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Sammanfattning 

I dagens informationssamhälle är begrepp som smarta städer och IoT (Internet of 

Things) heta ämnen. Alla möjliga apparater ska vara uppkopplade på nätet och dessa 

ska prata och kommunicera med varandra. För att visioner för smarta städer ska 

förverkligas ställs nya krav på flera befintliga teknologier och även nya tekniker 

utvecklas för att ersätta eller komplettera de gamla.  

Denna rapport fokuserar på att jämföra äldre tekniker med nya inom områden för 

positionering och trådlös kommunikation. För positionering jämförs traditionell GPS 

(Global Positioning System) med Wi-Fi-baserade tjänster och inom kommunikation 

jämförs GSM (Global System for Mobile communications) med Sigfox, som är 

speciellt utvecklat för IoT-applikationer. 

En mätutrustning konstrueras av elektronikmoduler och en smarttelefon för att samla 

in data från olika geografiska områden och miljöer. Från insamlade data kan resultat 

visa hur positioneringstjänster förhåller sig till varandra och hur täckning kan förväntas 

av kommunikationsteknikerna. En indikation ges också på hur energiförbrukning kan 

förväntas vid användandet av de olika teknikerna. 

Till sist ges slutsatser på hur kombinationer av teknologier kan användas och vilka för- 

och nackdelar som kommer med varje kombination. Detta för att underlätta vid 

komponentvalet i en produktutvecklingsfas. 
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Abstract 

In today's information society, concepts like smart cities and IoT (Internet of Things) 

are hot topics. All imaginable devices should be connected to the internet and "things" 

should communicate with each other. For smart city visions to be realized, new 

demands are put on several existing technologies, and new technologies are being 

developed to replace or supplement the old ones.  

This report focuses on comparing older technologies with new ones within the areas 

of positioning and wireless communication. Traditional GPS (Global Positioning 

System) is compared to Wi-Fi based services and GSM (Global System for Mobile 

communications) is set against the Sigfox network that is specially developed for IoT 

applications.  

A measuring device is constructed by electronics modules and a smartphone to collect 

data in different geographic areas and environments. From the collected data, results 

can show how positioning services relate to each other and how coverage can be 

expected by communication technologies. An indication is also given of how the 

energy consumption can be expected when using the different technologies.  

Finally, conclusions are given on how combinations of technologies can be used and 

what pros and cons arise with the selected combinations. This facilitates component 

selection in a product development phase. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Samhället digitaliseras och automatiseras allt mer i takt med teknikutvecklingen som 

sker. Smarta städer och IoT (Internet of Things) är heta ämnen som diskuteras och 

realiseras, där tjänster och arbetsuppgifter underlättas med hjälp av att saker är 

uppkopplade på nätet för att kommunicera. Det kan handla om lyktstolpar som 

underlättar för underhållspersonal genom att meddela om en lampa är trasig, 

soptunnor som meddelar när de behöver tömmas och lediga parkeringsplatser som 

visas i bilens färddator. Applikationerna är många och med varierande 

kravspecifikationer. Trådlös kommunikation, täckning, positionering och 

energiförbrukning är bara några områden där krav ställs på teknologierna som används 

för att förverkliga visionen om de smarta städerna. Många nya tekniker är under 

utveckling och detta arbete kommer undersöka hur pass redo vissa av dessa är att tas 

i bruk med fokus på positionering och trådlös kommunikation. 

1.2 Bakgrund 

Efter en undersökning på marknaden efter en produkt som uppfyller krav på 

batteritid, positionering, användarvänlighet och storleksformat av så kallade ”GPS-

trackers” kom uppfattningen om att dessa positioneringsenheter är i behov av 

utveckling för att uppfylla de krav som kan tänkas ställas i dagens samhälle. En GPS-

tracker eller positioneringsenhet är en batteridriven enhet som meddelar sin position 

när användaren ber om den, enheten kan till exempel fästas på ägodelar som man inte 

vill tappa bort. De konventionella produkterna använder oftast tekniker som GPS 

(Global Positioning System) för positionering och GSM (Global System for Mobile 

communications) för kommunikation, vilka är gamla beprövade tekniker med både 

för- och nackdelar ur produktens syfte. Problemet är ofta att kravet på batteritid eller 

positioneringsnoggrannhet inomhus fallerar hos de konventionella produkterna. 

1.3 Syfte och mål 

Ur ett produktutvecklingsperspektiv kommer äldre tekniker jämföras med nya IoT-

inspirerade tekniker. Genom empiriska mätningar kommer de olika teknologierna 

ställas mot varandra för att ge en bra bild på hur de presterar. Målet är att ge en 

jämförelse mellan tekniker samt att komma med förslag på hur en positioneringsenhet 

skulle kunna framställas med hjälp av de nya teknikerna. Målet är också att redovisa 

vilka krav som kan ställas på en sådan enhet. Förhoppningsvis kan resultat visa att de 

nya teknikerna även bidrar till att produktens energiförbrukning minskar och därför 

bidrar till en mer hållbar produkt ur miljöperspektiv. 
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Traditionell positionering via GPS kommer jämföras med Wi-Fi-positionering, varav 

där även två tjänster kommer jämföras med varandra. GSM kommer jämföras med 

kommunikationstekniken Sigfox, där fokus i jämförelserna ligger på hur bra täckning 

de olika teknikerna har jämfört med varandra. Jämförelser kommer också göras för 

att ge indikationer på hur de olika komponenternas energiförbrukning förhåller sig till 

varandra. 

Några frågor som kommer besvaras är: 

• Hur väl fungerar positionering via Wi-Fi och är någon av tjänsterna som 

erbjuds märkbart bättre eller sämre? 

• Kan man klara sig utan GPS-positionering i befolkade områden och enbart 

förlita sig på Wi-Fi-metoder? 

• Hur kontrar IoT-teknik GSM när det gäller täckning och energiförbrukning? 

1.4 Avgränsningar 

I arbetet kommer bara en komponent från respektive teknologiområde att studeras. 

Som exempel kommer GPS-positionering representeras av en enskild komponents 

prestationer. Resultat skulle kunna variera beroende på vilka komponenter och 

antenner som används. Mätningar utförs i och runt om Gävle stad. Även om 

mätområden och dess klimat varierar kan inte resultat visa exakt hur prestationer 

skulle se ut i andra delar av Sverige, dock kan en indikation kan ges. Det finns många 

nya IoT-tekniker för långdistanskommunikation som är under etablering men detta 

arbete behandlar bara en teknik (Sigfox) som efter bakgrundsundersökning anses ha 

kommit långt i utvecklingen av nätet i Sverige. I positioneringsmätningar jämförs 

teknologiernas prestationer med en mänskligt inmatad referensposition. 

Referenspunkten kan därför innehålla en varierande felmarginal.  
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2 Teori 

2.1 Positionering 

2.1.1 GPS 

Människan har sedan urminnes tider haft behovet av att orientera och positionera sig 

i sin omgivning. Det var inte förrän tidigt 1990-tal som GPS (Global Positioning 

System) gjordes tillgängligt för allmänheten, efter att ha utvecklats sedan 1960-talet, 

för militärt bruk. Det var nu lättare än aldrig förr att positionera sig i princip överallt 

på jorden, med hjälp av den fritt tillgängliga tekniken. Införandet av GPS-systemet 

kan ses som en revolution i hur det moderna samhället idag använder sig av 

positionering och orientering. Systemet består av satelliter i omloppsbana runt 

jorden. Varje satellit vet sin position i omloppsbanan och har koll på tiden väldigt 

exakt med hjälp av navigeringssystem och atomur ombord. För att en GPS-mottagare 

ska kunna positionera sig på jorden krävs att man har kontakt med fyra satelliter. Med 

hjälp av informationen från satelliterna kan mottagaren räkna ut avståndet med hjälp 

av radiosignalens restid och sedan använda sig av triangulering för att räkna ut sin 

position med en exakthet på några meter [1]. 

I takt med att teknikutvecklingen gått framåt har även människans närhet och 

tillgänglighet till positioneringstjänster ökat. Nu för tiden kan GPS-system i bilar ses 

som en standard och smarttelefoner kan användas för att hitta rätt. Tjänster och 

applikationer använder sig dagligen av användarens position för att kunna ge denne 

relevant information om till exempel väder och tips om bra restauranger i närheten. 

Då positionering har blivit en del av vår vardag ställs också stora krav på teknologin 

som används. GPS har dålig räckvidd inomhus vilket kan ses som en nackdel då 

tekniken oftast bara går att förlita sig på vid positionering utomhus. Det faktum att 

människor spenderar över 80% av sin tid inomhus gör att GPS måste kompletteras 

för att de flesta positioneringsapplikationer ska fungera korrekt även inomhus [2]. Att 

komplettera GPS med en teknik som kan ge samma precision inomhus visar sig vara 

svårt. År 2014 uttalade Microsoft att problemet med en kommersiell lösning 

fortfarande inte är löst, detta efter att ha anordnat en tävling med flera forskarlag som 

testat olika tekniker [3]. 

2.1.2 Wi-Fi 

Ungefär hälften av forskarlagen i Microsofts positioneringstävling som nämns i 

tidigare stycke inriktade sig på att positionera sig genom att använda Wi-Fi-signaler 

med en approach som kallas Fingerprinting [3]. Det innebär att man först samlar data 

genom att mäta signalstyrkan till olika accesspunkter från flera kända positioner. 

Förhållanden mellan kända positioner och signalstyrkor sparas i en databas. Databasen 

kan sedan användas för att approximera en position utifrån uppmätta signalstyrkor till 
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accesspunkterna. Figur 1 visar hur datainsamlingsfasen (Offline) ser ut för att sedan 

visa hur data används i skarpt läge (Online). Figur 2 illustrerar grafiskt hur en position 

kan approximeras (röd fyrkant) utifrån uppmätta referenspunkter i databasen (blå 

cirkel) med hjälp av signalstyrkor till accesspunkterna. 

 

Figur 1. Flödesshema vid Fingerprinting [4]. 

 

Figur 2. Online-approximation av position från referensdata i databas [4]. 

Att använda sig av Wi-Fi-signaler kan vara ett intressant spår eftersom att 

accesspunkter redan används i de flesta byggnader för att ge användare åtkomst till 

internet. Forskning visar att man kan få noggrannhet på centimeternivå men till en 
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kostnad av tiden det tar att förbereda det aktuella området, genom att mäta och spara 

information i databaser [2]–[5].  

Det finns flera företag som erbjuder lokaliseringstjänster via Wi-Fi. Detta arbete 

undersöker endast de tjänster som erbjuds av företagen Google och Unwired Labs. 

Dessa är tjänster som baseras på Fingerprinting på en större skala. När användaren vill 

veta sin position skickar denne information om Wi-Fi-accesspunkter i närheten, 

genom algoritmer kan sedan koordinater approximeras utifrån tjänsternas databaser 

[6]. Hur information samlas in verkar vara lite av en affärshemlighet men Google har 

tidigare gått ut med att de samlar viss information om accesspunkter när deras bilar 

åker runt i världen [7]. 

2.1.3 Geodetiska koordinater 

Det finns flera referenssystem för att beskriva positioner på jordytan. Ett vanligt 

globalt anpassat system är att använda geodetiska koordinater via latitud och longitud. 

Dessa koordinater används ofta av GPS och kommer därför användas som 

referenssystem i arbetet. Koordinater via latitud och longitud kan representeras på 

olika format och vilket format som används är ofta av smaksak eller förbestämt via 

standard. Jordens form kan beskrivas som ett klot tillplattat vid polerna och det finns 

olika matematiska modeller som försöker beskriva dess form [8]. För enkelhetens 

skull kan dock jorden representeras som en sfär vid vissa tillämpningar. 

För att räkna ut avståndet mellan två koordinater givna i latitud och longitud på en 

sfär kan haversineformeln användas: 

𝑑 = 2𝑟 sin−1 (√sin2 (
𝜑2 − 𝜑1

2
) + cos(𝜑1) cos(𝜑2) sin

2 (
𝜆2 − 𝜆1

2
)) (1) 

där  

 𝑑 är distansen mellan punkterna,  

 𝑟 är sfärens radie,  

 𝜑1 respektive 𝜑2 är latitud av punkt 1 samt punkt 2 i radianer och  

 𝜆1 respektive 𝜆2 är longitud av punkt 1 samt punkt 2 i radianer [9]. 

2.2 Smarta städer 

Det förutspås att 50 miljarder enheter, eller 3,4 enheter per person, kommer vara 

uppkopplade inom några år och marknaden för så kallade smarta städer uppskattas till 

hundratals miljarder dollar år 2020 [10]–[13]. IoT (Internet of Things) är ett begrepp 

inom smarta städer som innebär att prylar i vardagen kommer vara uppkopplade till 
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internet och med hjälp av mikrokontrollers och sensorer informeras användaren om 

enhetens tillstånd. Det kan vara allt från apparater i hemmet, bilar, industrimaskiner 

och assistans inom äldrevården, för att bara nämna några områden som kan förbättras 

med hjälp av tekniken. Tyvärr finns det ingen genomarbetad standard att följa ännu 

vid implementering av teknikerna i smarta städer, men det finns en del exempel på 

hur detta kan gå till [10], [12]. En stor fråga som diskuteras är hur dessa enheter ska 

kommunicera. 

Wi-Fi kommer troligtvis vara den kommunikationsteknologi som en stor del av de 

enheter som är strömförsörjda via elnäten kommer använda. Tekniken finns redan, är 

väletablerad och fungerar. Utvecklingen går också framåt för att göra tekniken mer 

energisnål för att passa även batteridrivna enheter [14].  

Det finns flera så kallade LPWAN-tekniker (Low Power Wide Area Network) som 

är under etablering och riktar sig mot batteridrivna IoT-enheter, som kräver låg 

energiförbrukning. Tekniken lämpar sig för små dataöverföringar med låg bandbredd 

över en längre räckvidd [13], [15]. Detta är något som skulle kunna ersätta den mindre 

energieffektiva tekniken GSM och dess eftergångare för trådlös kommunikation över 

lång distans vid vissa IoT-tillämpningar. 

2.3 Kommunikation 

2.3.1 GSM 

GSM är andra generationens mobilnät som började användas i Sverige tidigt nittiotal. 

Nätet var först och främst menat för rösttelefoni men hade även stöd för 

dataöverföring upp till 9 600 bit/s. Senare utvecklades GSM med GPRS (General 

Packet Radio Service) som tillät paketförmedlad dataöverföring och snabbare 

hastigheter [16]. Idag täcks 85% av befolkningen av GSM-nätet och eftergångarna 3G 

och 4G använder GSM att falla tillbaka på vid rösttelefoni, vilket fortfarande håller 

nätet aktuellt. Mobilnätet fortsätter även utvecklingen för att kunna täcka nya krav på 

IoT-tillämpningar [17], [18].  

Operatören som används i arbetet är Telia vars täckningskarta visas i Fig. 3. 

Täckningskartan är inställd på att endast visa GSM för mobil data. Skalan går från ”Bas” 

till ”Mycket God” där Bas har sämst signalstyrka med endast förmodad täckning 

utomhus.  
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Figur 3. GSM operatören Telias täckningskarta över mobil data för GSM [19]. 

2.3.2 Sigfox 

Enligt den svenska operatören IoT Sweden är Sigfox det mest utvecklade LPWA-

nätverket. Sigfox är speciellt utvecklat för IoT-applikationer och kan därför skala ner 

nätet för att inte behöva täcka fler användningsområden. Hastigheten är 100 eller 600 

bit/s beroende på vilken region av nätet som kommunikationen sker i, det kan 

jämföras med GSM-nätets i detta fall snabba hastighet på 9 600 bit/s utan GPRS. 

Sigfox struktur gör att tekniken blir väldigt energisnål och kan förlänga batteritiden 

jämfört med användandet av konventionell teknik. Det finns dock vissa begränsningar 

som gör att enheten max får skicka 140 meddelanden om dagen, vilket bör tas till 

hänsyn i valet av kommunikationsteknik. IoT Sweden jobbar under 2018 med att 

expandera nätet för att täcka hela Sverige [20], [21]. Sigfox täckningskarta över 
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Sverige visas i Fig. 4. Blå färg representerar täckning och lila färg representerar 

områden under expandering.  

 

Figur 4. LPWA-nätverket Sigfox täckningskarta över Sverige [20]. 

2.4 Effektmätning 

För att mäta effektförbrukningen hos en elektronikkomponent i en likströmskrets 

kan med fördel effektlagen användas:  

𝑃 = 𝑈 × 𝐼 (2) 

 

där  

 𝑃 är effekten i Watt, 

 𝑈 spänningen i Volt och 

 𝐼 strömmen angivet i Ampere. 
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3 Process och resultat 

3.1 Mätenhet 

För att samla all data från olika elektronikmoduler konstrueras en prototypenhet. 

Enheten automatiserar datainsamling för att underlätta arbete både under insamlings- 

och analysprocessen. 

Enheten består av elektronikmoduler som var och en representerar de olika 

teknologier som studeras. Hjärnan i enheten är en mikrokontroller som 

kommunicerar seriellt över UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 

med moduler. Användargränssnittet är en androidapplikation på en smarttelefon som 

via Bluetooth kommunicerar med mikrokontrollern. Enheten drivs av ett 5-

voltsbatteri. Nedan i Fig. 5 illustreras ett blockschema över enheten.  Figur 6 visar en 

bild av den fysiska mätenheten och ett komplett kopplingsschema bifogas i Bilaga A. 

 

 

Figur 5. Blockschema som illustrerar mätenhetens uppbyggnad. 
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Figur 6. Den konstruerade mätenheten i fysiskt format. 

3.1.1 Hårdvara 

3.1.1.1 GPS-modul 

GPS-modulen är ett utvecklingskort baserat på modulen NEO-6M-0-000 från 

tillverkaren u-blox. Kortet matas med 5 volt och kommunicerar med hastigheten 9 

600 bit/s. Positionsdata skickas med ett intervall av en sekund över 

kommunikationsmediet. Vid kallstart har modulen 32 sekunder TTFF (Time To First 

Fix), det vill säga tiden det tar för modulen att beräkna en första position från 

satellitsignaler. GPS-modulen använder en patchantenn. 

3.1.1.2 Wi-Fi-modul 

Wi-Fi-modulen bygger på ESP8266EX från Espressif. Matningsspänningen är 3,3 volt 

och kommunikationen sker med en hastighet av 115 200 bit/s. Modulen konfigureras 

och anropas med AT-kommandon. Antennen är printad på kretskortet. 

3.1.1.3 GSM-modul 

Utvecklingskortet för GSM bygger på Ai Thinkers A6-modul. Kortet matas med 5 

volt och kommunikationen sker med hastigheten 115 200 bit/s. Modulen 

konfigureras och anropas med AT-kommandon. Antennen är spiralformad, fastlödd 

på kretskortet. 
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3.1.1.4 Sigfox-modul 

Sigfox-modulen är ett utvecklingskort som använder Wisols SFM10R1. Modulen 

matas med 3,3 volt, kommunicerar med hastigheten 9 600 bit/s. AT-kommandon 

används för att anropa modulen. Kortet använder en ledad antenn. 

3.1.1.5 Bluetooth-modul 

Kommunikation över Bluetooth sker med modulen HC-05. Matningsspänningen är 5 

volt. Modulen kommunicerar med hastigheten 115 200 bit/s. För att konfigurera 

modulen används AT-kommandon. Modulen har en printad antenn på kretskortet. 

3.1.1.6 Mikrokontroller 

Mikrokontrollern som används är en Microchip PIC16F15344 som matas med 3,3 

volt. Seriell kommunikation sker via mikrokontrollerns två inbyggda UART-

moduler. UART1 kommunicerar med Bluetooth-modulen samtidigt som UART2 

kommunicerar med resten av periferienheterna. UART2 konfigureras om via 

mjukvaran beroende på vilken enhet som kommunikation ska ske med. Det som 

konfigureras är hastighet och vilken fysisk anslutning som ska användas av UART2-

modulen. 

3.1.2 Funktion 

Mätenheten styrs av en applikation programmerad i Java på en Android-smarttelefon. 

Mikrokontrollerns uppgift är att hämta information från periferienheterna och föra 

vidare den informationen till applikationen via Bluetooth. Den huvudsakliga 

datahanteringen sker sedan i applikationen. Data som skickas från mätenheten måste 

hanteras och ibland konverteras för att först kunna användas. I applikationen används 

karttjänster från Google Maps för att illustrera positioner grafiskt. Googles tjänster 

används även för att räkna ut avståndet mellan koordinater. För att manuellt räkna ut 

avstånden kan haversineformeln användas enligt ekvation 1. 

3.1.2.1 Positionering 

Eftersom att koordinater via latitud och longitud kan skrivas på flera format har ett 

specifikt format valts att arbeta med. Formatet är decimalgrader vilket är relativt enkelt 

att hantera i programmeringssyfte då en koordinat kan beskrivas av två flyttal. Som 

exempel kan koordinaterna till Högskolan i Gävle beskrivas med hjälp av 

decimalgrader enligt: latitud 60,668579, longitud 17,118774. 

GPS-modulen skickar NMEA-meddelanden (National Marine Electronics 

Association). Dessa meddelanden innehåller mer information än bara koordinater 

vilket gör att endast koordinaterna måste filtreras ur informationen. Koordinaterna 

är dessutom på ett annat format och måste konverteras till decimalgrader innan 

användning.  
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Wi-Fi-modulen förser applikationen med MAC-adresser och signalstyrkor till 

accesspunkter som ligger inom modulens räckvidd. Genom att skicka vidare 

informationen via positioneringstjänsternas API (Application Programming Interface) 

fås ett svar med uppskattade koordinater om positioneringen lyckades.  

För att jämföra prestationer mellan GPS och Wi-Fi-positionering används manuellt 

inmatade koordinater som referens. Användaren kan via applikationen orientera sig 

via en karta, eller skriva in koordinater direkt till den position som användaren 

befinner sig på under mätningen. 

3.1.2.2 Kommunikation 

GSM-modulen använder ett SIM-kort från Telia som ger åtkomst till operatörens nät. 

Information skickas om signalstyrka samt vilken cell som modulen är ansluten till. 

Med denna information kan slutsatser dras huruvida modulen har täckning eller inte.  

Sigfox-modulen kan inte skicka speciellt mycket information över UART till skillnad 

grån GSM-modulen men desto mer information finns tillgänglig via Sigfox 

molnplattform. Molnplattformen kan nås via webbläsare för en användare eller via 

API som androidapplikationen använder. Där registreras varje meddelande och 

information som signalstyrka samt meddelandets ordningsföljd redovisas bland annat. 

Om ett meddelande inte skulle nå fram registreras ingenting i plattformen. När ett 

senare meddelande når fram registrerar plattformen att ordningsföljden gjort ett hopp 

och varnar då att vissa meddelanden gått förlorade. Applikationen till mätenheten 

använder meddelandens ordningsföljd för att avgöra om modulen har täckning eller 

inte. En illustration i Fig. 7 redovisar hur processen går till för att avgöra om Sigfox 

har täckning under en mätning. 
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Figur 7. Applikationens beslutsprocess använder meddelandens ordningsföljd från molnplattformen för 
att avgöra Sigfox täckning. 

3.1.2.3 Mätresultatet 

När en mätning är klar sparas all data som har bearbetats i en fil som kan hanteras av 

exempelvis Excel för att analysera resultaten. Ett mätresultat innehåller bland annat: 

 Manuellt inmatade koordinater 

 Koordinater från GPS och från de två Wi-Fi-positioneringstjänsterna 

 Differensen i meter mellan de manuella och hämtade koordinaterna 

 Antal accesspunkter registrerade av Wi-Fi-modulen 

 Täckningsinformation från GSM och Sigfox. 

3.1.3 Mjukvara 

Det första som händer när användaren startar applikationen är att enheten begär att 

aktivera Bluetooth. När Bluetooth är aktiverat måste användaren parkoppla enheten 

med mätenheten för att kunna fortsätta. När detta är gjort kan användaren först starta 

en mätsession. För att starta en mätsession får väljaren bestämma ett namn för den fil 



14 

som mätdata ska sparas till. Efter detta sparas informationen från mätningarna 

automatiskt till filen. Detta fortsätter tills användaren väljer att avsluta mätsessionen. 

Filen sparas på smarttelefonens flash-minne för att sedan överföras till en dator för 

analysering. Figur 8 och 9 beskriver flödesscheman över en mätprocedur i 

applikationen. Först i Fig. 8 skapas och namnges en ny mätsession, senare i Fig. 9 

skapas en ny mätpunkt. Till sist när koordinater antingen matats in via text eller karta, 

visas en laddningsskärm i applikationen, då data hämtas från mätenheten. 

Laddningsskärmen illustreras i Fig. 10. 
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Figur 8. Proceduren för skapandet av en ny mätsession i applikationen. 
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Figur 9. Proceduren för skapandet av en mätpunkt i applikationen. 
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Figur 10. Laddningsskärm när applikationen hämtar data från mätenheten. 

3.1.3.1 Gränssnitt smarttelefon – mikrokontroller 

Vid varje mätpunkt utväxlar smarttelefonen och mikrokontrollern information med 

varandra över Bluetooth. Mikrokontrollern lyssnar hela tiden efter meddelanden från 

smarttelefonen. Så fort ett meddelande kommer fram till mikrokontrollern (via 

Bluetooth-modulen) avgör den via en ”switch case”-sats vad som ska göras beroende 

på vad som stod i meddelandet. 

Under tiden mikrokontrollern arbetar skickar den kontinuerligt data över Bluetooth 

till telefonen. Telefonen registrerar all data tills att mikrokontrollern skickar ett 

meddelande som talar om att den sänt klart. Figur 11 nedan visar hur 

dataöverföringsprocessen går till mellan smarttelefonen och mikrokontrollern. 
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Figur 11. Dataöverföringsprocessen mellan smarttelefon och mikrokontroller under mätning. 

3.1.3.2 Gränssnitt mikrokontroller – periferienheter 

Mikrokontrollern hämtar information från periferienheter på olika sätt. GPS-

modulen skickar automatiskt information med en uppdateringsfrekvens på en sekund 

och mikrokontrollern behöver inte aktivt fråga modulen efter information. 

Bluetooth-modulen vidarebefordrar automatiskt det som skickas över UART och AT-

kommandon behöver endast användas vid konfigurering. De andra modulerna 

behöver dock anropas för att ge mikrokontrollern den information som efterfrågas. 

Som exempel för att få information om MAC-adresser och dess signalstyrkor måste 

ett visst kommando skickas till Wi-Fi-modulen. I detta fall skickas kommandot 

”AT+CWLAP” följt av ASCII-karaktärer ”CR+NL” för att avsluta meddelandet. Som 

svar skickar modulen ett meddelande med information om accesspunkter i närheten. 

Liknande procedur tillämpas på GSM-modul och Sigfox-modul. Mikrokontrollern 
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kräver inget svar från Sigfox-modulen då uppgiften endast är att skicka iväg ett 

meddelande då information istället registreras via molnplattformen beskrivet tidigare. 

En illustration över datainsamlingsprocessen med periferienheterna visas i Fig. 12. 

 

Figur 12. Datautbyte mellan mikrokontrollern och dess periferienheter under mätvärdesinsamling. 

Datainsamling sker med en modul i taget och mikrokontrollerns ena UART-enhet 

konfigurerar om sig vid byte mellan moduler, eftersom de är kopplade till olika 

anslutningar och med olika hastigheter vid dataöverföringen. För att slippa riskera att 

mikrokontrollerns begränsade ramutrymme ska bli överfullt tillämpas dess andra 

UART-enhet för att direkt vidarebefordra den information som inkommer från 

periferienheten. Denna UART-enhet är alltid konfigurerad att utbyta data med 

Bluetooth-modulen. Under datainsamlingen från en viss periferienhet kan därför 

mikrokontrollern ses som en brygga mellan den periferienhet som skickar data och 
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Bluetooth-modulen. Detta illustrerar Fig. 13 med ett exempel över datainsamling 

från Wi-Fi-modulen. 

 

Figur 13. Mikrokontrollern som brygga mellan aktuell periferienhet och Bluetooth-modul vid 
datainsamling. 

3.2 Mätningar 

3.2.1 Val av områden 

Mätområden baseras på teorin om miljöer där vissa teknologier fallerar eller fungerar 

mindre bra. Områden som studeras är: Inomhus, utomhus, parker, centrala 

stadsdelar, stadsnära villaområden, villaområden i utkanten av staden, skogsnära by 

samt skogsområde. Utomhusoråden har främst valts ut för att studera hur Wi-Fi-

positionering presterar vid olika densitet av accesspunkter. Hänsyn har därför tagits 

till avstånd mellan byggnader vid val av utomhusområden. Figur 14 redovisar några 

av de områden som studerades. I Bilaga B, Fig. B1 redovisas en fullständig karta med 

beskrivning av områden. 
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Figur 14. Stadsnära mätområden som valdes ut efter avstånd mellan byggnader (utomhus). Blå 
inomhus, röd utomhus. 

Vid inomhusmätningar har bland annat shoppinggallerior valts att undersökas. Detta 

på grund av att dessa byggnader erbjuder inomhuskartor för lättare orientering via 

karttjänsten som används i applikationen. 

3.2.2 Mätproceduren 

Inom varje mätområde görs flera mätningar för att ge ett medelvärde över hur 

teknologierna presterar inom området. De enskilda mätpunkterna väljs så att de är 

lätta att pricka in manuellt för att ge en så exakt referenspunkt som möjligt. 

Korsningar, träd och stenar som utmärker sig på kartan har ofta varit som grund för 

val av referenspunkt. När användaren valt referenspunkt hämtar sedan applikationen 

all data från mätutrustningen som sedan lagras i den aktuella mätfilen. När all data 

hämtats kan användaren se resultat liknande Fig. 15 för att göra en manuell 

bedömning av aktuellt mätresultat. Vid samtliga mätningar bars mätenheten i en 

ryggsäck. 

Vid inomhusmätningar är val av referenspunkt svårare då det inte är lika lätt att 

positionera sig om inte inomhuskarta erbjuds. Där detta är fallet är metoden att utifrån 

fönster positionera sig efter referenspunkter som utmärker sig utanför huset.  
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Figur 15. Exempel av ett mätresultat där positionsavvikelser kan jämföras grafiskt. 

3.3 Positionering 

Totalt har 13 områden studerats med totalt 111 stycken mätpunkter. De flesta 

mätpunkter är manuellt inmatade via karta förutom ett mätområde som baseras på 

givna koordinater från Högskolan i Gävles lantmäteriavdelning. Dessa punkter 

används för att ge en jämförelse mellan felmarginalen vid manuellt inmatade 

koordinater och de erkänt korrekta koordinaterna. 

3.3.1 Samtliga mätpunkter 

En sammanställning av samtliga mätpunkter presenteras i Bilaga B, Fig. B2. Av 

samtliga mätpunkter räknas medelfelsdistansen ut, det vill säga differensen mellan de 

givna koordinaterna vid varje mättillfälle. GPS är säkrast och har ett medelfel på 12 

meter. Unwired Labs presterar marginellt bättre än Google med 36 meter mot 38 

meter feldistans, se Fig 16. 
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Figur 16. Medelfel beräknat från samtliga mätpunkter. 

3.3.2 Inomhus 

Vid inomhusmätningar fallerar GPS vid alla mättillfällen. Istället presterar Wi-Fi-

tjänster bra inomhus med 18 meter feldistans som medel. Se resultat i Fig. 17. 

 

Figur 17. Resultat baserade på medelfel av inomhusmätningar (sorterat efter antalet accesspunkter i 
närheten). 

3.3.3 Utomhus 

I bebodda områden fungerar både GPS och Wi-Fi-positionering. GPS-håller en 

jämnare feldistans samtidigt som Wi-Fi-tjänster pendlar i resultaten. I en intensiv 

stadsmiljö visar Wi-Fi-tjänster på precision liknande GPS. I skogsmiljö där brist på 

accesspunkter råder fungerar däremot bara GPS. Resultat redovisas i Fig. 18. 
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Figur 18. Resultat baserade på medelfel av utomhusmätningar (sorterat efter antalet accesspunkter i 
närheten). 

3.4 Täckning 

Resultat visar att GSM har täckning som är bättre än Sigfox överlag. Skillnaden är som 

störst vid inomhusmätningar då Sigfox presterar märkbart sämre. Sigfox presterade 

som sämst under mätningar i de två köpcenter som ingick i studien där bara 1 av 14 

mätningar hade täckning. Samtidigt hade Sigfox ingen inomhusmätning som klarade 

täckning vid alla mättillfällen. GSM hade bara ett mätresultat som inte hade täckning 

inomhus. Figur 19 illustrerar hur många procent av inomhusmätningarna som hade 

täckning. Utomhus presterar Sigfox märkbart bättre och ger resultat som kan 

konkurrera med GSM. Se Fig. 20. 
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Figur 19. Kommunikationsteknikernas täckning inomhus. 

 

Figur 20. Kommunikationsteknikernas täckning utomhus. 

3.5 Energiförbrukning 

Energiförbrukning skiljer mycket beroende på slutapplikation samt geografiskt 

användningsområde. GSM och Wi-Fi sänder till exempel med högre effekt ju längre 

från mast eller accesspunkt som modulen kommer. Strömförbrukning skiljer 

vanligtvis också om en modul befinner sig i uppstartsfas eller befinner sig på tomgång. 

De moduler som studeras i den här undersökningen har alla olika strömsparlägen som 

kan aktiveras vid behov. Det kan därför vara svårt att göra rättvisa jämförelser mellan 

olika tekniker utan att ha en färdig applikation. 

3.5.1 Metod 

Effekt räknas ut genom att mäta spänningen över en shuntresistor inkopplad innan 

enheten under test (D.U.T). Spänningen är direkt proportionerlig med strömmen om 

resistansen i shuntresistorn är en Ohm. Eftersom att matningsspänningen är känd kan 
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effektförbrukning räknas ut med hjälp av strömmen enligt ekvation 2. 

Kopplingsschemat över mätkretsen redovisas i Fig. 21. 

 

Figur 21. Kopplingsschema över kretsen som användes vid energimätningar. 

3.5.2 Resultat 

Mätningar är utförda i Högskolan i Gävles Automationssal där GSM-modulen 

registrerade en signalstyrka på -65 dBm och där Wi-Fi-modulen registrerade 35 

accesspunkter. Sigfox signalstyrka registrerades till mindre än -135 dBm. Modulerna 

använder originalkonfiguration och inga strömsparlägen har aktivt av användaren 

aktiverats. GPS-modulen saknar signal från satelliter inomhus och befinner sig i 

”sökläge” under mätning. Nedanstående resultat bör endast ses som en fingervisning 

av vilka effektförbrukningar som kan väntas.  

Tabell 1 visar resultat från moduler på tomgång. Tabell 2 visar resultat när moduler 

arbetar. Arbetet som utförs är när Wi-Fi-modul söker efter accesspunkter och GSM- 

samt Sigfox-modul skickar ett lika långt meddelande på 11 byte. GPS utgår från Tab. 

2 då positionsdata inte kunde hämtas vid mättillfället inomhus. Resultat är beräknade 

från manuella bedömningar av underlaget i Bilaga C. 
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Tabell 1. Effekt P för moduler på tomgång. 

 

Tabell 2. Effekten P beskriver den effekt som förbrukats under tiden arbetet utfördes av modulen. 

 

Standby U (V) I (mA) P (mW)

GPS 5 70 0.35

Wifi 3.3 68 0.22

GSM 5 32 0.16

Sigfox 3.3 1 0.0033

Arbete U (V) I (mA) Tid (s) P (mW)

Wifi 3.3 199 2.3 1.5

GSM 5 233 2.6 3.0

Sigfox 3.3 33 8.8 0.96
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4 Diskussion 

4.1 Positionering 

Generellt visar resultat att en bättre felmarginal uppnås vid Wi-Fi-positionering med 

ökat antal accesspunkter i närheten. Figur B2 i Bilaga B visar att spridningen på 

mätresultaten blir mindre vid fler accesspunkter i omgivningen. Resultaten från 

Google visar speciellt detta i Fig. 18 bortsett från de två mätningarna vid parkområdet 

och campus, som skiljer sig från mängden. 

Det visar sig att inte bara antalet accesspunkter spelar in i noggrannheten vid Wi-Fi-

positionering. Det som mätningar i parkområde och campus har gemensamt är att 

områdeskaraktären är av utomhusmiljö med stora öppna ytor. Detta gör att signaler 

från accesspunkter belägna på långt avstånd kan nå fram. Tjänsterna får då svårare att 

avgöra var utrustningen befinner sig. Ett exempel på detta visas i Fig. 22 där ett 

intressant resultat under mätningarna i parkområdet kunde iakttagas. Troligtvis har 

signaler från accesspunkter registrerats från bostadsområdet på andra sidan parken. 

 

Figur 22. Positioneringsfel med ca 200 meter hos Wi-Fi-tjänster i öppen utomhusmiljö. 

Samma fenomen visar inomhusmätningar där positionering i köpcentren presterar 

sämre än resterande mätningar. Under inomhusmätningar sker inte större 

förändringar av antalet accesspunkter. Istället visar sig den mer öppna miljön i 

köpcentren försvåra för positioneringstjänsterna. 

Mätningar på campusområdet skiljer sig från övriga mätningar då förbestämda 

koordinater användes. Dessa punkter är markerade och uppmätta med instrument av 

hög precision och används bland annat av lantmätarstudenter vid laborationer. Syftet 
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var att ge en indikation om dessa punkter skulle skilja sig märkvärt från manuellt 

inmatade referenspunkter via karta. Resultatet fås genom att studera GPS prestationer 

under mätningarna då detta är den mest pålitliga tekniken utomhus. Resultaten visar 

att feldistansen inte skiljer sig märkvärt om referenskoordinaterna är manuellt 

inmatade via karta eller angivna med hög precision. 

Ett område har utelämnats från utomhusmätningarna beskrivna i Fig. 18 då GPS-

modulen inte hade fått kontakt med satelliter innan mätning påbörjades. Resultat från 

denna mätning utelämnades därför. Vid senare mätningar väntades till att modulen 

fått kontakt innan mätsessionen påbörjades. Erfarenhet visar att TTFF för modulen i 

aktuell konfiguration tar längre tid än den tid som anges i databladet. 

4.2 Täckning 

Som förväntat presterar den konventionella GSM-tekniken bättre än Sigfox 

täckningsmässigt. Utomhus visar dock Sigfox att tekniken går att lita på, i alla fall om 

man håller sig inom täckningskartan som är beskriven tidigare. Anledningen till att 

Sigfox presterade som sämst i gallerior kan vara att dessa byggnader är stora och 

förhindrar att radiosignaler når genom hela byggnaden. Att gallerior gjorde det 

möjligt att positionera sig via inomhuskarta kan också vara bidragande till resultatet 

då detta möjliggjorde mätningar långt in i byggnader. Resterande mätningar utan 

inomhuskarta positionerades bland annat via utsikt från fönster. Detta gjorde att 

mätningar till följd inte hamnade speciellt långt in i fastigheten. 

4.3 Energiförbrukning 

Eftersom att energiförbrukningen är väldigt applikations- och platsberoende är det 

svårt att ge ett svar på vilken teknik som skulle prestera bäst för slutändamålet. 

Resultat i denna rapport kan bara ses som en fingervisning av hur förbrukningen skulle 

kunna förhålla sig. Vad som är värt att påpeka är att Wi-Fi- samt Sigfox-moduler är 

aktivt utvecklade med ett IoT-tänk för låg energiförbrukning. Samtidigt finns det fler 

modeller och utvecklare än de som undersöks i arbetet som kan prestera bättre 

energimässigt. 
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5 Slutsatser 

Det här arbetets resultat kan enkelt sammanfattas via tabeller som redovisar 

lättöverskådligt hur de undersökta teknikerna presterar vid olika geografiska områden 

och miljöer. Skalan beskrivs enligt Fig. 23 nedan. 

 

Figur 23. Skalan över teknologiernas prestationer. 

5.1 Prestationer 

Tabell 3 beskriver var positionering är möjlig. Resultaten visar att positionering är 

möjlig utan GPS i befolkade områden. Värt att tänka på är att GPS generellt är mest 

noggrann där den fungerar, med medelfelsdistans på 12 meter. Wi-Fi-tjänsterna 

Google och Unwired Labs presterar snarlika med medelfelsdistanserna 38 meter mot 

36 meter.  

Tabell 3. Positioneringsprestationer vid olika miljöer. 

 

I dagsläget presterar GSM bättre än Sigfox och prestationerna beskrivs i Tab. 4. 

Sigfox-nätet är under uppbyggnad och förväntas prestera bättre med tiden. Av de 

energimätningar som gjordes visar Sigfox på bättre prestationer än GSM under de 

förhållanden som rådde. 

Tabell 4. Täckningsprestationer vid olika miljöer. 

 

5.2 Kombination av tekniker 

Tabell 5 redovisar på olika sätt, hur de undersökta teknikerna kan kombineras för att 

tillverka en positioneringsenhet, som förser användaren med koordinater för platsen 

där enheten befinner sig. Tabellen visar också hur prestationer kan förväntas i olika 

miljöer. 

 

= Bra = Mindre Bra = Dåligt

Positionering Inomhus Utomhus befolkat Utomhus ej befolkat

GPS

Wi-Fi

Täckning Inomhus Utomhus

GSM

Sigfox



31 

Tabell 5. Kombinationer av tekniker för en positioneringsenhet i olika miljöer. 

 

Tabell 5 visar att det är svårt att få heltäckande funktioner med användandet av bara 

två tekniker. Vid utvecklandet av en positioneringsenhet får man fråga sig vilka krav 

som väger mest. Behövs heltäckande funktioner krävs förmodligen kompensation 

med storlek och energiförbrukning på slutprodukten. Är det istället viktigare med 

enbart inomhustäckning kanske en annan uppsättning teknologier skulle göra 

positioneringsenheten mindre i format och mer energieffektiv vid användandet av 

färre komponenter.  

5.3 Vidare arbete 

Energiprestationer för en positioneringsenhet är svåra att avgöra utifrån att enbart 

kolla på de enskilda komponenternas energispecifikationer. Hänsyn måste tas till den 

slutliga applikationen innan man kan ge rättvisa resultat. Viktiga faktorer som spelar 

in är hur ofta enheten meddelar position, vilka områden den befinner sig i och hur 

man kontaktar enheten. Därför bör en kravspecifikation för enheten först ställas innan 

vidare undersökningar gällande energiförbrukning kan påbörjas. 

Kombinationer Inomhus Utomhus befolkat Utomhus ej befolkat

GPS+GSM

GPS+Sigfox

Wi-Fi+GSM

Wi-Fi+Sigfox

Wi-Fi+GPS+Sigfox

Wi-Fi+GPS+GSM
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Bilaga A 

 

Figur A1. Kretsschema över mätenheten.
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Bilaga B 

 

Figur B1. Karta med beskrivning av samtliga mätområden. 
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Figur B2. Samtliga mätpunkter. Feldistans i förhållande till antalet accesspunkter registrerade.
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Bilaga C 

 

Figur C1. GPS-modul på tomgång. 
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Figur C2. Wi-Fi-modul på tomgång. 

 

Figur C3. GSM-modul på tomgång. 



 

C3 

 

Figur C4. Sigfox-modul på tomgång. 

 

 

Figur C5. Wi-Fi-modul registrerar 35 accesspunkter. 
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Figur C6. GSM-modul skickar meddelande på 11 bytes. 

 

 

Figur C7. Sigfoxmodul skickar meddelande på 11 bytes. 
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