINATIONER  

Initiator device     Target device 

NFC mobile NFC tag 

NFC mobile NFC mobile 

NFC reader NFC mobile 

 

De flesta telefoner som är tillgängliga på marknaden har NFC inbyggt i enheterna 

vilket gör tekniken lättillgänglig för de flesta i vardagen. En möjlig lösning för 

positionering eller lokalisering är att placera ut taggar där man vill ha dem. I artikeln 

nämner Ozdenizci et al. att när en smartphone läser av en NFC-tagg kan 

informationen presenteras på olika grafiska sätt. Informationen kan därefter 

vidarebefodras från enheten till andra enheter [8]. Tekniken används för korta 

avstånd när två enheter kommunicerar med varandra. Positions-noggranheten är 

relativt låg och sker inte i realtid vid tillämpning av inomhuspositionering med NFC 

[7] .  
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2.3   Radar 

Radar är en teknik som redan från början utvecklats i syfte att användas för att 

bestämma föremåls position. Radiopulser av hög frekvens skickas ut från en antenn. 

Dessa radiopulser studsar mot föremålet och reflekteras tillbaka till sändaren, som 

även har en mottagare, som mäter den reflekterade signalen. Riktningen kan 

bestämmas på flera sätt, ett sätt är att radarantennen roterar. Den reflekterade 

signalen klockas när signalen når primärradarn och då kan positionen bestämmas 

genom den tid det tar för signalen att färdas. Detta är grundkonceptet med radar 

[9].  

En annan typ av radar som används är Doppler-radarn. Den används mycket inom 

flygindustrin [10]. Två fördelar med Doppler-radarn är att både inköpspriset och 

energiförbrukningen är låg. En nackdel med Doppler-radarn är att det är svårt att 

mäta små förflyttingar  [11]. För att underlätta denna process använder man flera 

Doppler-radar-apparater i ett samspel med en Angle Of Arrival-algoritm [12] .  

I artikeln Indoor Relative Localization with Mobile Short-Range Radar beskriver Kaoru 

Yokoo et al. hur de har som mål att presentera ett system för inomhuspositionering i 

byggnader, där infrastrukturen  för byggnaderna är okända [13]. Deras tanke är att 

brandmän eller robotar ska kunna gå in i dessa byggnader och använda sig av denna 

teknik för att på så sätt få kännedom av sin position. De  vill att systemet ska fungera 

självständigt, vilket innebär att detta ska fungera utan uppsatta komponenter i 

byggnaden. Det faktum att infrastrukturen är okänd försvårar möjligheten att 

använda en vanlig pulsradar som har en bra noggranhet. 

Testriggen i experimentet bestod av två Doppler-radar-apparater som placerades på 

varsin sida av en mono-pulse radar, endast gyrosensorfunktionen användes av mono-

pulsradarn. Två experiment utfördes, det första testet utfördes med endast  radar, i 

det andra testet kopplades även gyrosensorn på.  

Resultaten varierade i de två exprimenten. I det första testet uppnådde resultatet en 

omfattande avvikelse, medan det andra testet gav betydligt högre ackuratess. 

Sträckan som experimentet utfördes på var 21 meter. I första experimentet 

noterades en avvikelse på 2,1 meter och i det andra experimentet endast 11,6 

centimeter. Figurerna 1 och 2 nedan visar resultaten från testerna. Bilderna är 

reproducerade från artikeln Indoor relative Localization with mobile short- Range Radar 

[13] .   
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FIGUR 1 –  RESULTAT MED ENDAST RADAR 

 

 

FIGUR 2 –  RESULTAT MED BÅDE RADAR OCH GYRO  

 

2.4   Ultra-Wideband 

Ultra-Wideband är en sorts radioteknik som är byggd för korta avstånd med hög 

bandbreddskommunikation. Bandbredden har en stark flervägsresistans. Tekniken 

har även en förmåga att skicka signaler genom vissa material, till exempel väggar. 

Detta innebär att Ultra- Wideband är bra att använda för lokalisering, 

avståndsberäkning och spårande i ett inomhuspositioneringssystem. Denna teknik 

brukar förkortas UWB [9]. 

Lokalisering med UWB utnyttjar egenskaperna för tidssynkronisering av UWB-

kommunikation för att uppnå hög inomhuslokaliserings-noggrannhet. Därför är 

denna teknik lämplig för hög precision vid lokalisering i realtid. Detta kan tillämpas 

både i 2D och 3D. När lokalisering sker i 3D kan två olika mätmetoder användas. 

Dessa är TDOA (Time Difference Of Arrival) och AOA (Angle Of Arrival). Den 

förstnämnda mäter tidsskillnaden mellan UWB-pulser som anländer till flera 

sensorer. Den sistnämnda är en metod för att bestämma utbredningsriktningen för 

radiofrekvensvågen [14]. En fördel med UWB är att inköpspriset och 

energiförbruknignen är låg [12], [15]. En nackdel är att precisionen inte är lika bra 

när UWB implementeras på stora ytor [7]. 
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2.5   Bluetooth 

Bluetooth är en radiobaserad trådlös teknik som möjliggör att olika tekniska 

apparater kan kommunicera med varandra och tekniken är strömsnål. Frekvensen 

för radiovågorna ligger mellan 2,402 GHz och 2,480 GHz. Det finns tre klasser av 

bluetooth, vilka benämns klass 1, 2 och 3. I tabell 2 nedan visas räckvidderna för de 

olika klasserna, tabellen är reproducerad från artikeln  Bluetooth indoor positioning 

[16]. Enligt artikeln är klass 3 lämpad för användning i inomhuspositionerings-

system. 

 
TABELL 2 -  KLASS OCH DESS RÄCKVIDD  

Klass Räckvidd  

Klass 1 100m 

Klass 2 10 m 

Klass 3 5 m 

 

Det är möjligt att sammankoppla flera olika enheter. Den enheten som initierar 

kommunikationen blir master-enhet i systemet. För att minska risken att två enheter 

sänder med samma frekvens sänds 79 olika frekvenser slumpmässigt ut från en 

enhet, vilket minskar risken för konflikter mellan dessa enheter.  Enheterna kopplas 

ihop med varandra genom en gemensam nyckel som finns inprogrammerad, 

alternativt kan den ställas in manuellt. Detta för att öka säkerheten så att  inte 

uppkopplingen blir tillgänglig för obehöriga[16]. 

Bluetooth Low Energy (BLE) Beacons är en typ av anordning som använder sig av 

Bluetooth-teknik. Frekvensenbandet som en sådan anordning arbetar på är 2,4 GHz 

[17]. Användandet av BLE Beacons innebär flera fördelar: enheterna är små, 

energisnåla, trådlösa samt att de är billiga [18]. Ett exempel då BLE Beacons används 

är i Apple Corps utrustning IBeacon. Ett IPS byggt med denna utrustning består av 

en eller flera kommunikationsenheter samt en eller flera rörliga enheter med 

internetuppkoppling. Kommunikationsenheterna sänder ut signaler som sedan tas 

upp av de rörliga enheterna. De rörliga enheterna tar då emot 

kommunikationsenheternas ID. Den rörliga enheten utför sedan åtgärder enligt ID-

informationen[19] . 
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Tabellen nedan sammanfattar för och nackdelar för de olika teniknarna som nämns 

ovan, se tabell 3.  

TABELL 3 -  FÖRDELAR  OCH  NACKDELAR  MED  OVANSTÅENDE  TEKNIKER 

Teknik Fördelar Nackdelar 

ZigBee Låg kostnad Känslig för hinder 

NFC Lättillgänglig teknik och billigt med taggar Kort räckvidd 

Doppler Radar Låg kostnad och energiförbrukning Svårt att mäta avstånd 

UWB Bra precision på små ytor Sämre precision på stora ytor 

Bluetooth, 

klass 3 

Låg energiförbrukning Kort signalsträcka 

 

2.7   Wi-Fi 

En annan teknik som används är Wi-Fi. När ett Indoor Positioning System utvecklas 

med hjälp av Wi-Fi används ofta RSSI’s (Recieved Signal Strength Indicators) för att 

läsa av styrkan av en Wi-Fi åtkomspunkt. När denna kombination av RSSI’s och Wi-

Fi används är en av de vanligaste strategierna för positionnering Fingerprinting (FP)  

[9]. Denna strategi beskrivs i sektion 2.10.3. 

Wi-Fi är en utbredd teknik som finns i de flesta hushåll, industrier och företag. 

Detta innebär att tekniken inte kräver så mycket investeringar eftersom 

infrastrukturen redan finns där, vilket ger ekonomiska fördelar [20]. Idag äger de 

flesta personer i västvärlden en smartphone och de flesta smartphones har Wi-Fi 

inbyggt. Enhetens hårdvara lämpad för inomhusbruk. Det är lätt att utveckla 

mjukvaran för dessa mobila enheter, ändra och uppdatera den. Tekniken är stabil 

och driftsäker i jämförelse med andra tekniker som tillämpas [21]. Vid lokalisering 

av olika objekt med Wi-Fi är det möjligt att se var objektet befinner sig så länge 

objektet är anslutet till systemet. Om människor är anslutna till systemet med sina 

datorer eller mobiltelefoner kan detta ur integritetssynpunkt vara en nackdel då 

personens position kan ses. 

Ett IPS med en Wi-Fi-lösning utformades i samband med bygget av tunnelbanan i 

Guangzhou, år 2010. En studie gjordes av Woo et al. och publicerades av förlaget 

Elsevier. Studiens syfte var att spåra var anställda, material, maskiner och fordon 

befann sig på byggarbetsplatsen. GPS fungerade inte på byggarbetsplatsen, då det var 

ett tunnelbygge, vilket var anledningen till att ett IPS behövdes [21]. Detta problem 

påminner om vårt problem som vi har tänkt att lösa åt Högskolan i Gävle. 
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Lösningen använder sig av fingerprint-metoden genom att mäta signalstyrkan (RSSI) 

som uppmäts från Wi-Fi:s åtkomstpunkter. Det gjordes ett flertal experiment under 

studien och det visade sig att Wi-Fi-baserad teknik hade en felmarginal på 5 meter 

vilket var tillräckligt rättvisande för att implentera tekniken på byggarbetsplatsen.  

Systemet skapades i två faser; en träningsfas och en spårningsfas. Först tillämpades 

träningsfasen där en 2-D karta ritades över arbetsplatsen för att kunna samla in data 

och åtkomstpunkternas signalstyrka. Signalerna behandlades genom filtrering och 

interpolation, för att minska störningar som till exempel buller. Varje signal lades in 

i databasen med x –och y-koordinater för att bestämma en position [21].  

Under spårningsfasen tog man in signaldata i realtid. Den filtrerades och jämfördes 

med data som tidigare lagrats. När denna jämförelse var gjord och den mest troliga 

plats hade konstaterats, kunde objektets position lokaliseras. 

Systemet bestod av aktiva RFID-taggar som kommunicerade med hjälp av Wi-Fi. 

Taggarna var placerade på baksidan av bygghjälmarna för att undvika att störa 

signalerna. Routrarna som användes var av märket Linksys WRT54G. Som server 

användes en bärbar dator av märket HP Compaq 8710p[21]. 

Funktionen som de aktiva taggarna hade var att ta in signaldata och ID från 

åtkomstpunkterna och sedan skicka informationen vidare till servern. Informationen 

behandlades och jämfördes sedan med hjälp av informationen som hade samlats i 

träningsfasen för att lokalisera objektet. 

I studien beskriver Woo et al. att miljön där testet utförs är extrem och inte alls lika 

testvänlig som ett vanligt labb. Faktorer som gjorde miljön tuff var till exempel höga 

temperaturer och hög fuktighet. Med tanke på detta valde författarna att utföra 

studien vid tre lämpliga platser på arbetsplatsen. Dessa valdes ut strategiskt så att de 

negativa faktorerna inte skulle påverka testresultaten. En plats var vid vägen ner till 

tunneln för se om resultat i vertikal riktning kunde fås. I tunnelöppningarna sattes 

det upp två åtkomstpunkter, en vid ingången och en vid utgången. Syftet var att se 

vad eller vilka som befann sig i tunneln och vilka som befann sig utanför. Den tredje 

platsen var vid borrningsområdet, som också hade de tuffaste miljöförhållandena 

eftersom den var belägen långt inne i tunneln. Här testades prestandan för 

åtkomstpunkten [21]. 
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2.8   RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) är en teknik där det används aktiva eller 

passiva taggar som sänder ut radiosignaler, vilka tas emot av en läsare. Läsaren 

identifierar vilken tagg det är genom dess unika serienummer och registrerar 

informationen som är skickad. Taggen kan innehålla mer än bara sitt serienummer 

[9]. När ett system som använder RFID-teknologi skapas används ofta en databas för 

att lagra kommunikationen mellan RF-sändare och RF-läsare. Till denna databas 

finns ett interface för att kunna se innehållet i databasen. Med hjälp av dessa kan 

systemanvändarna veta när och var ett objekt skannades samt få beskrivningar av 

objektet [22]. 

En RFID-tagg består av ett mikro-chip, en antenn, och eventuellt ett batteri, 

beroende på om det är en aktiv RFID-tagg eller inte. Den förstnämnda innehåller ett 

batteri för att driva mikro-chippet, till skillnad från den senare nämnda där istället 

RF-sändaren genererar ett elektromagnetiskt fält som inducerar ström för att driva 

chippet [22]. Olika RFID-taggar arbetar på olika frekvenser. Desto högre frekvens 

desto bättre överföringshastighet och räckvidd. Frekvenserna brukar delas upp i tre 

kategorier. Den första kategorin är Low Frequency (LF), mellan 30-500 kHz. Den 

andra är High Frequency (HF), mellan 10-15 MHz och avslutningsvis den tredje, 

Ultra High Frequency (UHF), som uppmäter mellan 850-950 MHz, 2,4-2,5 GHz, 

5,8Gh [22], [23] . 

RFID-tekniken har förmåga att identifiera objekt som kommunicerar med dess 

taggar[23]. Ett aktiv RFID har ett batteri i RF-sändaren möjliggör att sändaren kan 

kommunicera med RF-läsaren på ett längre avstånd. Detta är en fördel med aktiv 

RFID eftersom dess signalssträcka når längre [23]. Räckvidden för aktiv RFID ligger 

på ungefär upp till 30 meter [9]. 

En annan fördel med aktiv RFID är att den har en indikator som visar hur stark en 

signal är. Denna indikator kallas SSI (Signal Strength Indicator). RF-läsaren tar emot 

värden från SSI och med dessa värden får man en ledtråd på var objektet befinner sig 

[23]. Vid användning av aktiva RFID-taggar kan man placera sensorer inuti dem, 

som kan känna av vibrationer. Detta är till hjälp för att upptäcka om objektet är i 

rörelse [23]. Denna fördel är tillämpbar i vår undersökning eftersom möjligheten 

finns att applicera dessa taggar på högskolans vagnar. Genom att göra detta kan 

information, som till exempel om att vagnarna är i rörelse fås. Passiva RFID-taggar 

är billiga och dess energiförbrukning är låg. Signalerna för passiv RFID har en kort 

räckvidd, upp till cirka 1 meter. Detta beror på att RFID-läsaren ger energi till 

sändaren för att den ska kunna kommunicera. [23]. En nackdel med aktiva RFID-

taggar är att dessa är dyrare än de passiva [22]. 
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2013 publicerades en forskningsartikel där Kim et al. föreslår en lösning på ett IPS 

med RFID-teknik  [24] . Detta system är tänkt att användas för att underlätta för 

äldrevården, i synnerhet avseende inomhusmiljö. Genom att kunna fastställa vilken 

tid och plats en person i fråga befinner sig på, ökar möjligheten att veta att personen 

är i säkerhet. Den föreslagna arkitekturen för systemet presenteras i artikeln. 

Komponenterna som skulle bygga upp systemet är följande: En RFID-tagg som 

personen har på sig, en eller flera RFID-läsare som känner av var taggen befinner 

sig. Då personen rör sig mellan ett flertal rum är det nödvändigt att ha en läsare 

utplacerad i varje rum. En server som tar emot klockslag, tagg-ID, läsar-ID samt 

taggens och läsarens position. Ingen utvärdering av ett implementerat system 

presenteras i artikeln. 

Tabellen nedan är en sammanställning av de tekninkerna som har undersökts, se 

tabell 4.  

TABELL 4 -  SAMMANSTÄLLNING FÖR TEKNIKERNA OVAN  

Teknik Räckvidd Energiförbrukning Kostnad Noggrannhet 

ZigBee 20-30 m Låg Låg - 

NFC 10 cm Låg Låg Låg 

Doppler 

Radar 

- Låg Låg - 

UWB 10 m Låg Låg Hög 

Bluetooth, 

klass 3 

5 m Låg Låg Låg 

Wi-Fi 50-100 m Hög Hög Hög 

Passiv RFID 1 m Låg Låg - 

Aktiv RFID +30 m Låg Hög - 
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2.9   Metoder och algoritmer för att beräkna position 

Positionering inomhus är komplicerat vid tillämpande av radioteknik och 

störningsmoment kan uppstå. Ett störningsmoment kan bero på ett flertal faktorer 

bland annat barriärer, exempel på detta är väggar och huskonstruktioner. Det finns 

olika metoder för att beräkna positionering inomhus, vanligast är triangulering, 

proximity och fingerprinting. Dessa metoder beskrivs nedan [21], [25] .  

För att bestämma en position inomhus är en vanligt förekommande metod 

triangulering. Objektets position fastställs med hjälp av avståndet till fasta 

mätpunkter eller vinkeln på signalen som mottages, vilket sker med en 

beräkningsalgoritm. Vid triangulering mäter man tre referenspunkter för att sedan 

kunna uppskatta positionen för objektet. Det finns tre metoder som ofta används, 

dessa är: Received Signal Strength (RSS), Time Of Arrival (TOA) och Angle Of 

Arrival (AOA). TOA är mest precis av de tre [26] . 

I artikeln Bluetooth Positioning using RSSI and Triangulation Methods skriver Wang et al. 

att triangulering är en välstuderad metod. Metoden går ut på att cirklar antas där 

mittpunkten är den enhet som sänder ut signalen och radien bestäms av 

signalstyrkan eller den tid det tar för signalen att färdas mellan sändare och 

mottagare[27]. Det måste finnas tre eller fler mätpunkter för att en skärningspunkt 

ska uppstå, det gäller för RSS och TOA, för AOA räcker det med två. Figur 3 nedan 

illustrerar ett exempel då tre korsningspunkter uppstår när tre enheter sänder ut 

radiosignaler. Figuren visar när en ny koordinat X uppstår, vilket är medelvärdet av 

de tre korsningspunkterna. Exemplet visar hur triangulering kan se ut. Figuren är 

reproducerad från sida 837 ur artkikeln A survey of indoor positioning systems for wireless 

personal networks [27]. 
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FIGUR 3- TRE KORSNINGSPUNKTER MED MEDELKOORDINAT X  

 

När TOA tillämpas mäts tiden det tar för signalerna att färdas till mottagaren. För 

att inga fel ska uppstå krävs det att alla enheter är synkroniserade. Som tidigare 

nämnts är TOA den mest precisa av de tre mätmetoderna [27].  

I litteraturen RFID Systems: Research Trends and Challenges beskrivs konceptet med 

proximitymetoden, då metoden används i ett positioneringssystem med RFID-

teknik. Konceptet beskrivs i kapitel 15, Principles and Techniques of RFID Positioning.  

Eftersom RFID-läsare har en begränsad räckvidd kan endast de taggar som befinner 

sig inom denna räckvidd registreras. Proximitymetoden går ut på att man antar att 

taggen är inom området där taggen registrerades. Om flera läsare registrerar samma 

tagg samtidigt görs ett antagande att taggen befinner sig nära den läsare som har 

registrerat högst RSS-värde (Recieved Signal Strength). Vid behov av hög 

positionsnoggrannhet vid tillämpning av den här metoden bör många RFID-läsare 

placeras ut på en liten yta [28] . 
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Fingerprinting-metoden används då positionerna i ett inomhuspositionerings-system 

beräknas med hjälp av Wi-Fi-anslutning. Metoden används ofta vid publikt 

tillgängliga nätverk. Metoden läser den aktuella RSSI (Received Signal Strength 

Indication) på platser från ett rutat lager av radiosignalkartan för att sedan fastslå 

platser baserat på matchande RSSI i nätverkets databas. När denna metod används är 

det viktigt att Wi-Fi-databasen är uppdaterad, annars finns det risk att fel uppstår. 

Ett fel som kan uppstå är att signalerna som skickas från en rörlig enhet matchar en 

gammal RSSI, vilket leder till att fel position visas. Ett annat fel som kan uppstå är 

när det inte finns några matchande RSSI lagrade i databasen [29]. 

Ett exempel på hur ett rutat lager av en radiosignalkarta kan se ut visas nedan, figur 

4. Kartan är uppdelad i 16 celler, där varenda cells signalvärde kontrolleras.  Bilden 

är reproducerad från sida 261 ur artikeln An Indoor Positioning Method Using a 

Combination of the Triangulation and Fingerprinting Techniques [30]. 

 

FIGUR 4 –  RUTAT LAGER AV EN RADIOSIGNALKARTA  

 

När ett inomhuspositionerings-system med fingerprinting-teknik ska tas i bruk 

brukar processen delas upp i två faser. Första fasen går ut på skapa en 

radiosignalkarta som täcker hela området och sedan placera ett rutat lager över 

kartan. Därefter samlas RSS (Recieved Signal Strength) in från alla befintliga Wi-Fi-

åtkomstpunkter, detta görs för respektive cell i det rutade lagret. Om det sker en 

ombyggnation eller någon annan förändring i byggnaden måste fas ett göras om. 

I den andra fasen rapporterar en rörlig enhet sin observerade RSS från olika Wi-Fi-

åtkomstpunkter till en server. Därefter beräknar servern en estimerad position för 

den rörliga enheten med hjälp av en algoritm och rapporterar sedan resultatet till 

enheten. En vanligt förekommande algoritm vid denna typ av beräkning är 

”Euklidiskt avstånd” [31]. 
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3 Metod 

Arbetet började med en litteraturstudie av olika tekniker som kan tillämpas vid 

utvecklingen av ett inomhuspositionerings-system. Litteraturstudien ledde till att två 

tekniker valdes ut, då de ansågs vara mest lämpade för Högskolan i Gävle på grund 

av att teknikerna var lätta att implementera och leveranstiden kort. Dessa var Wi-Fi 

och RFID. En prototyp utvecklades sedan där en kombination av dessa tekniker 

implementerades. Prototypen gick sedan igenom olika valideringstest på Högskolan 

i Gävle. 

3.1 Litteraturstudie 

Information som hittades i aktuella litteraturer och artiklar analyserades, 

utvärderades och relaterades till tidigare resultat och teorier. Sökningen skedde på 

de olika databaserna som skolan hade tillgång till, till exempel  IEEE och ACM 

Digital Libary. Det upptäcktes snabbt att Google schoolar var kopplad till de 

databaser som skolan hade tillgång till, vilket var tidssparande. För att effektivisara 

sökningen så söktes det på speciella nyckelord för att få fram relevant information. 

Titeln, sammanfattningen, nyckelorden och slutsatsen var avgjörande för beslut av 

vidare läsning av artiklarna.  

Frågeställningarna som definierades under rubriken ”Syfte och frågeställningar” 

fungerade som ett stöd för studien, vilket innebar att resultaten av litteraturstudien 

relaterades till frågeställningen. Analysen av olika tekniker presenteras under kapitel 

2, ”Teknisk bakgrund för inomhuspositionering”. Där har Wi Fi -och RFID-

teknikerna analyserats djupare. 
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3.2 Förutsättningar på Högskolan i Gävle 

Det har undersökts vilka förutsättningar det finns på skolan för att implementera ett 

inomhuspositionerings-system. Skolan består av flera byggnader som nästan alla är 

sammankopplade med passager. Hela komplexet är spridd på en stor yta från hus 99 

till hus 51, en karta över komplexet visas i figur 11. Varje hus har en passage när 

man ska gå över till ett annat hus, dessa passagebredder varierar, vilket går att läsa i 

tabellerna 7 och 8. HiGs WiFi-infrastruktur täcker i princip hela campus. Det 

undersöktes om det gick att använda Wi Fi-åtkomstpunkterna för positionering 

genom ett möte med HiGs IT-avdelning. Olyckligtvis var Wi Fi-åtkomstpunkterna 

anonyma för de som inte hade behörighet på grund av säkerhetsskäl.    

3.3 Prototypsystem och empiriska tester 

Nedan beskrivs den praktiska delen av arbetet, innehållande hårdvarudesign och 

mjukvarudesign samt genomförade av tester. Hårdvarudesignen utgörs av RFID-

läsare och RFID-taggar samt en PC med Wifi. Mjukvarudesignen består av en 

webbserver innehållande en databas. Servern innehar två hemsidor. Den ena har 

som uppgift att läsa in data från RFID-läsaren och den andra hemsidans funktion är 

presentera informationen. Denna informationen är publik. Nedan i figur5 visas en 

schematisk skiss över prototypsystemet. 

 

FIGUR 4–  SCHEMATISK SKISS ÖVE R PROTOTYPSYSTEMET  
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3.3.1 Hårdvarudesign 

En produkt vid namn DUR 120 köptes in från företaget Identsys AB. Detta var en 

passiv RFID-läsare med inbyggd antenn. I detta köp ingick elva passiva taggar av 

modellerna Hongshang E204071 och WOER RSFR-H E203950. Den förstnämnda 

kommer nämnas som blå tagg och den andra kommer nämnas som vit tagg i studien. 

Nedan visas bilder på läsaren och taggarna (figur 6 och figur 7). 

                                          

       FIGUR 6 - DUR 120  RFID-LÄSARE                         FIGUR 7 - RFID-TAGGAR,  BLÅ OCH VIT  

 

RFID-läsaren placerades under en vagn med hjälp av kardborreband och silvertejp, 

där läsriktningen var riktad nedåt, mot golvet. Sedan placerades taggarna på golvet i 

passagerna mellan byggnaderna. Läsaren som användes hade en räckvidd på 50 

centimeter, vilket var tillräckligt, då sträckan från golvet upp till vagnarnas 

undersida var cirka 30 centimeter. Nedan visas en bild på hur testvagnen såg ut samt 

ett exempel hur en tagg placerades ut i en passage , se figur 8 och figur 9. 
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FIGUR 8 –  TESVAGNEN MED RFID-LÄSAREN FASTSATT  

 

 

FIGUR 9- EN UTPLACERAD TAGG I EN PASSAGE  
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3.3.2 Mjukvarudesign 

För att lagra informationen från taggarna och läsaren i en databas anslöts en Surface 

Pro 3 med ett Windows-operativsystem till RFID-läsaren via USB. En WAMP-

server (Windows Apache MySql PHP) skapades lokalt på datorn med en databas 

som fick namnet rfidlog. Två lokala hemsidor skapades, en som läser in 

informationen från RFID-taggarna och skickar denna till databasen och en annan vars 

uppgift var att hämta informationen från databasen. Den sistnämnda är den 

hemsidan som visar var vagnen befinner sig. Information som visas där är datum, 

klockslag, vagn-ID och vilket hus den är i. När systemet fungerade lokalt 

publicerades servern, med hjälp av en PaaS (Platform as a Service) tjänst hos 

företaget Elastx [32] . En miljö skapades på Elastx med WAMP-format, därefter 

importerades databasen. Databasen består av  två tabeller, dessa är data och 

tags. Nedan visas tabellerna 5 och 6 med dess kolumner. 

 

 

TABELL 5 - TABELLEN DATA FRÅN D ATABASEN  

 

 

TABELL 6- TABELLEN TAGGS I DAT ABASEN  

 

Ett problem som uppstod var att om vagnen passerade samma tagg flera gånger 

kunde inte systemet veta vilket hus den befann sig i. Detta löstes genom att införa 

kolumnerna curr, prev och logik i tabellen data och kolumnerna namn 

och fran infördes i tabellen tags. En nästlad if-sats konstruerades för att hålla 

reda på var vagnen befann sig. I figur 10 visas ett flödesschema för den logiken. 
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FIGUR 10 -  FLÖDESSCHEMA FÖR DEN NÄSTLADE IF-SATSEN  

3.3.3 Genomförande av tester 

Genomförandet började med att montera fast RFID-läsaren under en vagn med hjälp 

av kardborreband och silvertejp, därefter placerades taggarna ut i passagerna som  de 

hade tilldelats i tabellen tags. Fyra av dessa taggar hade färgen blå och de övriga fyra 

hade färgen vit. Taggarna placerades ut i mitten av passagerna med ett lager 

wellpapp ovanpå för att skydda taggarna och silvertejp ovanpå för att taggarna skulle 

sitta kvar. Nedan visas en karta över skolans byggnader och var taggarna placerades 

när tekniken testades. Bilden är hämtad från Högskolans hemsida med tillstånd [33] 

figur 11 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGUR 11 -  KARTA ÖVER HIGS BYGGNADER MED T AGGARNAS POSITIONER  
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Logik och systemtest 

Bestod av två delar. I den första delen undersöktes det om taggarna och RFID-

läsaren kunde kommunicera med varandra genom att köra vagnen  rakt över 

taggarna. I den andra delen av testet undersöktes logiken, det vill säga om systemet 

kunde veta i vilken byggnad vagnen befann sig. Vagnen fördes genom hela 

testområdet för att se om positionen presenterades korrekt, detta utfördes också 

genom att köra vagnen rakt över taggarna. Syftet med detta test var att ta reda på 

om några justeringar behövdes göras i systemet. 

Jämförelsetest av taggar 

Detta test gick ut på att undersöka om det existerade någon skillnad mellan de två 

olika taggtyperna, samt att undersöka om det fanns någon varians inom samma typ. 

Avståndet mättes då läsaren började reagera på taggen, sträckan mättes med en 

tummstock, se i figur 13. 

Verklighetstest 

I det här testet undersöktes hur ofta taggarna registrerades då vagnen passerade alla 

taggar. Detta utfördes genom att gå igenom hela testområdet 10 gånger med 

vagnen. Vagnarna transporterades med normalfart och inga hänsyn togs till hur 

taggarna passerades, för att få realistska resultat. 

Sidledsförslyttningstest 

Sista testet bestod av ett empiriskt kvantitativt test för att undersöka om taggarna 

registrerades då vagnen flyttades i sidled. Distanserna som testades var 0 cm (läsaren 

är rakt ovan taggen), 10 cm, 15 cm, 20 cm och 25 cm. 
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4 Resultat 

4.1 Resultat av litteraturstudie 

Litteraturstudien ledde till att teknikerna passiv RFID och Wi-Fi som kombination 

ansågs vara mest lämpade för att utveckla ett inomhuspositionerings-system på 

Högskolan i Gävle. Andra tekniker som analyserades skulle gå att implementera och 

möjligen ge bättre testresultat men kostnad och tillgänglighet var faktorer som 

gjorde att passiv RFID och Wi-Fi var mest lämpade för detta arbete. 

4.2 Logik och systemtest 

Resultaten i test ett blev som förväntat. Testet gick ut på att se hur tekniken 

fungerade i verkligheten och hur logiken i mjukvaran presenterade resultatet 

publikt. Logiken i mjukvaran fungerade och presenterades korrekt. När logiken i 

systemet testades passerades samtliga taggar vid ett tillfälle, förutom taggarna med 

tagg-id 2 och tagg-id 6, dessa passerades två gånger. Hemsidan som visade 

information om vagnens position visar även klockslag, datum och vagn-ID. Bara 

aktuell information presenterades. Nedan visas en sammansatt bild av varje gång 

hemsidan uppdaterades med ny information, se figur 12. 
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FIGUR12  - SAMMANSATT BILD AV VARJE GÅNG HEMSIDAN U PPDATERADES MED NY INFORMATION.    

4.3 Jämförelsetest av taggar 

Andra testet visade skillnaden på räckvidd mellan taggarnas respektive färggrupper. 

Variationen går att avläsa i tabellen nedan på vilket avstånd i åkriktningen de började 

reagera. Det kunde konstateras att de vita taggarna reagerade bättre än de blå 

taggarnna och att det fanns variation inom färggrupperna. Se reslutat i tabell 7 

nedan. 
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Passage  Passagebredd 

(cm) 

Räckvidd 

(cm) 

Taggfärg Tagg-ID 

Hus 99 / Hus 12 110 25 Blå 5 

Hus 12 / Hus 11 165 35 Vit  8 

Hus 11 / Hus 22 120 35 Vit  9 

Hus 22 / Hus 31 120 25 Blå  4 

Hus 31 / Hus 33 120 25 Blå 3 

Hus 33 / Hus 41 165 32 Vit 10 

Hus 41 / Hus 51 87 25 Blå 2 

Hus 22 / Hus 21 200 41 Vit  6 
TABELL  7 - RESULTAT  FRÅN TEST  TVÅ 

 

Nedan visas en bild från när räckvidden mättes för taggen med tagg-ID 6, se figur 

13. 

 

FIGUR 13 -  BILD PÅ MÄTNING AV T AGG- ID 6 
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4.4 Verklighetstest 

Detta test utfördes tio gånger, inte endast centralt ovanför taggarna genom hela 

teststräckan. Vagnen fördes genom passageöppningen slumpmässigt, det vill säga 

ingen hänsyn togs till var taggen var placerad i passagen. Resultatet presenteras i 

tabell 8 nedan. 

Passage  Passagebredd 

(cm) 

Antal försök Antal 

registerigar  

Tagg-ID 

Hus 99 / Hus 12 110 10 4 5 

Hus 12 / Hus 11 165 10 3 8 

Hus 11 / Hus 22 120 10 7 9 

Hus 22 / Hus 31 120 10 5 4 

Hus 31 / Hus 33 120 10 4 3 

Hus 33 / Hus 41 165 10 5 10 

Hus 41 / Hus 51 87 10 7 2 

Hus 22 / Hus 21 200 10 5 6 
TABELL  8 - RESULTAT  FRÅN TEST  TRE  

 

4.5 Sidledsförflyttningstest 

Under detta test fördes vagnen över en vit och en blå tagg tio gånger för varje 

distans. Det utfördes likadana test för de olika distanserna.Testerna utgick från 

taggens mittpunkt. Vagnen flyttades i sidled efter varje test. Resultaten presenteras i 

tabell 9 och diagrammet nedan. En sträcka D räknades ut genom att använda 

Pythagoras sats. D visar hur lång räckvidden är för varje sidledsförflyttning i cm.  

 

FIGUR 13 –  BERÄKNING AV RÄCKVIDD FÖR VARJE SIDLEDSFÖRFLYTTNING  
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TABELL 9 -  RESULTAT FRÅN TEST F YRA 

 

 

 

FIGUR 14 –  RESULTAT PÅ REGISTRERINGAR VID SIDFÖRFLYTTNING  
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Förflyttning i sidled (cm) 

Resultat på registreringar vid sidförflyttning 

Antal registrerade resultat (vit tagg) Antal registrerade resultat (blå tagg)

Sidledsförflyttning ( cm ) D (cm) Antal resultat vit 

tagg 

Antal resultat 

blå tagg 

0 ( utgångspunkt) 30 10 10 

10 31,6 10 10 

15 33 10 8 

20 36 8 4 

25 39 1 0 
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5 Diskussion 

Vi anser att metoden som har tillämpats har fungerat väl. Litteraturstudien av olika 

tekniker gav oss en djupare insikt i hur omfattande ämnet är och vilket behov det 

finns av inomhuspositionerings-system. Litteraturstudien hjälpte oss även att filtrera 

bort tekniker som inte kunde implementeras på Högskolan i Gävle på grund av till 

exempel höga kostnader och svårtillgängligt material. 

En tanke var att använda endast Wi-Fi för att lokalisera var vagnarna, eftersom Wi-

Fi-förbindelse finns i princip över hela skolans område. Metoden som var tänkt att 

användas var Fingerprinting. Det faktum att Wi-Fi-uppkoppling finns var en stor 

fördel ur både ekonomisk och praktisk synpunkt, på grund av att färre 

hårdvaruprodukter behövdes köpas in. Problemet med den här lösningen var att 

information behövdes om vilken Wi-Fi-åtkomstpunkt man är uppkopplad till. 

Denna information gick inte att få tag i på grund av att Wi-Fi-åtkomstpunkterna är 

anonyma på skolan. Det är möjligt att få reda på vilken åtkomspunkt man är 

uppkopplad till med hjälp av ett verktyg. Dock hade bara IT-avdelningen tillgång till 

detta verktyg och personalen där kunde inte låna ut verktyget på grund av sekretess 

och integritetspolicy. 

En annan möjlig lösning som utvärderades var ett RFID-system med aktiva taggar. 

Den här tekniken var ett bra alternativ på grund av dess långa räckvidd och direkt 

Wi-Fi-uppkoppling. Problemet här var att komponenterna var dyra och 

leveranstiden var lång. Efter ett samtal med företaget Identsys AB bestämdes det att 

en lösning med passiva taggar skulle fungera bra. Att utföra praktiska tester av den 

passiva RFID-tekniken underlättade utvärderingen av tekniken, eftersom vi fick se 

hur det verkligen fungerade när denna tillämpades och vilka problem vi ställdes 

inför.  
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Det uppstod problem i början av första testet; kommunikationen mellan läsare och 

tagg stördes när taggen var placerad över eller nära metall, inom ett avstånd av cirka 

10 cm. Detta åtgärdades genom att taggen flyttades ca 20 cm från metallen. Under 

testet noterades även att reaktionen skildes åt mellan de två taggarna som ingick i 

testet. Andra testet gav oss mätvärden på signalsträckan hos de vita och de blå 

taggarna. Tredje testet gav oss statistik på hur ofta taggarna registrerades då vagnen 

passerade genom hela testområdet vid ett flertal tillfällen. När det här testet 

utfördes transporterades vagnen så realistiskt som möjligt, det vill säga hastigheten 

för vagnen var något högre och vagnen passerade inte alltid i mitten av passagerna. 

Antalet testkörningar borde varit mycket högre för att få ett bättre statistiskt 

underlag men eftersom varje test var tidskrävande begränsades antalet testkörningar. 

Sista testet gav oss statistik på hur mycket vagnen kunde flyttas i sidled och ändå få 

kontakt mellan läsaren och taggarna.  

En styrka hos vårt arbete är att vi kombinerade en litteraturstudie med ett praktiskt 

utförande. Litteraturstudien utfördes i början av arbetet och lade en grund till det 

praktiska utförandet. En svaghet hos arbetet är att vi använde oss av en laptop vid 

utförandet av testerna, då en bättre lösning hade varit att använda en Arduino eller 

en Raspberry Pi, då dessa apparater är små och kan lätt få plats under vagnarna. 

Apparaterna har även en lägre energiförbrukning. 
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6 Slutsats 

Inomhuspositionerings-system är ett system som berör ett brett område och 

involverar ett flertal olika tekniker, till exempel radioteknik och optisk teknik. 

Detta arbete avgränsas till radioteknik. 

Den tekniska bakgrunden beskriver olika tekniker, vilka egenskaper de har i olika 

miljöer, hur väl anpassade de är för olika miljöer samt vad som behövs för att 

implementera teknikerna. Efter att litteraturstudien genomförts och analyserats föll 

valet på att göra en prototyp i form av en hybridlösning med passiv RFID -och WI-

FI-teknik.  Denna lösning var praktisk att genomföra eftersom det fanns 

begränsningar med tid, ekonomi och begränsad möjlighet att använda HiGs trådlösa 

nätverk för användandet av andra radiotekniker. Vidare bestämde vi oss för att göra 

fyra olika tester för att utvärdera systemet och ta reda på om det var praktiskt 

möjligt att implementera det samt för att se hur tekniken reagerade i testmiljön. 

Testen utfördes på en stor yta från hus 99 till hus 51 på HiG, våning två. Det var åtta 

taggar utplacerade över hela ytan. Test ett visar att resultat ges och presenteras på 

en hemsida. För att få mer exakt position kan man placera taggarna tätare. 

Resultaten varierade beroende var vagnen passerade genom passagerna, vilket kan 

ses i resultat av test 3, vilket berodde på att taggen kom för långt ifrån läsaren för att 

resultat skulle registreras. Utfallet i test 3 analyserades i test 4, där empiriska tester 

utfördes för att se hur lång räckvidd läsaren hade i sidled. Det går att dra slutsatsen 

att ju mer vagnen rör sig i sidled ju färre registreringar, se resultat för test fyra.  

Studien har visat att det är tekniskt möjligt att ha ett inomhuspositionerings-system 

för utrustningen på Högskolan i Gävle, samt att det går att presentera informationen 

publikt. Praktiskt har våran lösning inte visat sig vara så effektiv då systemet kräver 

att vagnen passerar rakt över taggarna. Prototypen som tagits fram i denna studie 

har begräsningar. RFID-läsaren som har använts klarar endast av att registrera taggar 

i begränsat avstånd i sidled. Detta kan lösas med att det används en RFID-läsare med 

starkare antenner, detta skulle innebära större läsavstånd vilket ökar radien för 

registrering av taggar men det skulle innebära större kostnader. Alternativt kan 

multipla taggar placeras ut i passagerna, detta alternativ är billigare än att köpa in en 

ny läsare. 
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