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Abstract 

 
This bachelor thesis will work through the theory of implementing an indoor positioning 
system using Wi-Fi in two different environments of a hospital. Throughout the report, 
different positioning approaches are examined, and alternative technologies for positioning 
are introduced. Three different fingerprinting-solutions for positioning has been 
implemented and tested on Herlev Hospital in collaboration with The Capital Region of 
Denmark. Each solution was analyzed for the accuracy and critical areas were determined. 
The overall accuracy and precision was improved due to multiple calibrations. A network 
analysis was performed to support our findings. Furthermore the Wi-Fi infrastructure was 
examined to see if it met the requirements for positioning with Wi-Fi. Taking this into 
account, a proposal for improving the Wi-Fi infrastructure is presented. This thesis also 
contains a short introduction to commercialized solutions regarding indoors positioning. On 
a side note, the perspectives for future work is also taken into account.   

 

Resumé 
 
Denne bacheloropgave uddyber teorien for implementering af et indendørs positionerings 
system på et hospital. Opgaven er lavet i samarbejde med Region Hovedstaden, og har 
fokus på at benytte den nuværende Wi-Fi infrastruktur til at vurdere positionerings 
nøjagtigheden. Tre forskellige tjenester der tilbyder positionering med fingerprinting er 
blevet implementeret og testet, for at bedømme kritiske områder på Herlev Hospital. 
Nøjagtigheden og præcisionen for positionen viste sig at forbedres ved gentagende 
kalibreringer. Til at understøtte resultaterne af fieldtests, blev der suppleret med en 
netværksanalyse på testafdelingerne. Fieldtests og netværksanalysen blev efterfølgende 
benyttet til at indsnævre kritiske områder. På baggrund af dette gives forslag til forbedring 
af Wi-Fi infrastrukturen. Derudover berøres kommercielle løsninger samt overvejelser 
angående fremtiden for indendørs positionering.  
 
 
 
 
 
 
Nøgleord: Hospital, Region Hovedstaden, Wi-Fi, indendørs positionering, RTLS, fingerprinting, partikel 
filter, Bayesian, Hidden Markov Model, Kalman filter, Partikel filter, SLAM, nøjagtighed, Signal forstyrrelser, 
Bly, elevatorer, WiFi-SLAM, indoo.rs, Ekahau.  
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1 Forord og ordliste 

En stor tak skal lyde til følgende, for at dette bachelorprojekt har kunne lykkedes: 
Lars Staalhagen (DTU, Fotonik), Region Midtjylland, Det Nye Universitetshospital (DNU) 
i Aarhus, IMT-afdelingen fra Region Hovedstaden, Herlev Hospital (IT- & Mammografi-
afdelingen), WiFi-SLAM, indoo.rs og Ekahau.  
 

Ordliste: 
AoA: Angle of Arrival, Dansk: Ankomstvinkel. 

AP: Accesspunkt. Også kendt som Wi-Fi basestation eller router. 

API: Application Programming Interface.  
BSSID: Basic Service Set Identifier. Identisk med MAC-adresse. 
dBm: Decibel milliwatt. Enhed til måling af Wi-Fi signalstyrker. 

Dead Reckoning (DR): På dansk bestikretning. 

DECT: Digital Enhanced Cordless Technology.  

EKF: Extented Kalman Filter, Dansk: Udvidet Kalman filter 

ESS: Ekahau Site Survey. 
Et Fingerprint: Unik samling af måledata.  
Fingerprints: En samling af kalibrerings punkter i forskellige lokationer, med unikke RSSI-værdier 
fra de synlige AP’er. 
GPS: Global Positioning System. 

HMM: Hidden Markov Model. Dansk:  

IEEE 802.11: Standard for WLAN. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
Interferens: Når elektromagnetisk stråling fra ekstern kilde forstyrrer signalet. 
Latency: På dansk forsinkelse. 

Lokation: Et punkt/koordinat på en plantegning.  

LOS: Line Of Sight. Udtrykker frit udsyn mellem afsender og modtager. 

MAC: Media Access Control. Det samme som SSID. 

Nøjagtighed: På engelsk kaldet Accuracy. Er graden af overensstemmelse mellem den estimerede 
position i forhold til den sande/virkelige position.  Se Figur1-1. 

PF: Partikel filter. 
POI: Point Of Interest. 

Position: En estimeret lokation. 

Præcision: på engelsk kaldet precision. Er graden af overensstemmelse mellem målingerne opnået 
ved gentagne målinger på samme lokation. Se Figur1-1 
Radiomap: Databasen over RSSI-værdierne for en lokation 

Referencearkitektur: Rapport udarbejdet af Region Midtjylland vedr. sporing og 
emneidentifikation.  
RFID: Radio Frequency IDentifier. 

RSS(I): Received Signal Strength Indicator.  
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RSS: På engelsk: Received Signal Strength. Repræsentere signalstyrken målt i dBm. 0 dBm er lig 
med 1 milliwatt. Udregnes ved � � 10����	
1000��, hvor x er RSSI og P er den modtagne effekt.  
RTLS: Real Time Location Services. Komplette positionerings-løsninger. Oftest løsninger med tags 
samt mulighed for hybrid-løsninger med andre teknologier. 
RTT: Round Trip Time. Også kendt som Ping. Tiden det tager for et signal at blive sendt plus 
tiden for modtagelse af godkendelsen. 
SLAM: Simultaneous Localization And Mapping. 

SNR: Signal to Noise Ratio. På dansk: Signal-støj-forhold 

Spredning: Også kendt som standardafvigelsen som udtrykker hvor meget en stokastisk 
variabel fordeler sig omkring middelværdien.  
SSID: Service Set IDentication. Navnet på netværket. 

Støj: Dette kan være alt der forstyrrer signalet. Inkludere både interferens men også temperatur, 
gammabølger, jordens magnetfelt osv. Interferens er støj, men ikke omvendt. 
Tags: Hardware til modtagelse af signal til sporing.   

TDoA: Time Difference of Arrival. 

ToA: Time of Arrival. 
UWB: Ultra Wide Band. 

WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access. 

WLAN: Wireless Local Area Network.  
 
Gennem hele rapporten skelnes der mellem begreberne nøjagtighed og præcision. Forskellen 
klargøres på Figur 1-1, hvor det røde punkt repræsentere den virkelige position og de mørke 
punkter er positionsestimaterne.   
 

 
Figur 1-1: Nøjagtighed og præcision 



Bachelorprojekt: Mobil applikation til brug på hospitaler  Danmarks Tekniske Universitet 

Simon Benfeldt Jørgensen [s103182] & Mads Frøding Engels [s103201]  Juni 2013 

8 
 

2 Problemformulering 

Primær problemstilling: Er det muligt at positionsbestemme med en acceptabel 

nøjagtighed, ved brug af eksisterende Wi-Fi-infrastruktur på et hospital, med topologisk 
forskellige Wi-Fi miljøer?  
Dette rejser efterfølgende nogle vigtige spørgsmål, som vi i vores projekt vil forsøge at 
besvare:  

• Hvilke metoder er forsøgt brugt og fundet mest anvendelige forudgående for dette 
projekt?  

• Hvordan kan vi udnytte den nuværende Wi-Fi-infrastruktur på et hospital til 
positionsbestemmelse?  

• Hvordan kan man optimere præcisionen på baggrund af analyse for et hospitals Wi-
Fi-infrastruktur?  

• Hvordan kan en acceptabel præcision opnås?  
• Hvad kræves af Wi-Fi-netværket og Wi-Fi-infrastrukturen for at kunne positionere 

indendørs?  
• Hvilke udfordringer er der på et hospital når der skal positionsbestemmes? 
• Hvis den eksisterende Wi-Fi-infrastruktur ikke giver mulighed for 

positionsbestemmelse med en acceptabel præcision, hvordan skal Wi-Fi-
infrastrukturen så ændres, for at muliggøre dette? 
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3 Indledning 

Udgangspunktet for dette bachelorprojekt var at skabe en smartphone applikation til 
indendørs navigation på Region Hovedstadens hospitaler. Grunden til at valget faldt på 
hospitaler, var at der ikke eksisterede en løsning til indendørs navigation for patienter, 
pårørende eller personale. Adskillige kurser på DTU, som omhandlede softwareudvikling, 
mobil-app-udvikling samt viden inden for kommunikationsteknologi, gjorde dette projekt 
til en spændende udfordring. Når man taler om indendørs navigation, er et vigtigt aspekt 
at vide hvilken aktuel position man har, for at kunne navigere hen til målet. Derfor voksede 
interessen for at kunne positionere indendørs og fokus blev dermed kun på positionerings-
delen. Efter grundig research for hvilke teknologier der blev brugt til indendørs positionering, 
blev det klart, at Wi-Fi var det mest populære. Dette gjaldt ikke kun til brug på 
smartphones men til Real Time Location Services (RTLS). Fokus blev derfor ændret fra 
først at udvikle en hospitals mobilapp til problemstillingen; at kunne positionere på et 
hospital.  
Gennem hele projektet har der været en tæt dialog med IMT1 fra Region Hovedstaden, som 
har vejledt og efterspurgt krav, der ønskedes testet og analyseret.  
I dette projekt er der blevet udført tests af 3 forskellige API’er, en netværksanalyse med 
fokus på Wi-Fi RTLS, samt en analyse af udfordringerne der eksisterer i et indendørs miljø 
på et hospital. Alle analyser og tests er foretaget på Herlev Hospital.  
Teorien for indendørs positionering bliver introduceret i afsnit 5, hvorefter en gennemgang 
af API’erne brugt til tests behandles i afsnit 8. Afsnit 9 behandler resultaterne for testene 
gennemgået i afsnit 8, samt udfører en grundig netværksanalyse for Mammografi-afdelingen 

og Sengetårnet på Herlev Hospital. Efterfølgende gives et forslag til forbedring af Wi-Fi-
infrastrukturen på de to afdelinger i afsnit 10.  
 
  

                                      
1 It, Medico og Tele 
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3.1 Formål 

Formålet med dette projekt er, at undersøge, teste og analysere indendørs-positionering på 
et hospital, hvilket åbner for anvendelsesmuligheder som sporbarhed, patient navigation 
mm.  
 
Da fokus har været på positionering ved brug af Wi-Fi, er der ikke udviklet en færdig 
applikation, indeholdende navigation og andre features, som kunne tænkes nyttige på et 
hospital. Dog blev der i starten af dette projekt brainstormet over hvordan en mulig patient-
applikation med fokus på wayfinding, ville udforme sig som ses i mockup’et på Figur 3-1: 

 
Figur 3-1: Mock-up af features til smartphone app 

For at give et overblik over hvor indendørs positionering står, på hospitaler i Danmark, 
gives derfor et kort overblik over dette: 
Inden 2025 skal der til- og ombygges på seks af Region Hovedstadens i alt 12 hospitaler. 
Derudover skal der bygges et nyt ”supersygehus” i Nordsjælland, hvor planlægningen 
allerede er i fuld gang. I alt er der afsat 15 mia. kr.2 til dette. I alle byggerierne er der stor 

                                      
2 Oplysninger fra Region hovedstaden. 
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fokus på IT, og positionering er af høj prioritet. Relevant for dette bachelorprojekt, er at 
Herlev hospital bygger om og udvider hospitalet med 50000m2 som skal stå færdig i 2017. 
På Figur 3-2 ses hvilke hospitaler som er involverede i til- og ombygningerne. 
 

 
Figur 3-2: Plan over til- og ombygninger samt nybyggeri i Region Hovedstaden. Kilde [1]. 

3.2 Anvendelsesområder  
Region Midtjylland har udarbejdet en rapport [2], som beskriver en samlet referencearkitektur 
gældende for alle it-systemer relateret til sporbarhed og emneidentifikation. I starten af dette 
bachelorprojekt blev der afholdt et møde med Lars Knudsen fra Det Nye Universitetshospital 
(DNU) i Aarhus. Dette møde havde til formål at uddybe referencearkitekturen samt 
vidensdeling vedrørende indendørs positionering. Her blev et godt indblik i visionen og 
anvendelsesmulighederne for en samlet RTLS-løsning til brug af sporing og emneidentifikation 
dannet. Region Midtjylland og Region Hovedstaden har et tæt samarbejde, og sigter efter at 
dele så meget viden som muligt på dette område. Visionen som den er defineret i 
referencearkitekturen, er som følger: 

 
”Referencearkitekturen skal bidrage til øget effektivitet og forbedret tilfredshed 

blandt patienter og personale gennem automatisk identifikation og positionsbestemmelse 
af personer og genstande. Arkitekturen skal gøre det effektivt og langtidsholdbart at indføre 
systemer, som anvender identifikation og positionsbestemmelse, gennem en afkobling fra de 

teknologier, der leverer disse services.” – Kilde: Referencearkitekturen [2], side 15 
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Referencearkitekturens påvirkning inkluderer eksisterende teknologier samt mulige fremtidige 
teknologier. Figur 3-3 viser påvirkningerne på referencearkitekturen herunder eksisterende og 
fremtidige teknologier. Fremtidige teknologier er bl.a. Ultra Wide Band (UWB) og ZigBee, som 
kort gennemgås i afsnit 4.  

 
Figur 3-3: Referencearkitekturens påvirkninger. Kilde [2] 

Figur 3-4 viser det overordnede dataflow for referencearkitekturen. Fokus i dette 
bachelorprojekt er primært på 1. lag i forhold til accesspunkter (AP) og 2. lag i forhold til 
smartphones. 

 

 
Figur 3-4: Referencearkitekturen, hvor det primære dataflow går nedefra og op. Kilde [2] 
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Referencearkitekturens afsnit 3.1.2 nævner 42 anvendelsesmuligheder, hvor der her kun er listet 
de mest essentielle: 
 

• Adgangskontrol  
• Finde vej i bygninger med egen mobiltelefon  
• Identifikation af genstand 
• Identifikation af patient ved stuegang 
• Kontrol af sengeflow på hele hospitalet 
• Overfaldsalarm 
• Patienters tilkald af personale 
• Processer på operationsstuen 

 
På nuværende tidspunkt har Region Midtjylland, hvor DNU er primus motor, et udbud på 
sporbarhed og emneidentifikation, som er udformet med grundlag i referencearkitekturen. 
Leverandører og implementering af dette udbud skal være færdig sommeren 2014. Herunder ses 
tidsplanen: 
 

• Prækvalifikation: Ansøgningsfrist 12. marts 2013. 
• Projektkonkurrencen: Annonceres 2. april 2013 med frist for deltagelse 13. maj 2013. 
• Afgørelse: Juni 2013. 
• Første leverance: Sommeren 2014, til DNU. 

 
Dette bachelorprojekt er ikke involveret i udbuddet, men behandler teorien bag forskellige 
Wi-Fi-RTLS-løsninger, og giver en analyse på et af Region Hovedstadens hospitaler for at 
vurdere, om det er muligt at positionere med den nuværende Wi-Fi-infrastruktur. 
 
Gennem dette projekt tages der ikke højde for de etiske aspekter knyttet til 
anvendelsesmulighederne.  
 

3.3 Krav til indendørs positionering  

Ud over problemstillingerne beskrevet i problemformuleringen, er der løbende i samarbejde 
med Region Hovedstaden, udarbejdet nogle krav for en mulig fremtidig Wi-Fi-RTLS-
løsningen som fremstilles her: 
 

• At kunne anvende den nuværende AP-infrastruktur, der eksisterer på hospitalerne. 
• Antallet af ekstra APer, for at forbedre nøjagtigheden, skal minimeres.  



Bachelorprojekt: Mobil applikation til brug på hospitaler  Danmarks Tekniske Universitet 

Simon Benfeldt Jørgensen [s103182] & Mads Frøding Engels [s103201]  Juni 2013 

14 
 

• Det skal være let at kunne implementere en RTLS-løsning, dvs. at den 
arkitektoniske-infrastruktur ikke skal defineres i detaljer, da dette er tidkrævende i 
implementeringsfasen. 

• Præcisionen af nøjagtigheden på samme position skal være acceptabel, uden for stor 
spredning.  

• Stabil og nøjagtig positionering med ideelt 100% rum-sikkerhed.  
• Det skal være muligt at implementere positionerings API’et på en smartphone.  

 
Med de ovenstående krav i mente begyndte researchen, og det blev hurtigt klart, at der 
findes flere metoder til positionering ved brug af Wi-Fi, hvilket gennemgås i afsnit 5. Dog 
gives først en introduktion til Wi-Fi og andre teknologier i næste afsnit. 
 

4 Hvorfor Wi-Fi? 

Wi-Fi er en populær teknologi til datakommunikation i større offentlige bygninger, derfor 
er det en oplagt teknologi at anvende til positionering. På nuværende tidspunkt er der opsat 
Wi-Fi APer på alle Region Hovedstadens hospiter, således at brugere kan anvende Wi-Fi 
til datakommunikation.  
 

4.1 Egenskaber ved Wi-Fi 

For kort at indramme hvilke egenskaber Wi-Fi har, gives nu en beskrivelse af teknologien. 
Wi-Fi står for Wireless Fidelity, som er et sæt standarder for trådløs overførelse af data 
defineret af IEEE som 802.11-stadarden. Wi-Fi benyttes til datatransmission i trådløse 
lokale netværk (WLAN).  Hvert AP broadcaster signalet til Wi-Fi-kompatible enheder. 
Signalet kan blive målt i Received Signal Strength (RSS) med enheden dBm. dBm er 
enheden for effekten, fordi den let udtrykker både meget høje og lave værdier. RSS-værdien 
kan omregnes til en enhedsløs indikatorværdi RSSI. Afhængig af hardwareproducenten kan 
maksimum- og minimumsværdierne af RSS variere. Herlev Hospital anvender Cisco AP’er, 
og de målte signalstyrker ligger på skalaen fra -100 dBm som det laveste til -40 dBm som 
det højeste. Dette er grundet vores målingsudstyr som bestod af enten en smartphone3 eller 
en bærbar-pc4. 
 
De mest populære standarder indenfor WLAN er 802.11b, 802.11g, 802.11n og den nyere 

                                      
3 Samsung Galaxy Nexus 
4 ASUS U36JC 
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802.11ac. Wi-Fi kan enten operere på 2.4 GHz eller 5 GHz frekvensbåndet. Af de 
ovennævnte standarder er det kun 802.11n og 802.11ac der anvender 5 GHz båndet.  
 
På Herlev Hospital bliver 802.11n standarden anvendt hvor 2.4GHz båndet opdeles i 13 
kanaler. Hver kanal er adskilt med 5MHz og 802.11n standarden benytter en kanalbredde 
på 20 MHz. Specielt for 802.11n kan kanaler også være på 40 MHz, se Figur 4-2. Når man 
opsætter Wi-Fi AP’er, skal man sørge for at der ikke sendes på de samme kanaler, da dette 
kan skabe interferens og dermed forstyrre signalerne.  
 

 
Figur 4-1: Kanal fordeling i 2.4GHz båndet. Kilde: [3] 

Herunder introduceres nogle vigtige forkortelser og som bruges igennem hele rapport: 
 

• Data-rate: Dette er bit hastigheden. WLAN enheder har oftest en teoretisk bitrate på 54 Mbps – 
praktisk set dog kun ca. 22 Mbps.  

• MAC-adresse (Media Acces Control):  denne adresse er unik for et hvert AP. MAC går også 
under BSSID. 

• SSID (Service Set IDentifier): Navnet på netværket. 
• Interferens: Når elektromagnetisk stråling fra ekstern kilde forstyrrer signalet. 

• Støj: Dette kan være alt der forstyrrer signalet. Inkludere både interferens men også temperatur, 
gammabølger, jordens magnetfelt osv. Interferens er støj, men ikke omvendt. 

• SNR (Signal-to-Noise-Ratio): Signalstøjforhold, �� � ����������ø�  
• SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise-Ratio): 	��� � ����������� !� ��"	#	���ø� 
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På Herlev Hospital er hovednetværkene RegHAdm og RegHGuest, hvor begge netværk kan 
udsendes på samme AP. Som det ses på Figur 4-3 er målingen i dette tilfælde foretaget lige 
ved siden af et AP hvor både RegHadm og RegHGaest kan ses: 

 

 
Figur 4-2: Her ses samme AP med de to netværk RegHadm og RegHGaest. 

 
Selvom Wi-Fi er populært anvendes også andre teknologier til indendørs positionering som 
kort vil blive gennemgået i næste afsnit. 
 

4.2 Andre teknologier til indendørs positionering 

Herunder beskrives de mest kendte teknologier, som også kan anvendes til indendørs 
positionering. For at give et overblik og til senere opslag gives der på Figur 4-1 et overblik 
over de forskellige teknologier samt deres tilsvarende bølgelængder og positionerings-
nøjagtighed.  
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Figur 4-3: Teknologier til indendørs positionering. Kilde [4] 

4.2.1 ZigBee 

ZigBee er en trådløs teknologi, som kan anvendes til at overføre små mængder data. ZigBee 
kan betegnes som et Wireless Personal Area Network (WPAN), og er designet til 
applikationer som kræver et lavt strømforbrug. Dette er derfor en teknologi, som ikke opnår 
store bitrater, kun op til 250 kilobit/s. ZigBee standarden IEEE 802.15.4 bruger ISM5 
båndet med en frekvens på hhv. 868MHz og 2.4 GHz. En konsekvens af dette er, at ZigBee 
er udsat for interferens fra utallige applikationer, som benytter samme frekvensbånd. 
Transmissionsafstanden for AP’erne kan svinge fra 10 til 100 meter. Teknologien har ligesom 
Wi-Fi, signalstyrker som kan måles og detekteres af ZigBee enheder, hvorfor det er muligt 
at benytte ZigBee som positionerings teknologi. I [5] blev det konkluderet, at den største 
fejlkilde på et ZigBee netværk som skal anvendes til positionering er, at fordelingen af 
signalstyrkerne opfører sig som i Wi-Fi. Der er opnået en nøjagtighed på omkring 3 meter 
i [5]. 
 

4.2.2 Ultra wideband (UWB) 

UWB er en radio-teknologi, som kan præstere høj båndbredde på korte afstande. UWB 
opererer på frekvenser fra 3.1 GHz til 10.6 GHz, og når UWB transmitterer, optages over 

                                      
5  Industrial, Scientific, and Medical Band 
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500 MHz båndbredde. UWB kan benyttes indendørs, da signalerne gennemtrænger vægge 
og andre materialer. Da UWB opererer på så høje frekvenser, er der sjældent andre 
applikationer, som går ind og interfererer med signalerne. Kanal impuls responsen anvendes 
ved fingerprinting således at positionering efterfølgende kan ske. Kanal impuls responsens 
datamængde er unik, og kan derfor spores tilbage til et fingerprint. Da UWB dog oftest 
bruges til overførsel af store mængder data på korte afstande, vil det kræve mange APer 
for at komme ned på en lav nøjagtighed [4]. 
  

4.2.3 Bluetooth 

Bluetooth kan ligesom ZigBee, betegnes som et WPAN, og bruges som udgangspunkt til at 
udveksle information imellem to devices. Bluetooth opererer på ISM båndet, på 2.4 GHz, 
men benytter Frequency-hopping, hvilket formindsker chancen for interferens med andre 
teknologier på ISM båndet. Transmission fra et Bluetooth device har et maksimum output 
på 1 mW, hvilket svarer til 0 dBm. Det er altså kun muligt at skabe kommunikation mellem 
to devices indenfor en radius af 5-10 meter. Oftest er Bluetooth i strømbesparende tilstand, 
hvilket kan skabe en høj latency. Alle de ovenstående parametrer gør, at Bluetooth ikke 
egner sig til indendørs positionering [4]. 
 

4.2.4 Magnetfelt 

En af de nyere metoder er magnetisk fingerprinting, som bruger det eksisterende magnetfelt 
til at danne en Radiomap. Magnetfeltet kan enten være menneskeskabt eller jordens eget 
og kan måle med et magnetometer, som findes i alle nyere smartphones, hvilket bruges i 
det interne kompas. Det er forsøgt i [6] at positionere med et magnetometer monteret på en 
robot, hvor en gennemsnitlig nøjagtighed på 3.43 meter ved brug af et partikel filter blev 
opnået.  
Firmaet IndoorAtlas har lavet en API til smartphones, hvor der anvendes magnetisk 
fingerprinting. De oplyser at have en nøjagtighed på 0.1 til 2 meter i et indendørs miljø [7].  
 

4.2.5 DECT 

Digital Enhanced Cordless Technology (DECT) er en telefon-teknologi brugt til at 
kommunikere i et internt netværk. Basestationer er normalt fordelt med 200-500m afstand. 
Det er før forsøgt at anvende DECT-fingerprinting, hvor der blev fingerprintet med 1 meters 
afstand og hvor nøjagtigheden kom op på 5 meter [8]. Der blev testet på 900m2 med 12 
basestationer.  
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4.2.6 RFID 

Radio Frequency IDentification (RFID) er en bred betegnelse for RF-baseret systemer til 
identifikation. Typisk anvendes lavfrekvens (LF) fra 30kHz til 500kHz, Højfrekvenser (HF) 
fra 3 MHz til 30 MHz, Ultra højfrekvens mellem 433 MHz til 930 MHz, samt 2.4-2.5GHz og 
5.8 GHz. Det vil altså sige at Wi-Fi også går ind under RFID-kategorien. I RFID-terminologi 
bruges tags om enheden der skal spores. Normalt opdeles RFID-tags i passive og aktive. 
 
Aktiv RFID: 
Modtagerne (tags) er aktive i den forstand, at de indeholder en strømkilde som kan sende 
radiofrekvenser ud. Aktive RFID bruges oftest til at spore større materielle ting. Wi-Fi tags 
er alle aktive tags, da de udsender signaler ved brug af en strømkilde. Batteritiden for Wi-
Fi-tags kan ligge på helt op til 5 år og nogle tags kan også oplades [9]. Typisk ligger prisen 
på Wi-Fi-tags på mellem 100DKK -300DKK [9]. 

 

Passiv RFID: 
Her er modtagerne (tags) uden strømkilde. Når radiobølgerne fra afsenderen ankommer til 
mikrochippens antenne, omsættes energien fra antennen til strøm, som så kan anvendes til 
at sende data tilbage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af andre indendørs RTLS-teknologier kan nævnes infrarød, ultralyd og billedgenkendelse 
fra kamera, hvilket ikke er uddybet her. 
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5 Metoder til positionering ved brug af Wi-Fi 

Der findes forskellige teknikker til at positionere ved brug af Wi-Fi. Der er generelt set tre 
hovedgrene inden for teorien.  
Den første teori-gren anvender spredningsmodellen for Wi-Fi-signaler. Her defineres 
bygnings-infrastrukturen som kan bruges til at simulere signalernes udbredelse. Den anden 
gren omfatter triangulering og trilateration. Triangulering arbejder med vinkler, hvor 
trilateration arbejder med afstande. I denne teori-gren er de mest anvendte metoder Angle 
of Arrival(AoA), Time of Arrival(ToA), Time-differnce of Arival (TDoA), hvilket der kort 
gives en gennemgang af her.  
Den tredje teori-gren er empirisk fingerprinting, hvilket der er fokus på i denne rapport, da 
de testede API’er benytter metoden og har vist at have bedst nøjagtighed grundet 
omfattende teoristudie.  
 
For at give en overensstemmelse af formlerne, benyttes der følgende syntaks:  

• Vektoren med modtagende RSS-værdier betegnes: $ 

• Positioner (stadier) betegnes: %6   
• Vektoren med kalibrede RSS-værdier, tilhørende %: &    

 
Som det også ses i afsnittet om de kommercielle-løsninger, anvendes fingerprinting og TDoA 
af de fleste store etablerede RTLS-firmaer. I nogle tilfælde også i en hybridløsning af disse 
to metoder.   
 
Først introduceres dog den helt simple metode, hvor der kun anvendes informationen om 
AP’ers placering. 
 

5.1 Cell of Origin (CoO) 

CoO, er en simple måde at positionere på. Når man bruger CoO til at positionere med, har 
man ikke behov for avancerede algoritmer til at beregne positionen, men positionen 
bestemmer ud fra det AP som har bedst signalstyrke. Dette område betegnes som en celle. 
Nøjagtigheden for denne teknologi er ikke særlig god, da et AP indendørs kan dække op til 
omkring 50 meter i diameter [10], og man kan dermed ikke præcist bestemme ens position, 
medmindre man befinder sig lige ved siden af AP’et. På hospitaler vil denne teknologi ikke 
være nøjagtig nok da små rum ikke nøjagtigt vil blive identificeret [11]. 

                                      
6 Grunden til at s benyttes, er at en position kan betragtes som et stadie (engelsk: state) 
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5.2 Spredningsmodel 

Det er muligt at anvende en spredningsmodel ud fra et kendt miljø. I et indendørs-miljø er 
modtagne Wi-Fi signalstyrker påvirket af bygnings-infrastrukturen. Det er derfor muligt at 
lave en model for denne spredning ved at definere den konkrete arkitektoniske infrastruktur 
med materialeoplysninger. Den simpleste form for spredningsmodellen er free-space path 
loss model som er defineret som: 
 
 �'()�*+�� ∝ � - , (1) 

   
hvor �'()�*+�� er den modtaget signalstyrke og hvor r er afstanden til AP’et. Dette betyder 
at omgivelserne ignoreres, hvilket ikke er tilfældet i praksis. Derfor findes der mere 
avancerede modeller til at beskrive spredningen. Den nye empiriske model som tager 
indfaldsvinklen på vægge og gulv samt brydningspunkts fænomenet i betragtning. Da 
spredningsmodellen er baseret på teoretiske udregninger ud fra generelle parametre, 
anvendes den oftest ikke i praksis [12].  
 
Motley-Keenan spredningen er defineret som følgende [13]: 
 

 �'()�*+��
.� � �'()�*+��
.	� − 10 ∙ 	1 ∙ log	
 ..	� (2) 

 
Hvor Pmodtaget(d) er den modtaget signalstyrke til afstanden d. �'()�*+��
.	� er signalstyrken 
modtaget af den kendte afstand d0 fra AP’et. 1 er en spredningskoefficient som afhænger af 
spredningen i miljøet. I åbne rum vil denne koefficient være 2, men hvis man befinder sig i 
et tæt indendørs miljø, med mange vægge, vil den være tættere på 3.  

 
 
  



Bachelorprojekt: Mobil applikation til brug på hospitaler  Danmarks Tekniske Universitet 

Simon Benfeldt Jørgensen [s103182] & Mads Frøding Engels [s103201]  Juni 2013 

22 
 

5.3 Triangulering og Trilateration 

5.3.1 Angle of Arrival (AoA) 

AoA kræver, at positionerings-enheden minimum kan se 2 AP’er. Derudover kræves det, at 
antennerne i enheden er agile og justerer sig til 
retningsbestemmelser ud fra de højeste signalstyrker. Når dette 
er på plads, er det muligt at beregne vinklen ud fra geometri til 
de AP’er der har højest signalstyrke. Der konstrueres to 
tangenter, og positionen er hvor tangenterne krydser hinanden.   
Ulempen ved denne metode er, at det kræves Line of Sight (LoS) 
mellem enheden og AP for at vinklen kan udregnes. Dette vil 
sige, at en stor unøjagtighed vil opnås i bygninger og på kontorer 
med mange rum [11]. 
 
 

5.3.2 Time of Arrival (ToA) 

[11] 
 
ToA er en trilateration-positioneringsmetode, der burger 
tiden fra signalstyrkerne som en parameter til at 
bestemme positionen. Måden dette gøres på er, at 
hastigheden for signaler er kendt (ca. lysets hastighed). 
Ud fra signalets ankomsttid kan afstandene til AP’erne 
beregnes. Der er en række parametre i denne beregning, 
som skal være præcise, og som tages højde for. Det er 
vigtigt at kende den præcise position på de forbundne 
AP’er samt den præcise starttid for transmissionen. Det 
er vigtigt at denne tid kendes af antennerne og 
sensorerne på enheden. Når dette er kendt, er det muligt at beregne distancen fra AP’erne 
ved formlen: 5 � &
6�, hvor 5	er distancen, & er hastigheden for signalerne, ca. 300 m/µs 
og 6 er tiden tager for signalet at rejse fra afsender til modtager.  
Grunden til at denne metode ikke er særlig udbredt er, at alle AP’er skal være synkroniseret 
i tid. Ud over dette skal positionerings-enheden også være synkroniseret med AP’erne. I 
praksis anvendes fysiske kabler til at forbinde AP’erne, således at synkroniseringen er 
optimal. Grundet den meget korte tid det tager at modtage et signal, kan selv meget små 

Figur 5-1: AoA. Kilde: [11] 

Figur 5-2: ToA, Kilde: [11] 
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afvigelser i tid skabe kæmpe afvigelser ved selve bestemmelsen af distancen, d. ToA 
anvendes stort set ikke i praksis længere [11]. 
 

5.3.3 Time difference of Arrival (TDoA) 

TDoA er en metode der minder om ToA. En af 
fordelene ved TDoA frem for ToA er, at tids-
synkroniseringen af AP’erne eller enheden ikke er 
nødvendig. Måden TDoA bestemmer positionen på, 
er ved brug af de hyperbolske kurver som de 
forbundne AP’er danner. En position bestemmes ved 
at opholde kurverne mod hinanden og finde 
skæringspunktet mellem de aktuelle kurver. TDoA 
kræver som minimum, et AP mere end dimensionen, 
som der opereres i. Dvs. at i 3D indendørs-
positionering kræves minimum 4 synlige AP’er.  
Denne metode er ligesom ToA god til at bestemme 
positioner på store åbne arealer, men der kan forekomme forstyrrelser i signalerne ved tætte 
indendørs miljøer, der gør, at de hyperbolske beregninger bliver upræcise [11]. 
 

5.4 Fingerprinting 

 
Generelt set kan man sige at der findes to måder, at positionere på ved brug af signalstyrker. 
Den deterministiske metode som benyttes af k-nearest-neighbours metode. Den anden 
metode anvender sandsynligheder, hvilket bygger på den Bayesianske teori. En ikke lineær 
metode er, at anvende et Partikel filter, også kendt som Monte Carlo metoden. Dette bygger 
også på den Bayesianske teori. Derudover findes Hidden Markov Modellen, som anvender 
en sandsynligheds graf, der bygger på en forbundet Markov kæde. I lineær dynamiske 
systemer er de skjulte stadier en Gaussisk distribution, hvor fx et Kalman Filter (KF) 
benyttes. En udvidelse af Kalman filteret, som behandler ikke-lineære systemer, kaldes et 
Extended Kalman Filter (EKF).  

Figur 5-3: TDoA. Kilde: [44] 
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Følgende flowdiagram viser et overblik over teorien som omfatter positionering ved brug af 
RSS-værdier: 

 
Fingerprinting har vist sig at være den mest anvendte metode til positionering ved brug af 
Wi-Fi. Dette skyldes ikke mindst, at selve bygningsinfrastrukturen eller AP-infrastrukturen 
ikke behøver at være defineret på forhånd. Generelt set er der to faser, når der anvendes 
fingerprinting: 
 

• Kalibrerings-fasen (Offline): I databasen gemmes RSS-værdierne for hver synlig 

AP på en lokation (koordinat på plantegning). Disse lokationer kaldes for fingerprints. 
Databasen over RSS-værdierne kaldes også for Radiomappen. Se Figur 5.5. 

• Operationel-fase (Online): Her estimeres positionen ud fra positionerings-
algoritmer, som sammenligner modtagne RSS-værdier med Radiomappen fra 
kalibreringsfasen. Se Figur 5-6. 

Fingerprinting (RSS)

Sandsynligheds 
metoder

Bayesians teori

Kalman filter

Extended Kalman
Filter (EKF)

Hidden Markov
Model 

(Markov Chain)

Graph-
SLAM

Partikel filter 
(Monte Carlo)

Deterministiske 
metoder

Nearest Neighbour
algorithm

K-Weighted Nearest 
Neightbour algorithm

Figur 5-4: Teoretisk overblik over Fingerprinting-metoder 
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Figur 5-5: Kalibrerings-fasen. Kilde: [14] 

 

 

Figur 5-6: Operationel-fasen. Kilde: [14] 

Grunden til, at fingerprinting er den mest anvendte metode er, at man ikke behøver 
placeringen af AP’er samt at den returnerede position kan estimeres ud fra 
sandsynlighedsteori. 
 
En vigtig pointe når man skal bruge sandsynligheder til udregning af positionen er, at den 
målte værdi ikke altid er den samme selvom Wi-Fi-enheden står stationært i samme position. 
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Fordelingen for signalstyrken i det stationære punkt vil følge normalfordelingen, som vist 
på Figur 5-7. Fordelingen følger den Gaussiske model, som har tæthedsfunktionen: 
 
 8
�9 , :� � �

;<=>?� ∗ A�8 B−

C�DE?��-<>?�- F	 , (3) 

 
Hvor s er positionen på plantegningen, �9 er RSS-værdien for det i’ende AP på lokationen s. μC� 
er gennemsnittet for �9, og H<C� er variansen for �9.Q 

 
Figur 5-7: Tæthedsfunktionen og fordeling af signalstyrker målt på samme position over tid fra [14] 

 
Hvis der er N AP’er vil tæthedsfunktionen af RSS-værdierne kunne bruges til at udregne 
sandsynlighedsfunktionen L:   
 
 I
��, �<, … , �K; :� � M8
K

9N�
�9 , :�	 (4) 

 
Når der fingerprintes igen og nye RSS-værdier gemmes, kan sandsynlighedsfunktionen L, 
anvendes til at estimere positionen : af Wi-Fi-enheden, idet den bedste sandsynlighed 
vælges. 
 
Et problem ved fingerprinting ved brug af ud fra RSS-værdier er, at ændringer i 
omgivelserne kan give en forvrængning af Radiomappen. Dette problemstilling er beskrevet 
i afsnit 6 om Adaptiv fingerprinting.  
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5.4.1 Nearest Neighbour (NN) og K-Weighted NN (KWNN) 

NN – Nearest Neighbour Algorithm  

Konceptet for NN-algoritmen er, at opdele plantegningen i et 2-dimensionelt gitter. Hver 
felt i gitteret har en estimeret signalstyrke, som er gennemsnittet for alle de målte 
signalstyrker i dette felt.  
Efter kalibrerings-fasen, bliver de modtagende RSS-værdier sammenlignet med 
signalstyrkerne i de forskellige felter. Distancen mellem den modtagende RSS-værdi og 
database-værdien bliver beregnet via følgende formel [14]: 
 .O � 1�PQ|�9
:� − &9
S�|T

K
9N�

U
�T
 

 
(5) 

 
Hvor �9
:� er den modtaget signalstyrke fra det i’ende AP på enhedens position :. &9
S� er 
den kalibrerede signalstyrke fra det i’ende AP fra gitterfelt j. N er antallet af synlige AP’er. 
P er 1 hvis man bruger Manhatten distancen (gitter-distancen) eller 2 hvis man bruger 
Euclids-distance (direkte distance). Det gitterfelt som har den korteste distance bliver valgt 
som enhedens position.  
 
En mere nøjagtig udgave af NN-algoritmen er KWNN, som opdeler de felterne i sub-felter 
og tildele en vægtning af disse subfelter ud fra distancen beregnet fra Formel 5.  

 
Hvis man anvender NN eller KWNN på meget få målinger per gitter, vil man opleve at 
positionen ”hopper”. For at håndtere disse udsving anvendes filter teknikker som ses i 
Bayesianske teori.   
 

 

5.4.2 Euklids metode 

En anden metode inden for bestemmelse af position ved fingerprinting er den Euklidiske 
distance formel. Når der modtages RSS-værdier og positionen skal bestemmes, kan den 
Euklidiske distance formel bruges. I dette eksempel er den euklidiske distance formel ikke 
brugt på et grid med koordinater, som beskrevet ovenfor, men i stedet brugt på signalstyrker 
for at måle forskellen i signalstyrkerne. Euklids formel bruges [14]:  
 
 .V$�WX
:, Y�Z � 	[
$\ − Y�< (6) 
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Hvor $�  er vektoren for de målte signalstyrkerne position : . Dette sammenlignes med 
vektorerne for de kalibrerede fingerprints 	& . Den mindste forskel i signalstyrke bliver 
defineret som den estimerede position.  
Det er dog vigtigt at tage højde for at den modtagne RSS-værdi på den aktuelle position 
ikke er statisk. RSS-værdierne $� er summen af signalværdierne fra det målte AP, divideret 
med antallet af målinger på position :. Dette er beskrevet med følgende formel [14]: 
 &�]O � 	&�] ^$�_XO
:, Y�` � 	a∑ .9<�9N�c  

 
(7) 

 &�]O bestemmer om $� er observeret på fingerprint XO, da det tager højde for gennemsnittet 
af de modtagne signalstyrker.  
 
 
I de fleste positionerings-løsninger hvor den Bayesianske sandsynligheds teori benyttes, 
bliver bestikretningen oftest brugt til at forudsige nye positioner.  
 

5.4.3 Bestikretning (Dead Reckoning) 

Dette er metoden til at estimere en given position ud fra udgangspositionen samt 
hastigheden, rejsetiden og meget vigtig retningen objektet flytter sig i. I smartphones er det 
muligt at kende retningen ud fra kompasset. Denne metode kan dog have stor usikkerhed 
idet at positionen udregnes ud fra den tidligere position, hvilket igen udregnes fra den 
tidligere position. Dette betyder, at positions-estimatets fejl vokser eksponentielt over tid. 
I smartphones kan hastigheden udregnes ved at bruge accelerometeret som trin-
identificering for en person.  
 

5.4.4 Bayesiansk teori 

Sandsynligheds metoder bruger den bayesiansk teori, som estimerer en position som en 
sandsynlighedsfordeling af området.  
 
Indenfor Wi-Fi positionering er der op til flere metoder at anvende den bayesiansk teori på. 
En af de mest nøjagtige metoder til positionering er brugen af et partikel Filter (PF). Den 
bayesianske metode gennemgås først for at give en bedre forståelse for PF.  
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Den bayesianske metode er en sandsynlighedsmodel som beregner tæthedsfunktionen 7 8
:, �� for påstanden :, ud fra de gældende beviser �.  
Tankegangen er, at : kan udtrykkes som ”Du befinder dig her” pga. �: ”Disse RSS-værdier 
er modtaget”. Denne beslutning er ikke taget tilfældigt, men udregnet ud fra 
sandsynligheder. Først tages sandsynligheden: 
 8
�, :� (8) 
 
Hvilket er sandsynlighederne for at være på position s samtidig med sandsynligheden for at 
have de givne RSS-værdier � . Denne sandsynlighed kan beregnes ved at kigge på de 
individuelle sandsynligheder. 
 
Teorien er beskrevet i mange kilder, men her er det med inspiration fra [15]. 
For at estimere positionen : til tiden 6 kan en stokastisk tidsdiskret model opstilles: 
 
 %\ � X\Dd
%\Dd� + f\Dd (9) 
 
Hvor g�D� er oftest en ikke-lineær funktionen til stadiet :�D� og hvor c�D� er processtøjen 
som f. eks. kan være hvid-støj. RSS-målingerne $ til tiden 6 kan opstilles ud fra følgende 
model: 
 $\ � h
%\� + i\ 

 
(10) 

Hvor ℎ er en kendt mulig ikke-lineær funktion og hvor A er en individuel fordelt støj 
identisk med n.  
 
Den bayesianske metode har to faser, Forudsigelses- og Opdateringsfasen. 
 
Forudsigelses-fasen: 

Ved brug af Chapman-Kolmogorov formlen, Formel 11, kan tæthedsfunktionen til 6 − 1 
udregnes: 
 8
:�|��D�� � k8
:�|:�D��8
:�D�|��D��.:�D� (11) 

   
Hvor positionen : til tiden 6 kan findes ved: 
 
 :� � g�D�
:�D�� + c�D�. (12) 
 

                                      
7 På engelsk kaldt: posterior probability density function (pdf) 



Bachelorprojekt: Mobil applikation til brug på hospitaler  Danmarks Tekniske Universitet 

Simon Benfeldt Jørgensen [s103182] & Mads Frøding Engels [s103201]  Juni 2013 

30 
 

Opdateringsfasen: 

Når nye RSS-målinger ��  bliver målt bliver 8
:�|��D��  opdateret for at danne 
tæthedsfunktionen 8
:|��� ved at bruge Bayes regel: 
 
 8
:�|��� � 8
:�|��, ��D�� (13) 
 
 
 8
:�|��� � 8
��|:�, ��D��8
:�|��D��8
��|��D��  (14) 

 
 
 8
:�|��� � 8
��|:��8
:�|��D��8
��|��D��  (15) 

 
Med den normaliserede konstant 8
��|��D�� � l8
��|:��8
:�|��D��.:�. 
 
I opdateringsfasen bliver målingerne �� brugt til at opdatere de forudgående tætheder for 
at opnå den forudgående tæthedsfunktion i det nuværende stadie.  
 
Når støjen er ikke-Gaussisk og når g�D� er ikke-linære, er det meget svært at løse denne 
problemstilling analytisk. Kun når støjen er Gaussisk og målingerne er linære kan et Kalman 
filter bruges, som kort er forklaret herunder. Når g�D� er ikke-lineære og støjen er ikke-
gaussisk kan et udvidet Kalman filter eller et partikel filter (Monte Carlo-metoden) anvedes.  

 
5.4.5 Kalman filter og Extented Kalman filter 

Et Kalman filter benytter den baysianske teori til at estimerer positionen iterativt. Kalman 
filteret virker under den antagelse at den observerede proces kan beskrives lineært, samt at 
støjen på signalerne er Gaussisk.  
 
Ved estimeringen af positionen benytter et Kalman filter sig kun af den forrige position. 
Efterfølgende sammenlignes estimatet med sandsynligheden for at have de tilsvarende RSS-
værdier [16].  
 
Hvis 8
:�D�|��:�D�� antages til at være Gaussisk, kan det vises at 8
:�|��:�� også er Gaussisk. 
Formlerne beskrevet i forrige afsnit, kan nu omskrives ud fra følgende antagelser:  
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n�D�	 og c� beskriver den Gaussisk distribuerede støj på RSS-værdierne til hhv. tiden 6 − 1 
og 6. g�
:�D�, n�D�� er en kendt lineær funktion, som beskriver forholdet mellem den tidligere 
position :�D�	og støj n�D�. ℎ�
:�, c�� er en kendt lineær funktion, som beskriver forholdet mellem den nuværende 
position :� og støj c�.  
 
Omskrivelse af estimeringstrinnet og rettelsestrinnet bliver herefter:  
 
 :� �	o� ∗ :�D� + n�D� (16) 
 
 �� � p� ∗ :� + c� (17) 
 
Hvor o� og p� er matricer som definerer de lineære funktioner beskrevet tidligere.  
 
Til at beskrive den ikke lineære udvidede version af Kalman filteret, benyttes Taylor-rækker 
[16]. Dette kræver dog nogle omskrivelser af de tidligere estimater, hvor det antages at 
sandsynlighederne er Gaussisk normalfordelt:  
 
 8
:�D�|q�:�D�� ≈ �
:�D�; s�D�∗�D�, ��D�|�D�� (18) 
 8
:�|q�:�D�� ≈ �
:�; s�∗�D�c	��|�D�� (19) 
 8
:�|q�:�� ≈ �
:�;s�∗�, ��|�� (20) 

 
Hvor �
:;s, �� er den Gaussiske tæthedsfunktion med gennemsnittet m, og fællesvariansen 
P for positionen :.  Det er nu muligt at opstille beregningen for positionen S og Kalman 
Gain, til brug i rettelses trinnet, K for EKF:  
 
 � �	p� ∗ ��|�D� ∗	p�t + c� (21) 
 
Hvor c� er en parameter for støj.  
 
 u� �	��|�D� ∗ p�t ∗ �D� (22) 
 
En generel egenskab for Kalman filteret er, at estimere positionen først hvorefter der 
sammenlignes med de modtagende RSS-værdier. I dette tilfælde er det vægtningen Kalman 

Gain til tiden 6, som bliver brugt til at vurdere estimatet.  
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EKF har dog følgende mangler:  
 

1) EKF er begrænset til førsteordens nøjagtighed, som er beregnet ud fra gennemsnit 
og fællesvarianser fra førsteordens Taylor rækker.  

2) Lineariseringen af førsteordens Taylor rækken fokuseres kun omkring et enkelt punkt, 
og tager ikke højde for usikkerheden fra de tidligere tilfældige variable.  

3) EKF involverer udledning af Jacobi funktioner, som kan være komplekse.  
 
De ovenstående punkter bliver behandlet i en anden model af KF, nemlig Sigma Point 
Kalman Filter (SPKF) [17].  
 

 

5.4.6 Hidden Markov Model (HMM) 

HMM er en statistisk model, som benytter den bayesianske teori. Den nye tilføjelse er en 
Markov kæde, som benytter det tidligere stadie til at estimere sandsynligheden for det næste 
stadie. På denne måde bliver det muligt at lave beregninger uden at tage højde for alle de 
tidligere positioner, da ens bevægelsesmønsteret ikke nødvendigvis er lineært.. I HMM er 
gitteret typisk delt op i områder, hvor der beregnes en sandsynlighed ud for hvert punkt. 
Typologien er, at man går fra den tidligere position, :�D�, til den nye position :: 8
:�|:�D��. 
Figur 5-8 illustrerer princippet for HMM:  

 
Figur 5-8: HMM. Kilde: [18], med tilføjelse fra forfatteren 
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Beregningerne i HMM er delt op i to trin [19]:  
 

1) Forudsigelses trinnet 

Formel 23 bruges til beregningen af sandsynligheden for positionen til tiden t: 
 8
:�� � 	Q8
:�|:�D��	8
:�D��

	
"�vw

 (23) 

Sandsynligheden for at være på positionen :  til tiden 6 , 8
:�|:�D�� , udregnes ved 
sammenligning af tidligere positioner til tiden 6 − 1. 
Efter estimeringen af positionen, tages dette og opholdes mod RSS-værdierne �, og det 
vurderes om estimatet er muligt.  
 
2) Rettelses trinnet 

Følgende formel bruges til beregning af rettelses trinnet, for at bestemme positionen : 
til tiden 6: 8
:�|	�� � 	8
�	|:��	8
:��. 
 
 

Bestikretningen benyttes oftest med HMM til at bestemme retningen mod den næste 
position. På den måde øges sandsynligheden for, at ankomme til positionen : med de 
forventede RSS-værdier � [20].  
 

5.4.7 Partikel filter (PF) 

Partikel er state of the art indenfor Wi-Fi positionering. PF har vist sig at have gode og 
stabile resultater, for at nøjagtigheden af positionen, men ulemper kan være en høj 
beregningsmæssig kompleksitet [20]. Fordelen ved et PF er, at der er taget højde bevægelser 
af ikke-lineær karakter. PF implementerer en rekursivt bayesiansk filtrering ved brug af 
Monte Carlo metoden. Denne tilgang til problemet er inspireret fra kunstig intelligens og 
robot-verdenen. Selve konceptet med et PF er, at lave en stikprøve for den tidligere fordeling 8
:�|	���. 
Sættet af stikprøverne til tiden 6 bruges til at generere et nyt sæt af stikprøver til tiden 6 + 1, sammenholdes med de nye observationer �� . 
PF repræsenterer tæthedsfunktionen af positionen ved et sæt af stikprøver med dertil 
hørende vægtning. Når man taler om partikel filteret, er der fire trin som beskrevet herunder. 
Der findes flere afskygninger af partikel filteret, men det mest anvendte er Sequential 
Importance Sampling (SIR) [15]: 
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1. Initialisering: Først samples N partikler  {:�9 , y � 1…�} ud fra start positionen p(s0).  
2. Forudsigelse: For hver partikel der er genereret :�9, genereres en ny partikel :�#�9 fra 

transitions tæthedsfunktioen 8
:�#�9 |:�9�. 
3. Vægtning af stikprøven: For hver ny partikel :�#�9  der er genereret i trin 2, 

beregnes nu en vægtningen {�#�9 � 8
��#�9 |:�#�9 �. Hvis RSS-værdierne er Gaussisk-
fordelt kan w udregnes ved en Gaussisk-fordeling.  

4. Opdatering af stikprøven: De vægtede partikler evalueres, og partiklerne med  
lav vægtning slettes, hvorimod dem med en høj vægtning bliver duplikeret.  

 

En detaljeret algoritme af partikel filteret kan findes i [21]. 
 

Figur 5-9 viser tilnærmelsen af tætheden for de tilfældige stikprøver, hvor vægtningen er 

udregnet ud fra tidligere tætheder.  
 

 
Figur 5-9: Efter vægtningen af samples. Kilde: [14] 

 
Et flow diagram over SIR-filteret kan repræsenteres således: 
 

 
Figur 5-10: Flowdiagram fro SIR partikel filteret. Kilde [14] 
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Hvis stikprøven repræsenterer en sandsynlig position for RSS-målingerne, så bruges 
stikprøvens position til næste sær af stikprøver. Det næste sæt af stikprøver bliver genereret 
rekursivt.  
 

5.4.8 GRAPH-SLAM 

Wi-Fi Graph-SLAM algoritmen beskrives i [22] og herunder opsummeres de vigtigste pointer. 
 
Inden for robotteknologi har man anvendt SLAM (Simultanious Location And Mapping) til 
at positionere.  
 
Graph-SLAM bygger videre på Gaussian Process Latent Variable Model (GP-LVM) som er 
en udvidelse af på den bayesianske metode [23]. Graph-SLAM har en del flere fordele end 
GP-LVM, da den kan håndtere større datasæt, idet køretidskompleksiteten er reduceret fra 
O(N3) til O(N2).  
Traditionelt er Graph-SLAM en teknik som bruges i robot-teknologi til at lave et kort over 
en bygning i en offline-fase ved brug af billedmateriale og ikke radiosignaler.  
 
Den overførte Graph-SLAM algoritme til brug med Wi-Fi signaler, bliver anvendt i WiFi-
Graph-SLAM.  
 
Generelt set kan Graph-SLAM defineres ud fra den bayesianske metode:  
 
 $| � h|
}� + i|. (24) 

 
Da dette er en generel model og SLAM anvender bestikretningen kan h anvendes på andre 

sensorer, som bl.a. pedometeret og gyrometeret. Dette kan defineres ved: 
 
 h|~i���i\i�
}� � �%\|#d − %\|�� (25) 

 

 h|�����i\i�
}� � ��Y\�fV%\|#d − %|\Z − ��Y\�f
%\|#d − %\|�
\|#d − \|Dd�/�  
(26) 

 

For Wi-Fi delen kan h|
}� repræsenteres som: 
 
 h|�|�|
}� � �|�$�|�| (27) 
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��9�9 er de målte RSS-værdier og �9 � {9 − �{9�9A9, Hvor {9 er interpolations-vægtningen 
for ℎ9�9�9. A9 	er en vektor hvormed alle elementer er 0 bortset fra det y′ende stadie. 
Vægtningen �{9�9 er en gaussisk interpolation. 
 
 
Graph-SLAM metoden er bedst, når en fast retning kendes, ud fra et statisk startpunkt. 
Stadig ny forskning berører Graph-SLAM tilgangen, indenfor Wi-Fi positionering.  
 
 

6 Adaptiv metode til fingerprinting  

Fingerprinting metoden med at kalibrere RSS-værdier en enkelt gang, efterfulgt af god 
positions-nøjagtighed, er ikke altid tilfældet. Forskellige objekter, deriblandt 
menneskekroppen og metal-inventar kan påvirke WiFi-signalstyrkerne, hvilket er med til at 
skabe et dynamisk miljø. Det foreslås i [24],  at benytte en adaptiv algoritme til at håndtere 
dynamiske miljøer. Der blev testet i en periode på 2 måneder i et beskedent dynamisk miljø, 
og det blev vurderet at Radiomappen ændrede sig nok til at der var behov for nye målinger. 
Den adaptive fremgangsmetode opdaterer dermed Radiomappen for ændringer.  
 
På et hospital eksisterer et miljøet dynamisk, da der konstant bliver flyttet rundt på senge, 
dropstativer, og andet udstyr, samt mennesker. For at tage højde for et dynamisk miljø, er 
det nødvendigt ofte at foretage nye kalibreringer. Det er essentielt at forskellige scenarier 
dækkes ind. Dette kan være forskellige tidspunkter på dagen, hvor hospitalet enten er travlt 
beskæftiget med mange patienter, eller om natten hvor afdelingerne er mindre aktive, eller 
slet ikke er i brug.  
 
I denne bacheloropgave er det dynamiske miljø ikke blevet testet isoleret. For at foretage 
disse tests ville det kræve muligheden for at lukke en afdeling, hvorefter der kunne kalibreres 
uden objekter der kunne påvirke signalet. Derefter skulle objekterne tilføjes for at se hvordan 
signalerne påvirkes. Kritiske områder ville herefter kunne lokaliseres som følge af 
påvirkningen fra inventaret.  
 
Det skal nævnes at fieldtestene beskrevet i afsnit 8 ikke er foretaget på nøjagtigt samme 
tidspunkt på dagen, heller ej med det præcist samme inventar. Dette betragtes ikke som 
adaptiv fingerprinting.  
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Analysen foretaget i afsnit 9 understøtter hvor lidt der skal til at påvirke Wi-Fi-
signalstyrker. En anden isoleret test, som ikke er blevet foretaget i dette projekt, kunne 
være at undersøge hospitalssenges påvirkning, da disse er forholdsvis store dynamiske metal 
objekter. På Figur 6-1 ses fire måder hvorpå radiosignaler udbredes ved kontakt med 
objekter.  
 

 
Figur 6-1: Radiobøgers udbredelse 

 
Et foreslag til adaptiv fingerprinting ville være at bruge droner, eller automatiserede 
robotter, der så kunne opdatere Radiomappen. Dette er dog et forslag som ikke er blevet 
testet i litteraturen eller i praksis, men er værd at overveje fremfor en manuel 
kalibreringsfase. En anden måde for at holde Radiomappen ajour, ville være at benytte sig 
af multi-agent systems, kendt fra kunstig intelligens. Her ville de aktive brugere 
tilbagemelde opdateringer til Radiomappen, således at nøjagtigheden bliver vedligeholdt 
selv ved drastiske ændringer i miljøet. 
 
Som det fremgår af [25] betyder mængden af kalibreringer på samme lokation en forbedring 
i nøjagtigheden. Dette ses på Figur 6-2, som er foretaget ved gentagende kalibreringer på 
samme lokation i et lettere dynamisk miljø.  
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Figur 6-2: Nøjagtighed i forhold til antallet fingerprints. Kilde: [25] 

 

7 Kommercielle løsninger 

Den findes en generel RTLS-standard; ISO/IEC 24730 , som kort beskrevet omhandler 
standarden om en RTLS-løsning hvor enten UWB eller 2.4 GHz–frekvensbåndet kan 
anvendes. Kravene for at opfylde standarden kan kort opsummeres; Der skal enten anvendes 
ToA, AoA, TDoA eller RSS. Et andet krav er at nøjagtigheden skal være mindre end 3 
meter.  
 
Der findes en del kommercielle løsninger som kan tilbyde en RTLS-løsning. Dog bygger de 
fleste af disse kommercielle løsninger på et isoleret system med unikke AP’er. Når man taler 
om Wi-Fi RTLS-løsningener, hvor den nuværende AP-infrastruktur kan anvendes er de 
store førende på markede Ekahau og AeroScout. 
 

Her vil Ekahaus løsning kort blive opsummeret: 
 

Ekahau’s RTLS-løsning er før blevet anvendt på hospitaler. Positions-nøjagtigheden oplyses 
til 1-3 meter. Som det ses på Figur 7-1 herunder tilbyder Ekahaus komplette løsning også 
andre sensor-tags til eksempelvis måling af temperatur og luftfugtighed.  
Til det eksisterende Wi-Fi netværk kan suppleres ekstra harware iform af beamere, som kan 
udsende retningsbestemte signaler. På Ekahaus hjemmeside findes Figur 7-2 som viser 
sammenhægen af de forskellige komponenter i løsningen:  
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Figur 7-1: Ekahau's Wi-Fi-RTLS løsning. Kilde: [26]. 

 

 

 

 
Figur 7-2: Ekahaus samlede RTLS-løsning med interfaces. Kilde: [27] 

 

Af andre firmaer der tilbyder en Wi-Fi-RTLS løsning kan nævnes: WhereNet Purelink, 
Airista og CENTRAK. Disse samt Ekahau og Aeroscout er sammenlignet i Tabel 7-1.  
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Firma Teknologi/Metode Noter Pris 

for 

tags 

SDK 

/Mobil 

API 

Oplyst 

Nøjagtighed 

(meter) 

Hjemmeside 

Ekahau Wi-FI: HMM og Partikel 
filter 

Hvis der 
anvendes 
beacons så kan 
nøjagtigheden 
komme ned på 
< 1 meter 

50$ 
per 
tag 

JA / JA 1-3 m. ekahau.com 

AeroScout Wi-Fi: TDoA + RSS Kan også bruges 
med UWB. 

10$ - 
85$ 
for 
tags 

JA / NEJ 3-5 m. med TDoA 
3-10 m. med RSS 

aeroscout.com 

WhereNet 

(Zebra 

Tech.) 

Wi-Fi: Kan også 
anvendes med 
UWB. 

?? JA / NEJ 3 meter Zebra.com 

PureLink Wi-Fi: TOA, TDOA, 
AOA og RSS 

Kan onvende 5.8 
GHz APs. Ved 
brug af dem kan  
4 APs bruges til 
at dække 10000 
m2 

26$ 
per 
tags 

JA / JA 1.5 m. ved brug 
af ekstra 
PureLink AP. 
Uden dem ca. 15 
m. 

purelink.ca 

Airista WiFi: TDoA + RSS Kan også bruges 
med WiMAX 

?? JA / NEJ <2.1 m. med 
RSS. 
<1.5  m. med 
TDoA 

airista.com 

CENTRAK 

(CISCO) 

WiFi: RSS Kan anvendes 
med LF og 
Gen2IR. 

?? JA / NEJ Rum-nøjagtighed centrak.com 

Tabel 7-1: Sammenligning af kommercielle Wi-Fi RTLS-løsninger 

Firmaer som kun tilbyder indendørs positionering ved brug af Wi-Fi fingerprinting samt en 
mobil API kan udover Ekahau nævnes; indoo.rs, WiFi-SLAM (nu Apple Inc.), WalkBase, 
Insiteo, Wilocate, Wifarer, Qubulus, Combain, Y-Find og Polestar [28]. 
 
Der eksisterer også en fyldestgørende rapport: Real-time Location Services (RTLS): 

Applications, Services and Company Analysis 2013. udgivet af Mind Commerce som 
indeholder en detaljeret gennemgang af markedet for RTLS-løsninger. Her gennemgås 
blandt andet Ekahau, Aeroscout samt WhereNet. Dog har der i dette projekt ikke været 
mulighed for at få anskaffet denne rapport idet den koster $ 2000 [29]. 
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8 Test på hospital  

Formålet har været at teste hvor godt en Wi-Fi-RTLS løsning kunne implementeres på et 
af Region Hovedstadens hospitaler. Kravet var at bruge den eksisterende Wi-Fi-
infrastruktur på hospitalet, uden at tilføje ekstra APs. Løbende har der været en tæt dialog 
med IMT omkring hvilke fokusområder der skulle undersøges. I den forbindelse var der 
enighed om at teste på Herlev Hospital, da netop dette hospital har forskellige og 
udfordrende Wi-Fi-miljøer. De udfordrende miljøer, samt rapporten om den fysiske 
etablering af WLAN har gjort at nedenstående scenarier blev opstillet [30]: 
 

Herlev Hospital: 

1. Etagebestemmelse og test af Radiomap (I Sengetårnet). 
2. Påvirkning af aktivt hospitals udstyr (Medico-teknisk udstyr ved G4 og F4). 
3. Påvirkning af bly-infrastruktur (Mammografi-afdelingen).   
4. Dynamisk miljø. Herunder mennesker og udstyrs påvirkning. 
5. Kritisk afstand imellem AP’er. (Forhal).    
6. Åbne/lukkede døre.                               
7. Udendørs positionering. 
8. Elevatorers påvirkning af positioneringen.  
9. Test med forskellige Wi-Fi-enheder. 
10. Luftfugtighed. 

 
Punkterne (1,3,6,8,9) markeret med grøn er punkter, som er blevet testet. Punkterne (2,4,5,7,10) 

markeret med rød er de punkter som ikke er blevet testet. For at kunne teste ovenstående 
punkter, blev to forskellige områder/afdelinger på Herlev Hospital udvalgt. Mammografi-
afdelingen samt 22. og 23. etage i Sengetårnet. Figur 9-1 viser et overblik over Herlev 

Hospital. Groft set er hospitalet delt op i en Behandlingsbygning, en Service-bygning og et 
Sengetårn. Grunden til at valget faldt på Mammografi-afdelingen var, at afdelingen har det 
mest udfordrende Wi-Fi-miljø i Behandlings-bygningen. Mammografi-afdelingen har syv 
bly-rum og er udstyret med medico-teknisk-udstyr, herunder røntgen- og ultralyds-scannere.  
 
Den følgende analyse er blevet foretaget på de to afdelinger, som fremgår af Figur 8-1. 
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Figur 8-1: Overblik over Herlev Hospital med Sengetårnets 22. og 23. etage samt Mammografiafdelingen, begge market 

med en rød boks. Kilde: Fra [31] med tilføjelser af forfatteren.  

 
Efter dialog med Thomas Elsted og Lars Nyeman-Koefod fra IMT, blev Sengetårnets 22. og 
23. etage fastslået som det andet testområde. Sengetårnet har et langt ”renere” og mere 
stabilt miljø i modsætning til Mammografi-afdelingen.  
 
Kalibreringer (fingerprints) for begge afdelinger blev lavet over en periode af 3 uger i marts 
måned 2013. Under kalibreringer og efterfølgende tests blev der taget højde for, at hospitals-
miljøet kunne ændre sig, alt afhængig af hvilken tid på dagen testene blev foretaget. 
Derudover blev der taget hensyn til både personale og patienter på hospitalet, og der blev 
kun udført fieldtests, hvor det var muligt.  
 
Herunder er en grundigere gennemgang af hvilke scenarier der blev testet samt hvordan 
testene blev udført:  
 
Punkt 1 - Etage bestemmelse og Radiomap: Dette punkt blev testet i Sengetårnet på 
22. og 23. etage. Materialerne imellem etagerne er tyndere end i behandlingsbygningen, 
hvilket gør at man kan detektere flere AP’er. Der kunne ses mellem 10 og 70 AP’er, på hver 
etage. For at hver etage i praksis har en unik Radiomap blev disse tests foretaget. Dette er 
også med til at sikre at API’erne kunne håndtere etageskift. For at teste genkendelsen af 
Radiomapen og dermed et etageskift, blev trapperne imellem etagerne benyttet. Da 22. og 
23. etage er arkitektonisk identiske blev det også testet om Radiomappen mht. signalstyrke 
og antallet af AP’s mindede om hinanden. 
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Punkt 2 - Påvirkning af aktivt hospital udstyr: Påvirkning af aktivt hospitalsudstyr 
er ikke blevet testet, da denne test skulle være foretages i et lukket isoleret miljø. Det har 
ikke været muligt at teste i lukkede miljøer på hospitalet, da dette ville kræve at 
afdelingerne blev lukket under tests. Derudover beskrives det i Region Hovedstadens 
forholdsregler for medico-teknisk udstyr at Wi-Fi-enheden der anvendes skal have en 
respektafstand på minimum 58 cm gældende for 802.11.b/g/n [30] - afsnit 6.2. Denne 
afstand betyder i praksis at en smartphone ikke må anvendes mindre end 58 cm fra røntgen- 
eller ultralydsudstyr. Da det meste medico-teknisk udstyr står i lukkede bly-rum og dermed 
ikke burde påvirke Wi-Fi-signalstyrkerne uden for disse rum, var dette ikke af høj prioritet 
at få testet påvirkningen fra dette udstyr. 
 
Punkt 3 - Påvirkning af bly-infrastruktur: Dette punkt er vigtigt, da bly bliver 
anvendt på hospitalet til at afskærme elektromagnetiske signaler. Derfor er hypotesen at 
dette bly også vil påvirke Wi-Fi-signalstyrkerne i områder med bly-infrastruktur. Testen af 
bly blev foretaget på Mammografi-afdelingen. Isolerede tests og fremgangsmetoden for bly-
rum kan ses i afsnit 9-2. 
 
Punkt 4 - Dynamisk miljø:  Direkte isolerede tests af det dynamiske miljø på Herlev 

Hospital er ikke blevet foretaget, da det ville være nødvendigt at teste dette i et lukket 
miljø. Mennesker og udstyr på et hospital ændrer sig hele tiden, og derfor er det vigtigt at 
tage højde for et dynamisk miljø, men ud fra tidsrammen og omfanget af testene, har der 
ikke været ressourcer til at opstille forsøg til tests af dette. En grundigere analyse af 
dynamisk miljø kan findes i afsnit 9.3.  
 
Punkt 5 - Kritisk afstand imellem AP’er: Dette punkt har udelukkende til formål at 
undersøge og analysere hvordan indendørs positionering gøres muligt på arealer hvor der er 
kritisk afstande mellem AP’er. Med kritisk afstand for AP’erne, skal forstås således at LoS 
mellem AP og modtager er stor, og dermed vil modtageren opleve lave signalstyrker. Test 
af dette er ikke foretaget, men ville have taget udgangspunkt i forhallen på Herlev Hospital. 
Forhallen er et stort åbent areal, hvor kritiske afstande vil kunne forekomme. En test af 
dette område ville være vigtig, da forhallen er et åbent areal hvor patienter, personale og 
pårørende typisk ankommer. Spredningsmodellen som er beskrevet i afsnit 5.2, fortæller at 
områder med LoS uden objekter til at forstyrre signalerne, har konstante signalstyrker.  
 
Punkt 6 - Åbne/lukkede døre: Dette punkt er blevet testet for at se hvilken indflydelse 

åbne og lukkede døre havde på Wi-Fi-signalerne. Åbne/lukkede døre er under kategorien 
for dynamisk miljø. Testene blev foretaget med udgangspunkt i Mammografi-afdelingen som 
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har døre der indeholder bly. Denne beslutning blev taget, da der under fieldtests ikke blev 
observeret nogle markante udslag i signalstyrken ved test af normal døre på hospitalet. 
Under kalibreringen af fingerprints, var dørene generelt åbne, medmindre der foregik 
behandling i rummet Resultaterne for testene kan ses i afsnit 9.2.  

 

Punkt 7 - Udendørs positionering ved brug af Wi-Fi:  Dette punkt har til formål at 
undersøge hvordan Radiomappen udformer sig udendørs. Udover at undersøge den 
nuværende Wi-Fi-infrastruktur, kunne tests foretages ved at opsætte AP’er udendørs med 
formålet at sørge for bedre dækning. Dette er ikke blevet testet, da fokus har været på 
indendørs-positionering. Derudover ville det være muligt at lave en hybridløsning, hvor GPS 
kunne assistere så snart brugeren befandt sig udendørs.  
 
Punkt 8 - Test af elevatorer: Her skal der testes hvordan Wi-Fi-signalstyrker opfører 
sig i og omkring en elevator. Hypotesen om, at der i en elevatorskakt vil kunne ses mange 
signaler, vil blive testet. Hypotesen udformes på grund af, at der i en elevatorskakt er LoS 
og dermed bliver de enkelte signaler ikke forstyrret. Hypotesetesten kan ses i afsnit 9.1.  
 
Punkt 9 - Test med forskellige devices: Dette er kort blevet testet med to forskellige 
Wi-Fi-enheder. Ud fra litteraturen ved man, at forskellige Wi-Fi-modtagere vil have 
forskellige RSS-fordelinger. Efter et område er blevet fingerprintet blev positionen, på et 
andet device end det device der blev fingerprintet med, analyseret. Der blev testedet for 
hypotesen, at der ville være forskellighed i estimeringen af positionen.  
 
Punkt 10 - Luftfugtigheds ændringer: Dette punkt er ikke testet, men grunden til at 

det er på listen er, at luftfugtigheden, ligesom vand, kan have indflydelse på Wi-Fi-
signalerne. En høj luftfugtighed kan dermed medføre forvrængede signalstyrker. Dette er 
grundet at Wi-Fi ligger i 2.4 GHz båndet, hvilket også er resonansfrekvensen for vand8. Hvis 
dette skulle have været testet, kunne man have brugt et lukket test-miljø med mulighed 
for at justere luftfugtigheden. Der er blevet testet i to miljøer med en relativ luftfugtighed 
på henholdsvis 40% og 70% [32]. Dog fandt man at RSS-værdierne kun faldt med et par 
dBm ved en højere luftfugtighed. Under fieldtests er der altså ikke taget højde for 
luftfugtigheden.  
 
De ovenstående tests som er blevet udført er blevet behandlet og analyseret i afsnit 9 med 
tilhørende resultater. De tre API’er som er blevet implementeret benytter sig hver af 
forskellige teoretiske metoder og de tre API’en vil nu blive introduceret.  

                                      
8 resonansfrekvensen for vand er 2.45GHz 
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8.1 Test af API 

Til at foretage test på hospitalet til positionering blev der taget kontakt til WiFi-SLAM, 

indoo.rs og Ekahau for at afprøve deres Wi-Fi positionerings løsning. De 3 API’er benytter alle 
fingerprinting og sandsynligheds teori til at beregne positionen ud fra modtagne RSS-værdier. 
Til Implementeringen af API’et for WiFi-SLAM og til test af indoo.rs’ app’en blev en Samsung 
Galaxy Nexus med Android anvendt. 
 
For at sammenligne de estimerede positioner fra API’erne med de virkelige positioner, blev der 
udvalgt nogle prædefinerede ID-punkter. Den estimerede position blev gemt som et (X,Y)-
koordinat. 

  
Fremgangsmetode for fingerprintingen er erfaret ud fra anbefalinger nævnt i dokumentation for 
API’erne. Fremgangsmetoden kan opsummeres til følgende:  
 

• At fingerprinte hver meter hvis muligt.  
• At holde en konstant hastighed mellem fingerprints.  
• At vente ca. 5 sekunder ved hvert fingerprint før RSS-målingerne gemmes. Dette er 

vigtigt da teorien bygger på RSS-værdiernes fordeling. 
• At fingerprints i rum blev foretaget cirka en halv meter fra ydrehjørnerne.  

 

8.1.1 WiFi-SLAM 

WiFi-SLAM blev startet i slutningen af 2009 af Joseph Huang i San Fransisco.  
API’en bygger på Graph-SLAM teorien beskrevet i afsnit 5.4.8. WiFi-SLAMs API bruger 
udover  Wi-Fi signalstyrkerne også accelerometeret. Dette bliver anvendt til dead reckoning.  
Wi-FiSLAMs adgangsside9 tilbød at uploade plantegninger. Efterfølgende var det muligt at 
foretage kalibreringer ved brug af en smartphone.  
Da Wi-Fi-SLAM kun har lavet en Android app til kalibrering af fingerprints og ikke aflæsningen 
af positionen, betød det at en implementering af API’et var nødvendigt. Til dette blev der brugt 
Wi-Fi-SLAMs JavaDoc med de nødvendige metoder til at vise kortet og positionen. Formålet 
med implementeringen af test-applikation var at udtrække data, samt at evaluere 
positioneringen. På Figur 8-2 ses et screenshot af den implementerede test-applikation. 
 
 

 

                                      
9 http://access.wifislam.com/ - Siden er efterfølgende blevet lukket grundet opkøb fra Apple Inc.  
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Plantegningen blev skaleret således at 1 cm svarede til 1 pixel, hvilket gjorde det lettere at tolke 
data, når der blev testet. En knap blev implementerede således, at positionen fra API’et kunne 
skrives til en CSV-fil. Den returnerede position er markeret med rød boks på Figur 8-2. CSV-
filen kunne så efterfølgende bruges i analysen. De prædefinerede koordinat-punkter fik tildelt et 
ID for at kunne anvendes til sammenligning og gentage test på samme koordinat. Et 
informationsfelt blev tilføjet, for at holde styr på, hvilket ID-punkt der skulle samles data fra. 
Metoden der blev anvendt til at indsamle koordinaterne fra API’et, var ved en location-listener, 
som blev opdateret hver halve sekund. Denne listener registrerede nye location-updates, og det 
er muligt at hente de relative (X,Y)-værdier ved at bruge funktionskaldet:  

indoorLocation.getRelativeX() og tilsvarende indoorLocation.getRelativeY().  
Metoderne returnerer den relative position på plantegningen i form af (X,Y)-værdier i pixels. 

 
Ved indsamling af data er der en lille usikkerhed ved hvert ID-punkt. Denne usikkerhed kan 
skyldes at smartphonen ikke befinder sig i det eksakt samme koordinat ved hver måling.  
Usikkerheden vurderes til at være mellem 0-15 cm.  

Figur 8-2: Applikation til positions-indsamling 

ved brug af WiFi-SLAMs API 
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Efter de sidste tests med WiFi-SLAM var udført blev det annonceret at Apple Inc. havde opkøbt 
firmaet WiFi-SLAM, hvilket inkluderede deres positionerings-patent. Dette resulterede i, at 
WiFi-SLAMs hjemmeside samt deres support blev lukket. Det var altså ikke muligt at foretage 
flere målinger eller hente data fra deres server. Heldigvis påvirkede opkøbet ikke analysen, da 
alle test var udført og alt data gemt. 
 

WiFi-SLAM benytter teorien for Graph-SLAM til positionering. I teori-afsnittet blev det 
beskrevet hvordan interpolation benyttes i kalibreringsfasen til at estimere positioner. Dette 
gør det muligt at estimere positioner i gangrutens radius. Denne gangrute kortlægges på en 
graf, og det er derfor muligt for WiFi-SLAM at estimere positionerne der ligger imellem 
fingerprints. WiFi-SLAMs API’et benytter desuden accelerometeret til bestikretningen, 
hvilket tager højde for hvilken retning brugeren bevæger sig i. Dette minimerer mængden 
af store udsving når API’et efterfølgende benyttes til positionsbestemmelse.  
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8.1.2 Indoo.rs 

Firmaet indoo.rs blev grundlagt i år 2010 med fokus på at skabe et indendørs 
positioneringssystem til brug på Android telefoner. indoo.rs anvender et Extended Kalman 

Filter (EKF) til positionering.  EKF håndterer ikke-lineære miljøer, hvilket et Wi-Fi-miljø 

har vist sig at være [33].  
 
Den medfølgende manual beskriver opsætningen og brugen af Windows applikationen for 
indoo.rs, hvormed de ønskede plantegninger kan indlæses. Efter indlæsningen af 
plantegningerne er det muligt at bruge en ekstern Wi-Fi-modtager til fingerprints. Når der 
er fingerprintetet i det ønskede område, uploades dataen til en webservice, hvorefter en 
Android app kan benyttes.  
 
Der medfulgte også en API, således at det var muligt at implementere og bruge indoors 
positionering i en 3-parts applikation. Dog blev den tilhørende test-applikation som indoo.rs 
stillede til rådighed anvendt. 
 
 

8.1.3 Ekahau 

Ekahau startede allerede i 2001 med udvikling af Wi-Fi-RTLS løsninger, og er derfor et af de 
førende firmaer på markedet mht. indendørs positionering ved brug af Wi-Fi.  
 
Til test af Ekahau’s løsning blev Ekahau Site Survey (ESS) anvendt, som både er en 
netværksanalyse- og positioneringsapplikation. ESS er blevet anvendt til at lave en 
netværksanalyse på Herlev hospital. 

 
På Figur 8-3 ses et screenshot fra ESS ved brug på Mammografi-afdelingen. En vigtig pointe i 
Ekahau’s tilgang til RTLS fremfor WiFi-SLAM og indoo.rs er, at man i ESS skal definere de 
mulige ruter, som kan anvendes. Derudover blev der også defineret zoner, som hver 
repræsenterer rum. ESS kan både bruges til at lave en generel status på hvor god Wi-Fi-
infrastrukturen er i forhold til signalstyrke, antallet af APs, interferens mm. Dette er anvendt 
til en senere netværksanalyse.  
 

Til positionering benytter Ekahau sig af partikel filteret, hvor der bliver estimeret 
sandsynligheder for de mulige ruter [34]. De definerede gangruter benyttes af den 
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bagvedliggende algoritme som anvender en Hidden Markov Modellen [35].  Sandsynligheds-
kæden som HMM bygger på bruges på gangruten, som er defineret i ESS. 
 

 

 
Figur 8-3 Scrennshot af Ekahau ESS  
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9 Analyse af test 

Ved opsætning af Wi-Fi AP’er skal der altid tages højde for en optimal dækning. Det er 
vigtigt, at signalstyrken har en minimums styrke, der er tilstrækkelig. Derudover er det 
vigtigt, at AP’erne ikke sidder for tæt, da mulig kanal-interferens kan opstå. AP’er skal 
heller ikke placeres for langt fra hinanden, da det vil gå ud over dæknings kvaliteten. Ifølge 
IMT’s rapport vedrørende fysisk etablering af AP’er skal disse være placeret med ca. 10-30 
meters afstand [30].  
 
De to afdelinger som der har været fokus på er Sengetårnets 22. og 23. etage samt 
Mammografi-afdelingen som er lokaliseret i behandlingsbygning. På Figur 9-1 ses mønsteret for 
AP-infrastruktur på Herlev Hospital:  

 

 
Figur 9-1: Placering af AP på Herlev Hospital. Kilde: [36] - modificeret af forfattere 

 
De udleverede plantegninger blev skaleret således at 1 cm svarer til 1 pixel. AP’er er generelt 
placeret med ca. 20 meters mellemrum, og dette gælder for afdelinger i 
behandlingsbygningen. Generelt set er afdelingerne dækket ind af minimum 4 AP’er. I 
Sengetårnet er der placeret 3 AP’er per etage, dog kan AP’erne fra andre etager detekteres 
som det også ses på Figur 9-1.  
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På Mammografi-afdelingen er der rum som har bly i væggene. Figur 9-2 giver et overblik 
over placeringen af disse rum. 
 
 

 
Figur 9-2: Bly-rum med 2mm bly i væggene på Mammografi-afdelingen. 

Til målingerne af signalstyrker blev Android app’en Wi-Fi Analyzer anvendt. 
 

9.1 Bly-rum 

Blys påvirkning på Wi-Fi-signalstyrkerne blev testet på Mammografi-afdelingen. Ud fra de 
udleverede plantegninger var det muligt at se, hvilke vægge hvori der findes 2 mm bly. 
Grunden til, at der er bly i væggene i netop disse rum, skyldes at der er placeret røntgen-
scannere. Følgende tre bly-rum som blev benyttet til tests: MammografirumG, 
MammografirumE, MammografirumC ses på Figur 9-2. Alle rummene har forskellige 
placeringer på Mammografi-afdelingen, og alle tests blev foretaget med en ”ren” vej til AP. 
I denne sammenhæng betyder en ”ren” vej, at der ikke er bly-vægge imellem device og det 
primære AP.  
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På Figur 9-4 ses signalstyrkerne for det tættest placeret AP i MammografirumG. Hver 3. 
sekund blev en måling taget ca. 20 cm. fra den åbne dør indtil blyrummet. Herefter foretoges 
målingerne 20 cm. bag den lukkede bly-dør. Påvirkningen af signalstyrken fra bly-døren 
giver et fald med omkring 15 dBm. 
 
På Figur 9-4 ses de to nærmeste AP’er i MammografirumC. Igen ses et fald af signalstyrken 
for begge AP’er på omkring 15 dBm, hvilket skyldes bly-døren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Elevatorer: 

Til denne test benyttedes elevatorerne som går fra forhallen på Herlev Hospital og op til 25. 
etage i Sengetårnet. For at sikre at målingerne ikke kun gælder for én elevator, er tre 
elevatorer blevet testet.  
 
Som nævnt tidligere i afsnit 8 – punkt 8 er hypotesen, at en elevatorskakt har LoS og derfor 

vil antallet af synlige AP’er i elevatorerne være større inde i skakten fremfor på gangene. 
For at understøtte hypotesen blev der udvalgt to etager under hinanden (hhv. 22. og 23. 
etage) hvorfra de samme AP’er er synlige. Testen blev udført ved at tage elevatoren fra den 
ene etage til den anden, og se hvordan signalet opførte sig.  
 
Som det ses på Figur 9-5 ligger signalet på 23. etage og svinger “stabilt” imellem -60 dBm 
og -70 dBm. Figur 9-6 viser et stort dyk i signalstyrken, hvilket sker umiddelbart efter 

Figur 9-3: Påvirkning af bly-dør i 

MammografirumG 
Figur 9-4: Påvirkning af bly-dør i 

MammografirumC 
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enheden placeres i elevatoren. Figur 9-6 viser signalstyrkens fald på 20 dBm til under -90 
dBm, og det ser umiddelbart ud til at signalstyrken forsvinder. Det ses altså tydeligt at Wi-
Fi-signalerne bliver blokeret i elevatorerne. Figur 9-7 viser hvordan signalet opfører sig inde 

i elevatoren. Der detekteres små udspring i signalet, men det er først på Figur 9-8 hvor 
elevatoren ankommer til 22. etage og dørene åbner, at signalstyrken øges. 
 

 
Det kan fastslås at elevatorer blokerer for Wi-Fi-signalerne. Ovenstående hypotese om, at 
antallet af Wi-Fi-signaler der kan detekteres i elevatoren, bliver understøttet af Figur 9-9 
som viser de forskellige AP’er inde i elevatoren. De fleste signaler bliver dog afskåret når 
dørene lukker, eller ryger ned på så svag en styrke, at det ikke kan anvendes til RTLS. 
Parametre og krav for RTLS-løsninger er introduceret i afsnit 9.6. 
 

 
Figur 9-9: Antal AP i elevator 

 

Figur 9-5: Uden for elevator Figur 9-6: Inde i elevator Figur 9-7: Lukket dør i 

elevator 
Figur 9-8: Ny etage - 

elevatordør åbner 
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9.3 Dynamisk miljø 

Ifølge [25] blokerer menneske kroppen for Wi-Fi-signaler med op til 15dBm da 2.4GHz bølger 
absorberes lettere af vand og menneskekroppen består af ca. 60% vand [37]. 
 
Et hospital er altid befærdet af mennesker, og dette er selvfølgelig en udfordring når det 
kommer til sammenligning af RSS-værdier med statisk data. Hypotesen om, at 
menneskekroppen blokerer for Wi-Fi-signaler, er et direkte punkt for fieldtestene på Herlev 
Hospital. Under en test af signalstyrke for et AP, blev udslaget som ses på Figur 9-10 
observeret. En person gik forbi under testen og dermed blokerede LoS mellem device og AP. 
Signalstyrken, som ellers lå “stabilt” omkring -65 dBm, faldt helt ned på under -80 dBm. 
Dette viser, at hypotesen om menneskekroppens blokering af signaler kan understøttes, men 
der kan ikke konkluderes en fast værdi da der ikke blev foretaget isolerede tests på denne 
hypotese.  
 

 
Figur 9-10: Blokering af Wi-Fi-signal fra en person 

Ovenstående analyse går ind under punktet Dynamisk miljø. På et hospital er det vigtigt 
at forholde sig til det dynamiske miljø, hvis en RTLS løsning skal implementeres. Omfanget 
af tests for et dynamisk miljø ville kræve en del ressourcer og lukkede test-miljøer, hvilket 
ikke er behandlet yderlige i denne rapport.  
 
En vigtig pointe er, at på et hospital findes der metal-objekter, som kan blokere og reflektere 
signalerne, hvor disse objekter sjældent har en statisk placering. Dette kunne eksempelvis 
være senge, drop-stativer mm., som også hører under dynamisk miljø. Ovenstående 
problemstillinger med dynamisk miljø ville potentielt set kunne forbedres ved brug af 

adaptiv fingerprinting, som er introduceret i afsnit 6. 
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I [25] foreslås der at ved hver fingerprint foretages 4 målinger fra 4 forskellige retninger, så 
der er tages højde for 4 ”grove” retnings-scenarier for en placering på positionen. 
 

9.4 Mammografi-afdelingen 

Som nævnt i afsnit 8, blev Mammografi-afdelingen brugt til at teste de forskellige RTLS 
løsninger. På Figur 9-12 ses de udvalgte ID-punkter, som blev brugt til at sammenligne de 

estimerede positioner holdt op imod de virkelige positioner. Figur 9-11 viser placeringer over 
fingerprints foretaget på Mammografi-afdelingen. 

         

Eftersom plantegningerne blev skaleret 1cm svarende til 1 pixel, kunne manuelle tests 
foretages til at validere om de returnerede (X,Y)-koordinater var korrekte. De manuelle 
tests blev lavet ved at notere det nøjagtige koordinat på kortet, hvorefter (X,Y)-koordinatet 
fra applikationerne blev gemt og sammenlignet med de virkelige ID-punkter. Distancen 
mellem den virkelige position og den målte positionen blev udregnet ved brug af Euklids 
formel: 
 . � [
�< − ���< + 
�< − ���< 

 

(28) 

    Figur 9-11: Fingerprints foretaget på Mammografi-afdelingen     Figur 9-12: ID-punkter og AP’er på Mammografi-afdelingen 
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Hvor 
��, ��� er den virkelige position fra ID-punktet, og 
�<, �<� er den målte position fra 
API’et.  
 

9.4.1 Wi-FiSLAM 

Følgende afsnit bygger på resultaler som kan ses I Appendix A. 

 

Den første API som blev testet, var WiFi-SLAM. I Appendix A udregnes afstandene ved 
brug af Formel 28. Grafen på Figur 9-13 viser afstandene i forhold til den virkelige position. 
Der er foretaget kalibreringer(fingerprints) henholdsvis en, to og seks gange. 
 

 

Det er værd at bemærke de punkter, hvor der var størst afvigelse i forhold til virkeligheden. 
Her er der tale om ID-punkterne 8, 10, 12, 22, 24, 28, 30. ID-Punkt 11 er ikke blevet målt 
da det viste sig at rummet er en meget smal gang og dermed irrelevant. 
Hvis man sammenligner ID-punkterne på Figur 9-12 med kortet over bly-rum på Figur 9-
2 kan afvigelsen for punkterne 8, 10, 12, 24 forklares, da de alle er placeret i et bly-rum eller 
i nærheden af et. ID-punkterne 28 og 30 er placeret nær gangen i det nordvestlige hjørne af 
Mammografi-afdelingen hvor det igen sammenlignet med kortet over bly-rum ses, at 
afdelingen øst for Mammografi-afdelingen er Røntgen-afdelingen, hvor der også er bly i 
væggene.  
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Figur 9-13: Afvigelse i forhold til virkelig position ved brug af WiFi-SLAM på Mammografi-afdelingen 
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Tabel 9-1 viser hvordan præcisionen stiger, for hver gang der bliver fingerprintet. 
Sammenlignet med tabellen over de gennemsnitslige nøjagtigheder samt deres spredning ses 
det, at forskellen fra tredje til sjette gang for nøjagtigheden ikke ændres markant.  
 
 Gennemsnit (µ) for afvigelsen til virkelig position [cm] Spredning (σ) [cm] 

1. gang 286,2 187,7 

2. gang 185,4 179,6 

3. gang 151,0 118,0 

6. gang 155,7 129,6 
Tabel 9-1: Tabel over gennemsnit og spredning på Mammografi-afdelingen 

Kilde [25] er et blandt mange eksempler på, hvordan nøjagtigheden for målingerne øges de 
første gange der fingerprintes på samme lokation. Det understøtte af Figur 6-2, i afsnit 6 
om adaptiv fingerprinting. Sagt på en anden måde bliver afvigelsen lavere, jo flere 
kalibreringspunkter man har fra samme lokation.  
Forbedringen af nøjagtigheden skyldes at sandsynligheden for positions-estimatet bliver 
større. Figur 6-2 viser også at estimatet for positionen ved at fingerprinte overdrevent bliver 
betydeligt lille. Hypotesen er, at hvis der blev fingerprintet mere end seks gange, vil 
nøjagtigheden kun forbedres med få centimeter, og dermed fås en asymptotisk funktion, der 
går mod en minimumsværdi. Dette er dog en hypotese, og er ikke testet ud over de 6 gange, 
men som det kan ses på resultaterne i Tabel 9-1, går gennemsnittet for nøjagtigheden mod 
1.5 meter. Ved at spredningen falder markant med ca. 60 centimeter fra 1. til 6. kalibrering 
fortæller det at, udslagene for stor unøjagtighed bliver reduceret. 
 
Som det også ses på Figur 9-13 falder de helt store udsving efterhånden som der 
fingerprintes flere gange. Den første gang der blev fingerprintet var der enkelte tilfælde hvor 
nøjagtigheden afveg med op til 7 meter fra den virkelige position. Hvorimod ved 6. 
kalibrering var der enkelte tilfælde hvor afvigelsen var maksimum 4 meter.   
 
På Mammografi-afdelingen blev der tilføjet et ”gennemsigtighedslag”. Dette blev brugt til 
at vise, hvilke steder der ikke var tilladt at opholde sig på. Det er kodet således, at sorte 
pixels er positioner, hvor det ikke er tilladt at befinde sig. Dette medfører, at den returnerede 
værdi ikke er på positioner som eksempelvis i en væg eller et rum som der ikke er adgang 
til. Det blev erfaret, at gennemsigtighedslaget ikke havde en store indflydelse på 
positionerings gennemsnittet for de tilladte områder. Dog var det meget effektivt på specielt 
de store transportgange mellem afdelingerne. Gennemsigtighedslaget som blev konstrueret 
og anvendt kan ses på Figur 9-14. 
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Figur 9-14: Gennemsigtigheds-lag som viser tilladte positioner på Mammografi-afdelingen 

 

9.4.2 indoo.rs 

Den anden API der blev testet var indoo.rs. Den medfølgende applikation gav muligheden 
for at indlæse en plantegning, hvorefter det var muligt at fingerprinte.  
 
Efter første runde med fingerprints blev den gennemsnitslige nøjagtighed målt til omkring 
20 meter. Sammenligner man resultatet med WiFi-SLAM, hvis nøjagtighed er 2.86 meter 
efter 1. kalibrering, er dette er markant forskel. Der kunne altså hurtigt konkluderes, at 
indoo.rs RTLS løsning ikke egnede sig til det Wi-Fi-miljø, som eksisterer på Mammografi-
afdelingen. Et specielt udsat område var MammografirumE. Efter grundig fingerprinting af 
både afdelingen og MammografirumE, blev det observeret, at indoo.rs ikke gav en fast 
position ved en statisk måling på op til 5 minutter. Positions indikatoren var konstant i 
bevægelse og svingede i en radius af 5-10 meter.  
 
Grunden til de store udsving kan skyldes teorien bag Det udvide Kalman filter (EKF) som 
bygger på den forrige position. Hvis denne er forkert vil den efterfølgende position blive 
ukorrekt estimeret. 
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9.4.3 Ekahau 

Da der blev brugt en del ressourcer på at teste WiFi-SLAM blev Ekahaus 
positionsbestemmelse kun testet i Sengetårnet. Der blev dog foretaget en netværksanalyse 
på Mammografi-afdelingen som kan ses i afsnit 9.6. 
 

9.5 Sengetårnet 

Følgende afsnit bygger på resultater, som kan ses i Appendix B. 

 

Det andet test-miljø var sengetårnet, hvor 22. og 23. etage blev anvendt. På Figur 9-15 ses 
de positioner hvor der blev fingerprintet og på Figur 9-16 ses ID-punkterne. Generelt blev 
23. etage brug til at test på. 
 

 
Figur 9-159-3: Fingerprints foretaget i Sengetårnet, 23. etage 



Bachelorprojekt: Mobil applikation til brug på hospitaler  Danmarks Tekniske Universitet 

Simon Benfeldt Jørgensen [s103182] & Mads Frøding Engels [s103201]  Juni 2013 

60 
 

 
Figur 9-46: Id-punkter og AP’er i Sengetårnet, 23. etage 

 

9.5.1 WiFi-SLAM 

Der blev i sengetårnet også udført kalibrerings-fingerprints en til seks gange. Efter hver 
kalibrering blev der taget målinger for afvigelsen. Samme fingerprints-fremgangsmetode blev 
brugt som på Mammografi-afdelingen hvor der blev gemt en måling for hver meter og hvor 
der blev ventet 5 sekunder, før en måling blev gemt. Følgende resultater for WiFi-SLAM 
kan ses på Figur 9-17.  
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Figur 9-57: Afvigelse i forhold til virkelig position ved brug af Wi-Fi-SLAM i Sengetårnet, 23. etage 

Gennemsnit og spredningen er beregnet og kan ses i følgende Tabel 9-1: 
 
 Gennemsnit (µ) for afvigelsen til virkelig position [cm] Spredning (σ) [cm] 

1. gang 254,6 250,7 

2. gang 156,9 95,6 

6. gang 162,5 131,7 
Tabel 9-2: Tabel over gennemsnit og spredning i Sengetårnet 

Som det ses på Figur 9-17 er ID-punkterne 1,2,3 ret ustabile, hvilket skyldtes at disse 
punkter var nær elevatorerne, som dermed kan betegnes som et kritisk område.  

 

9.5.2 indoo.rs 

Ved test af indoo.rs i Sengetårnet blev resultaterne i sidste ende markant bedre end på 
Mammografi-afdelingen. Den gennemsnitslige præcision kom helt ned på 3.6 meter. Som 
det også fremgår af Figur 9-18 ses dog, at der er op til flere målinger, hvor den beregnede 
position ligger med 6-10 meters afvigelse.  
 
Det vurderes at indoo.rs ville kunne implementeres i et bedre Wi-Fi-miljø, hvis kravet til 
nøjagtigheden ligger indenfor 10 meter. 
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9.5.3 Ekahau 

Ekahaus Site Survey (ESS) giver bl.a. mulighed for positionering ved fingerprinting. 
Resultaterne fremgår af Figur 9-18. I Tabel 9-3 er beregnet den gennemsnitslige nøjagtighed 
for kalibreringen og efter 1. kalibrering ligger den gennemsnitlige nøjagtighed på ca. 2 meter 
og med en spredning på 1.75 meter. Hvis dette sammenlignes med indoo.rs, kan der 
konkluderes at Ekahau performer en del bedre efter første kalibrering. Det er værd at 
betragte punkt 16, da dette punkt er dækket godt ind i forhold til afstanden til både det 
primære og de sekundære AP’er samt deres respektive signalstyrker. Resultaterne 
understøtter, at Sengetårnet er et bedre Wi-Fi-miljø sammenlignet med Mammografi-
afdelingen.  
 

 
Figur 9-18: Ekahau og indoo.rs i Sengetårnet, 23. etage 

En sammenligning af Ekahau og Wi-Fi-SLAM er også relevant i denne sammenhæng, da 
det tydeligt ses, hvordan Ekahau allerede efter en kalibrering har en nøjagtighed som Wi-
Fi-SLAM havde efter 3-6 kalibreringer. Den største forskel i resultaterne er, at WiFi-SLAM 
har markant flere stører afvigelser ved første kalibrering, hvor Ekahau ligger mere stabilt, 
uden de ekstreme udsving. Dette fremgår også tydeligt i forskellen af spredningen, som er 
opsummeret i nedenstående Tabel 9-3:  
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Tabel 9-3: Tabel over gennemsnit for nøjagtigheden ved Ekahau og indoo.rs 

 
Antal fingerprints 

Gennemsnit (µ) for afvigelsen til 
virkelig position [cm] 

Spredning (σ) [cm] 

Ekahau [1.gang] 205,4 175,7 

indoo.rs [1. gang] 361,3 300,3 
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Det er tydeligt, at teorien bag Wi-Fi-SLAM og Ekahau er de mest nøjagtige teknologier når 
det kommer til positionering efter en enkelt kalibrering. 
 

9.6 Netværksanalyse 

Analyseværktøjet Ekahau Site Survey (ESS) kan benyttes til at lave en grundig analyse på 
det gældende Wi-Fi-netværk. Analysen kan vurdere, om den nuværende infrastruktur er 
egnet til en RTLS-løsning. Kravene til en RTLS løsning kan defineres ud fra forskellige 
parametre som kan ses på Figur 9-19. Kravende som er blevet anvendt, er defineret ud fra 
Ekahaus anbefalinger. I IMT’s rapport [30] er afsnittet om RTLS meget kort, og der nævnes 
kun at alle AP’er som minimum skal have en signalstyrke på -75dBm. Kravene, som er 
anvendt i denne analyse følger, anbefalingerne fra Ekahau som adskiller sig fra IMTs krav 
ved at det primære AP skal have en signalstyrke på -65dBm frem for -75dBm. 
 

 
Figur 9-19: Krav til RTLS-løsning fra Ekahau som er anvendt i denne netværks-analyse 

Det vigtigste at lægge mærke til ved ovenstående krav er, at der som minimum skal kunne 
ses 3 AP’er overalt på hospitalet. Derudover skal det primære AP have en minimum 
signalstyrke på -65 dBm, og de sekundære skal have minimumsstyrken -75 dBm. Det er 
også vigtigt at signal-støj-forholdet (SNR) tages højde for. 
 
I både behandlingsbygningen og Sengetårnet blev der taget målinger på gangene, samt i de 
rum der var adgang til. Analyseværktøjet kunne definere en radius på målingerne fra de 
forskellige fingerprints. Længden af denne radius blev defineret til 2.4 meter, da dette stemte 
overens med en fuld dækningen af afdelingen. Det skal noteres at hvide områder på 
nedenstående resultater, er områder, der ikke er blevet testet pga. begrænset adgang i form 
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af patienter mm. Beskriverrummet som er lokaliseret i midt vest på Mammografi-afdelingen, 

blev ikke testet da der ikke var adgang pga. arbejdende personale.   

Det skal også bemærkes, at når der nævnes Sengetårnet er det 23. etage der refereres til. 
Grundet erfaringer og den generelt samme placering af AP i sengetårnet burde resultaterne 

ikke være anderledes fra andre etager i netop Sengetårnet.  

9.6.1 Signalstyrker 

For signalstyrkerne kræves det, at det primære AP har en signalstyrke minimum -65dBm. 
På Figur 9-20 er en heatmap-test foretaget på Mammografi-afdelingen. Som det er vist 
tidligere på Figur 9-2 ses det, at de 4 AP’er er placeret i det grønne område. Ud fra Figur 
9-20 fremgår det at signalstyrkerne i området som er omringet af bly er meget lave. Flere 
steder kan det ses at signalstyrken ligger omkring -70 til -80 dBm. Dette stemmer overens 
med tidligere tests foretaget i afsnit 9.2 hvor signalstyrkerne falder med ca. -15 dBm når 2 
mm bly blokerer signalet.  Ud fra kravene til signalstyrken overholder Mammografi-
afdelingen næsten kravet om at de sekundære AP’er skal have en signalstyrke på -75dBm. 
  

  
Figur 9-20: Signalstyrker på Mammografi-afdelingen 

Da Mammografi-afdelingen er det udsatte område i analysen, vil en analyse på et ”normalt” 
miljø være relevant, da de fleste afdelinger på Herlev hospital minder mere om Sengetårnet. 
Derfor blev en analyse i Sengetårnet også foretaget som kan ses på Figur 9-21.  
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Figur 9-219-6: Signalstyrker i Sengetårnet, 23. etage 

Som det kan ses, er der ingen kritiske områder som der var på Mammografi-afdelingen. Igen 
er de grønne områder der, hvor AP’erne er placeret. Det er tydeligt, at signalstyrken er 
meget bedre end på Mammografi-afdelingen, og derfor egner sig bedre til en RTLS løsning.  
 

9.6.2 Antal synlige AP’er 

Forvrængningen af signalstyrker påvirker antallet af synlige APs. Følgende test er blevet 
foretaget ud fra kravet om at minimum 3 AP’er er synlige.  
 

 
Figur 9-22: Antal af AP på Mammografi-afdelingen 
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Generelt på Mammografi-afdelingen kan der kun ses imellem 1-8 AP’er. Holder man 
oversigtskortet over bly-rum på Figur 9-2 op imod Figur 9-22 kan det ses at forringelsen af 
synlige AP’er er størst i og omkring bly-rummene. Specielt er at bemærke MammografirumE.  

 
En isoleret test i MammografirumE på Mammgrafi-afdelingen blev foretaget mht. synlige 
AP’er. Resultatet ses på Figur 9-23: 
 

 
Figur 9-23: Antal af AP’er i MammografirumE 

Her er antallet af synlige AP’er tre. Det primære AP har signalstyrken -71dBm hvilket ikke 
opfylder kravet på de -65 dBm. Derudover ligger de sekundære signalstyrker på -85 dBm 
eller dårligere og kravene bliver dermed heller ikke opfyldt. 
  
Samme test er foretaget i Sengetårnet, og resultatet ses på Figur 9-24, hvor antallet af 
synlige APs er markant bedre end på Mammografi-afdelingen. Antallet af synlige APs ligger 
her generelt på over seks. I nogle tilfælde kan der ses helt op til 70 AP’er. Som nævnt i 
afsnittet om elevatorer dæmpes signalerne i områder med elevatorer. Når dette opholdes 
med placeringen af AP’er i Sengetårnet er det kritisk at der kun kan ses en til to AP’er i 
den nordvestlige del af Sengetårnet.   
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Figur 9-74: Antal AP i Sengetårnet, 23. etage 

 

9.6.3 Radiomap på forskellig etager 

Der blev foretaget en enkelt test på, hvordan Radiomappen på 22. etage så ud i forhold til 
AP’erne på 23. etage. Det er vigtigt at teste Radiomappen, idet estimeringen af positionen 
bliver bedre, jo flere AP’er der kan ses. Sandsynligheden for at estimere en nøjagtig position 
stiger, jo flere AP’er der er at holde RSS-værdierne op imod. En måling for signalstyrken 
fra et AP på 22. etage er illustreret på Figur 9-25. Det samme AP på 23. etage vises også 
på Figur 9-25. Til måling af de isolerede AP’ers signalstyrker blev WiFi-SLAMs heatmap-
værktøj anvendt:  
 

 
 
 

Figur 9-25: Samme AP på henholdsvis 22. og 23. etage i Sengetårnet 
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Det ses ved elevatorerne på 22. etage, i det nordligste punkt (imellem G og K), at der kun 
kan ses AP’et fra samme etage. AP’et fra etagen under, kan altså ikke detekteres helt ude 
ved elevatorerne, hvilket kan være et problem når der skal positioneres. Dette understøttes 
af Figur 9-24, hvor antallet af synlige AP’er kun et i det nordligste punkt. 
  
Der blev ikke foretaget test af Radiomappen på Mammografi-afdelingen, da der ikke var 
nogen etage over afdelingen, og etagen under var en parkeringsplads.  
 

9.6.4 Signal interferens 

Som nævnt i Afsnit 4 kan Wi-Fi opererer på frekvensbåndet 2.4 GHz og 5 GHz. ISM-båndet 
ligger på 2.4 GHz og er licensfrit, hvilket vil sige, at det er muligt for alle at sende på dette 
bånd. Interferens er kunstigt støj, hvilket betyder, at det er interferens fra eksempelvis andre 
teknologier som bluetooth, mikrobølgeovne, telefonsystemer eller bilalarmer.  
 
Ved høj signal-interferens forstås der, at mængden af signaler der interfererer et stor. Hvis 
der opleves en høj procentdel packetloss, kan det skyldes interferens.   
 
Figur 9-26 og 9-27 viser at den udefrakommende interferens et lav, og derfor ikke er noget 
problem på hverken Mammografi-afdelingen eller i Sengetårnet, og ingen isolerede tests er 
derfor blevet foretaget på dette område.  

                                         
Figur 9-86: Interferens på Mammografi-afdelingen               Figur 9-27: Interferens i Sengetårnet, 23. etage 

 

9.6.5 Kanalinterferens  

Kanalinterferens opstår når der sendes på samme kanal og dermed også på samme frekvens. 
På Figur 9-28 ses et øjebliksbillede over, hvilke kanaler der bliver anvendt på Mammografi-
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afdelingen. Det ses at i dette tilfælde bliver kanal 1, 6 og 11 anvendt flere gange. I nogle 
tilfælde bliver samme kanal brugt op til 8 gange.  
 

 
Figur 9-98: Øjebliksbillede over fordelingen af kanaler på Mammografi-afdelingen 

 
På Figur 9-29 kan det ses at anvende samme kanal kan have en negativ effekt på 
signalstyrkerne, da der opstår kanalinterferens.  

 
Figur 9-29: Interferensen afhængig af antallet af AP’er Kilde: [11] 
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9.6.6 Signal-to-Noise-Ratio (SNR) 

Signalstøjforholdet definerer hvor stærkt Wi-Fi-signalet, er i forhold til den støj signalet 
påføres udefra. En høj SNR-værdi er at foretrække, da dette betyder at signalet har en høj 
signalstyrke som ikke lader sig påvirke af andre signaler. SNR er defineret ved forholdet 

mellem signalstyrken og baggrundsstøjen: ��)� � 10����	 B����������ø� F.  
 

 
Figur 9-30: Signal-to-Noise-Ratio på Mammografi-afdelingen     Figur 9-319-10: Signal-to-Noise-Ratio i Sengetårnet, 23. 

etage 

Figur 9-30 viser at der på Mammografi-afdelingen er en forholdsvis høj SNR. Dog ses det 
at inde midt på afdelingen forekommer lavere SNR-værdier. Ud fra analysen af signal 
interferensen ses det at niveauet er lavt. Derfor er der andre former for støj som forstyrrer 
signalet. Sengetårnets SNR ses på Figur 9-31 og er generelt høj og burde dermed ikke et 
være et problem når positioneres.  
 

9.6.7 Ping Round Trip Time (RTT) 

Ping Round Trip Time (RTT) kan have en indflydelse på ens RTLS løsning. Dette er 
primært hvis der skal kontaktes uden for ens lokale netværk, og derfor kan en vurdering af 
RTT på Herlev Hospital være relevant. Grunden til at RTT tilstræbes lav er, at en 
forsinkelse på de returnerede positioner fra en udefrakommende server, kan forsinke RTLS 
synkroniseringen. Dette er kun en begrænsning hvis enheden under positionerings-fasen er 
i bevægelse.  
 
På Figur 9-19 ses det at RTT helst skal være under 200ms. En analyse af Mammografi-
afdelingen blev foretaget og resultatet ses på Figur 9-32.   
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Figur 9-32 viser at der generelt set på Mammografi-afdelingen er en Ping RTT > 500ms. 
Nogle steder ligger den på helt op til 800-1000ms. Det vil sige, at det kan tage helt op til 1 
sekund at pinge IP-adressen i netværket. Den form for RTT der er tale om i denne analyse, 
betegnes som RTT for applikationer.  
 
En lignende analyse er foretaget i Sengetårnet, og resultatet kan ses på Figur 9-33. Her ses 
et lignende scenarie som på Mammografi-afdelingen. Generelt set er RTT > 500ms, dog 
med enkelte tilfælde som ligger omkring 100ms.  
 
Hvis der er høj packetloss kan dette skyldes en høj RTT, hvilket kan være kritisk hvis en 
VoIP-løsning skal implementeres, og der vil derfor skulle udføres mere dybdegående analyse 
af RTT på hospitalet.  
 

9.6.8 Accuracy error 

Efter netværksanalysen blev nøjagtigheds-fejlen (accuracy error) udtrukket. Som der står 
beskrevet i [27], måles nøjagtigheds-fejlen ved, at måle fejl-vektorer som bliver beregnet 
under kalibreringen. Dette giver fejlen i forhold til den estimerede position beregnet ud fra 
Ekahaus positionerings-algoritme. Nøjagtigheds-fejlen ses på Figur 9-34 og Figur 9-35. 
 

Figur 9-32: Ping RTT på Mammografi-afdelingen Figur 9-33: Ping Round Trip Time i Sengetårnet, 23. 

etage 
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Figur 9-34: Nøjagtigheds-fejl på Mammografiafdelingen    Figur 9-3511: Nøjagtighedsfejlen i Sengetårnet, 23. etage 

Det ses, at Mammografi-afdeling sammenlignet med Sengetårnet havde en væsentligt 
dårligere estimering af positionen. Derudover ses det, at Sengetårnet estimerer omkring 80% 
til 100% af alle beregninger til at være korrekte, hvorimod Mammografi-afdelingens estimat 
for positionen er spredt mere ud. I nogle tilfælde er algoritmen kun omkring 25% sikker på, 
at den returnerede position er korrekt. Fejlen er ifl. fejl-vektoren på Mammografi-afdelingen 
helt op omkring 6 meter. I Sengetårnet er den største fejl beregnet til omkring 4 meter.   
 
 
Ovenstående analyse har vist, at Mammografi-afdelingen og Sengetårnet generelt set kunne 
anvendes til Wi-Fi positionering, dog med kritiske områder med bly-infrastruktur og i 
områder med elevatorer. Et andet muligt problem er at antallet at AP’er i kritiske områder 
ikke er tilstrækkelig for at kunne positionere nøjagtigt. I efterfølgende afsnit gives et forslag 
på hvordan disse udsving kunne reduceres, og positioneringen dermed forbedres.  
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10 Optimering af præcisionen og forslag til forbedring 

Et forslag til en mulig forbedring af nøjagtigheden for en Wi-Fi-RTLS-løsning på 
Mammografi-afdelingen ville være at placere et AP inde midt på afdelingen. Fordelen ved 
at placere et AP her er, at selv i de kritiske bly-rum ville der kunne detekteres 3 eller flere 
APs. Placeringen vil skabe et bedre Wi-Fi miljø inde midt på afdelingen. Den foreslåede 
placering som er vist på Figur 10-1, løser problematikken, ved at de sekundære signaler 

kunne blive forringet pga. bly-rummenes påvirkning.  
Det skal dog nævnes at, placeringen af dette AP ikke er testet, og der skulle foretages 
yderligere tests for at finde en optimal placering, der overordnet ville forbedre nøjagtigheden 
på Mammografi-afdelingen. 
 

 
Figur 10-1: Forslag til AP-placering på Mammografi-afdelingen for at opnå bedre nøjagtighed 

Da der ikke er udført en analyse på andre afdelinger i Behandlingsbygningen på Herlev 
Hospital, kan det ikke konkluderes, om der er behov for opsætning af yderligere AP’er. Dog 
burde en større nøjagtighed opnås på disse afdelinger, da der ikke er bly i væggene. En 
netværksanalyse på de resterende afdelinger, kunne foretages for at teste om kravet 
vedrørende antallet af synlige APs er opfyldt.  
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Efter en grundig analyse af Wi-Fi-netværket i Sengetårnet kan det konkluderes, at kravene 
for en RTLS løsning overordnet er opfyldt, dog med enkelte kritiske lokationer. Det kan ses 
fra Figur 9-24 at det kritiske sted i Sengetårnet mht. antal synlig AP’er, er ude omkring 

elevatorerne. Den nuværende Wi-Fi-infrastruktur består af 3 AP’er pr. etage, og placeringen 
ses på Figur 9-16. Under fieldtests blev der observeret en stor unøjagtighed ved elevatorerne, 
og ud fra kravene beskrevet i afsnit 9.6, er et muligt forslag for placeringen af AP’er vist 
på Figur 10-2 og 10-3. Forslaget på figur 10-2 viser placeringen af nye AP’er, hvis også de 
eksisterende APs skal bevares. Figur 10-3 viser flytning af eksisterende AP’er samt tilføjelse 
af ekstra. 
 
I Netdesigns analyse for IMT [30], vedr. fysisk etablering af AP’er, beskrives kort måden 
hvorpå AP’er skal placeres for en RTLS-løsning. Her nævnes det at placeringen af AP’er 
skal foregå ved en omslutning af det ønskede område. Heatmaps for signalstyrkerne på Figur 
10-4 til 10-6 samt tilegnet erfaring er begrundelsen for den foreslåede placering.  
 

 
Figur 10-2: Forslag til AP-placering i Sengetårnet med bibeholdelse af eksisterende AP'er 

Begrundelsen for placeringen af AP’er på Figur 10-3 er, at det vestligste AP ville dække 
lægegangen, uden påvirkningen fra elevatorerne. Grunden til at de to midterste AP’er flyttes 
mere vestpå, er at signalstyrkerne for alle AP’er, som det også ses på Figur 10-4 til 10-6, 



Bachelorprojekt: Mobil applikation til brug på hospitaler  Danmarks Tekniske Universitet 

Simon Benfeldt Jørgensen [s103182] & Mads Frøding Engels [s103201]  Juni 2013 

75 
 

er væsentlig dårligere i dette område. To nye AP’er tilføjes østpå for at få en omkredsning 
af sengetårnet.  

 

 
Figur 10-3:placering i Sengetårnet med flyttede AP’er 

 

 
Figur 10-4: Heatmap, Sengetårnet 23. etage, fra WiFi-SLAM 
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Figur 10-5: Heatmap, Sengetårnet 23. etage, fra WiFi-SLAM 

 

 
Figur 10-6: Heatmap, Sengetårnet 23. etage, fra WiFi-SLAM 
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11 Udvidelser 

Dette udvidelsesafsnit har til formål at pointere hvordan der kunne viderebygges på dette 
projekt. Som udgangspunkt ville punkterne der ikke blev testet, fra afsnit 8 (punkt 2,4,5,7 

og 10), have første prioritet. De fleste af punkterne blev udeladt på grund af et krav om 
lukkede test-miljøer samt længerevarende forsøg. Udover disse punkter, ville der foretages 
grundige tests ved indførsel af zoner på de forskellige afdelinger, for at optimere rum-
sikkerhed. Det kunne også testes om, der ved opsættelse af ekstra AP’er, kunne opnås bedre 
dækning og dermed bedre nøjagtighed og præcision.  
 
En videreudvikling og direkte implementering af en positionerings-løsning i 
Behandlingsbygningen kunne efterfølgende foretages. Til dette kunne en af de testede API’er 
benyttes.  
 
Derudover kunne det have været interessant at gå i dybden med hybridløsninger. En 
hybridløsning er en sammensætning af forskellige positionerings-teknologier for at øge 
nøjagtigheden og præcisionen. Dette kunne eksempelvis være ved, at benytte de sensorer 
som er indbygget i smartphones.  
 
I sidste ende kunne en mobil-app konstrueres til navigation på hospitalet. Implementeringen 
af dette kunne ske ved, at benytte en af API’erne til at positions bestemme. Hvorefter 
gangruter og POI skulle defineres. Kortestevej-algoritmer som eksempelvis A* og Dijkstra’s 
kunne anvendes til navigation. 
 

12 Fremtiden for indendørs positionering 

Interessen for indendørs positionering er stor og firmaer som Google og Apple investerer i 
forskning på området. Der er ingen tvivl om, at under dette bachelorprojekt er det blevet 
klart, at der generelt set er stor interesse for indendørs WiFi-positionering. Inden for 
forskningen er det populært at benytte Partikel filteret og SLAM-metoden, hvilket peger 
på, at dette er fremtiden inden for Wi-Fi fingerprinting. Partikel filteret benyttes i Ekahau’s 
nyeste version af deres positionerings-algoritme. Når der tales on WiFi-teknologien som 
positionerings-teknologi, er standarden 802.11ac også vigtig at tage i betragtning, med dets 
evne til at udsende retningsbestemte signaler. 
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Hybridløsninger kombineret med Wi-Fi bliver også mere og mere anvendt. Det kunne 
tænkes at en kombination af magnetfelt, Wi-Fi-signalstyrker og gyrometeret kunne levere 
en samlede løsning så nøjagtigheden for positionen kunne estimeres til ganske få centimeter.  
 
I dette bachelorprojekt har der kun været fokus på 2D-positionering, men der foretages 
generelt forskning i robotverdenen indenfor 3D-positionering. Senere hen kunne det 
forestilles, at Wi-Fi positionering også kunne anvendes til at positionere i den tredje 
dimension og ikke kun på etageniveau.  
 
Udenfor Wi-Fi-verdenen sker der også meget. Her kan nævnes det globale Galileo 
positioneringssystem, som forventer at have 30 funktionsdygtige satellitter opsendt inden 
2019. Systemet vil udkonkurrere det nuværende GPS-system og Galileo forventer en 
nøjagtighed på få centimeter [38].  
 
Der findes mange anvendelsesmuligheder for indendørs positionering på hospitaler. 
Fremover kunne dette anvendes til mobilapplikationer, til patienter og personalets egne 
smartphones. Dette ville skabe et bindeled mellem hospitalet og patienten, hvilket kan 
anvendes således at hospitalet optimere dets arbejdsgange.  
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13 Konklusion  

Det kan konkluderes, at Wi-Fi signalstyrker kan anvendes til indendørs positionering. Det 
er blevet undersøgt hvilke andre teknologier, samt hvilke metoder der anvendes til indendørs 
positionering ved brug af Wi-Fi. Fingerprinting, hvor den bayesianske teori anvendes, er 
fundet til at være den mest anvendte. Specielt Partikel filteret og Graph-SLAM er de to 
førende metoder indenfor fingerprinting. 
 
Der blev foretaget en analyse af Wi-Fi-netværket samt fieldtests af 3 API’er på Herlev 
Hospital. Mammografi-afdelingen og Sengetårnets 22. og 23. etage er blevet testet for 
kritiske områder med hensyn til Wi-Fi-miljøet. Det blev her vurderet at bly-rum og 
elevatorer har en negativ indflydelse på signalstyrkerne, og dermed også positioneringens 
nøjagtigheden. I netværksanalysen blev det klart at de sekundære AP’ers signalstyrke skal 
have en minimums signalstyrke-værdi hvis der skal sikres stabil og nøjagtig positionering.  
Ud fra erfaringer og grundig research, er en optimal fremgangsmetode for kalibrerings-fasen 
tillært. At fingerprinte med 1 meters afstand og vente 5 sekunder på samme position før et 
fingerprint foretages, blev fundet til at være en god fremgangsmetode. 
 
Generelt set kan det efter test med de 3 API’er konkluderes, at nøjagtigheden for positionen 
forbedres de første gange der fingerprintes på samme lokation. Dog bliver nøjagtigheden 
ikke markant bedre efter tre kalibreringer. En forbedring af spredningen for nøjagtigheden 
blev tættere, jo flere gange der blev fingerprintet. Specielt de første gange hvor der 
fingerprintes, ses en tydelig forbedring af netop spredningen. Dette betyder at de ekstreme 
udsving for nøjagtigheden falder markant efter bare få kalibreringer. 
  
På baggrund af analysen, er forslag til forbedringer mht. opsættelse af nye AP’er, for at 
forbedre nøjagtigheden på Mammografi-afdelingen og i Sengetårnet givet. Her er der taget 
højde for det undersøgte Wi-Fi-miljø. Forbedringsforslagene er dog ikke blevet testet.  
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Id Virkelig X Virkelig Y 1. Fingerprint  X 1. Fingerprint Y Afstand 2. Fingerprint  X 2. Fingerprint Y Afstand 

1 2018 5310 1895,1 5374,8 138,9368562 1468,4 5001,2 630,4106598 

2 1850 5180 1787,4 5045,4 148,4450067 1856,7 5116,7 63,65359377 

3 1850 4880 1783,6 4986,2 125,2493513 1875,9 4911,3 40,62634613 

4 1850 4450 1747,2 4637,1 213,4812638 1839,3 4566,1 116,5920237 

5 1850 3990 1799,1 3958,3 59,96415596 1873,5 4094,6 107,2073225 

6 1850 3100 1800 3243,2 151,6780802 1852,5 3235,4 135,4230778 

7 1680 3620 1807,5 3962 364,9934931 1830,9 3831,1 259,4879959 

8 1300 3620 1250,5 4114,3 496,7723221 1239,2 3762,1 154,5608294 

9 1500 3855 1533,4 3604,2 253,0142288 1522,6 3827,1 35,90501358 

10 1500 4130 926,4 4015,5 584,9164128 1467,3 4244,4 118,9817213 

11 1500 4320 702,8 4415,6 0 795,1 4355,4 0 

12 1240 4510 1472,8 3927,3 627,4831711 1289 4462,3 68,38340442 

13 1240 4930 1211,3 5240,5 311,8235719 1242,4 4731,6 198,4145156 

14 960 4100 972,8 4084 20,48999756 991,3 4028,8 77,77615316 

15 680 4200 1080,8 4023,6 437,9013588 684,5 4371,1 171,1591657 

16 680 4500 733 4303,1 203,9083372 664,5 4544,8 47,40559039 

17 1240 4980 1174,9 5249,5 277,2512579 1200,6 4945,4 52,43586559 

18 680 4980 849,2 5269,6 335,4054263 634,2 4999 49,58467505 

19 25 4880 -47,8 4988,2 130,4111958 125,7 4993,1 151,4334837 

20 25 3990 -73,6 3734 274,3318428 -63 3997,1 88,28595585 

21 25 3100 65,1 2823 279,8874953 -34,5 3148,1 76,51052215 

22 25 2210 238,9 1571,3 673,5658097 30 1721,6 488,4255931 

23 640 1775 894,4 1836,6 261,751638 693 1998,9 230,0873964 

24 1850 2210 1804,1 2699,2 491,3486033 1852,6 2812,9 602,9056062 

25 1100 3765 1160,4 3852,2 106,0754448 958,3 3999,9 274,3299109 

26 1200 3100 1079,5 3054,7 128,7336009 1176,4 3131,7 39,52024797 

27 640 2350 775,7 2532,3 227,2614794 691,7 2354 51,854508 

28 640 2170 745,9 2839,7 678,0213123 751,9 1833,6 354,5230176 

29 640 1930 700,5 1937,3 60,93882178 540,7 1826 143,7932196 

30 1635 2770 1826,1 2907,7 235,5429897 1818,6 2160,4 636,6483488 

31 395 4200    659 4214,1 264,376266 

32 395 4500    387,8 4514 15,74293492 

 Gennemsnit Fingerprint 1. gang uden overlay 286,19257 Fingerprint 2. gang uden overlay 185,36919 

 Spredning    187,7279087   179,6065939 



       

    
 

Id Virkelig X Virkelig Y 3. Fingerprint  X 3. Fingerprint Y Afstand 6. Fingerprint  X 6. Fingerprint Y Afstand 
1 2018 5310 1769 5257,4 254,4951 1939 5306,1 79,09621 
2 1850 5180 1768,1 5085,6 124,9759 1859,4 4882,9 297,2487 
3 1850 4880 1764 4884,7 86,12833 1860,9 4861,5 21,47231 
4 1850 4450 1766,2 4624,5 193,5786 1852,7 4420,5 29,6233 
5 1850 3990 1769 3950,4 90,16185 1899,5 4037,6 68,67321 
6 1850 3100 1773 3174,7 107,2804 1884,9 2960,8 143,5084 
7 1680 3620 1763,7 3921,5 312,9024 1843,4 3597,7 164,9147 
8 1300 3620 1078,1 3814,7 295,2079 1298,4 3542,2 77,81645 
9 1500 3855 1515,2 3839 22,06898 1502,9 3750,2 104,8401 

10 1500 4130 1434,3 4318,5 199,6215 1236,3 3921 336,4799 
11 1500 4320 1369,1 4382,1 0 605,8 4537,5 0 
12 1240 4510 1470,3 4154,6 423,4941 1221,6 4534,1 30,32111 
13 1240 4930 1411,6 4761,8 240,2869 1181,6 5029,6 115,4587 
14 960 4100 858,4 4073,9 104,8989 1072,9 4111,2 113,4542 
15 680 4200 658 4132,6 70,89965 684,7 4341,7 141,7779 
16 680 4500 631,3 4488,8 49,97129 617,1 4556,1 84,28298 
17 1240 4980 1234,3 5128,8 148,9091 1154,8 5065,8 120,916 
18 680 4980 641,8 5048,4 78,34411 509,2 4930,5 177,8283 
19 25 4880 33 4897,4 19,15098 40,5 4810 71,69554 
20 25 3990 32,4 3983 10,18627 43,7 3945,9 47,90094 
21 25 3100 31,1 3160,5 60,80674 39,9 3001,1 100,0161 
22 25 2210 35,6 2167,8 43,51092 117,8 1820,1 400,7915 
23 640 1775 752,9 1866,2 145,1339 647 1813 38,63936 
24 1850 2210 1830,1 2451,1 241,9199 1832,3 2268,2 60,83198 
25 1100 3765 1072 3777,7 30,74557 1184,6 3359,3 414,4269 
26 1200 3100 1188 3120,1 23,40961 1028,5 2996,8 200,1562 
27 640 2350 816,2 2728,3 417,3216 607,3 2635,3 287,1679 
28 640 2170 745 2165,1 105,1143 666,9 1985,4 186,5496 
29 640 1930 738 2150,9 241,6626 837,3 1775,2 250,7794 
30 1635 2770 1796,4 2768,9 161,4037 1895,1 2296,2 540,4983 
31 395 4200 703,1 4070,8 334,0932 417,5 4285,7 88,6044 
32 395 4500 369,9 4465,8 42,42228 385,2 4470,2 31,37005 

 Gennemsnit Fingerprint 3. gang med overlay 151 Fingerprint 6. gang med overlay 156 
 Spredning   118,024   129,5952 



     

Id Virkelig X Virkelig Y 23. etage 1. finger X 23. etage 1. finger Y Afstand 23. etage 2. fingerprint X 23. etage 2. fingerprint Y Afstand 
1 2345 1200 2317,5 2199 999,3784318 2283,8 1312,4 127,9812486 
2 2345 1700 2347,6 2461,2 761,2044403 2259,4 1695,2 85,73447381 
3 2345 2480 2296,9 2982,2 504,4982161 2241,2 2707,3 249,8794309 
4 2345 3275 2190,5 3259,9 155,2361427 2208,9 3418 197,413804 
5 2020 3500 2115,1 3387,2 147,5393168 2132,6 3606,9 155,262262 
6 3400 3690 3528 3777,4 154,992774 3472 3776,9 112,8521599 
7 5295 3475 5268 3780,4 306,5911936 5316,4 3531,3 60,22997593 
8 6755 3790 6478,6 3635,2 316,7964646 6608,8 3706,1 168,5634895 
9 6075 4110 6059,4 3857,3 253,1810617 6000,9 4061,7 88,45168173 

10 6075 4950 6005,4 4925,8 73,68717663 6040,9 5233,8 285,8413021 
11 6075 5500 6115,8 5497,4 40,8827592 6084,6 5545,9 46,89317648 
12 5485 5950 5578,9 5979,1 98,30574754 5304,1 5966,1 181,6150324 
13 5300 6630 5283,1 6584,9 48,16243349 5295,1 6547,7 82,44573973 
14 3700 5950 3741,5 5988,4 56,54033958 3972,5 5914,1 274,8546161 
15 4515 5810 4568 5956,1 155,4162475 4764,9 5989,1 307,4521426 
16 4515 4380 4535,1 4223,6 157,6863025 4456 4038,3 346,75624 
17 5140 4940 5035,8 4856,7 133,4036356 5109,6 4898,4 51,523975 
18 5460 4940 5256,1 4836,2 228,8004589 5559,5 4920,7 101,3545263 
19 6895 5950 6654,5 5996,4 244,9351139 6891,2 5895,2 54,93159382 
20 1500 3500       

21 1500 2900       

22 1500 2280       

Gennemsnit [cm]    254,5914872   156,8440458 
Spredning [cm]    250,6631337   95,56548958 

         

 

 

 

 

 

 



 

Id Virkelig X Virkelig Y 
23. etage 6. 
fingerprint X 

23. etage 6. 
fingerprint Y Afstand 

23. etage 
EKAHAU 1. 
fingerprint X 

23. etage 
EKAHAU 1. 
fingerprint X afstand 

23. etage indoors 1. 
fingerprint X 

23. etage indoors 1. 
fingerprint Y afstand 

1 2345 1200 2387,5 1629,7 2890,688 2268 1355 2641,94 2336 2229 3228,829 
2 2345 1700 2370,5 1939 3062,514 2265 1711 2838,617 2333 2266 3252,329 
3 2345 2480 2374 2479,9 3433,042 2288 2607 3468,63 2336 2476 3404,038 
4 2345 3275 2377,9 3147,5 3944,764 2228 3411 4074,175 2332 3492 4199,082 
5 2020 3500 2020,1 3510,1 4049,89 2084 3485 4060,576 2327 3492 4196,307 
6 3400 3690 3406,7 3616,2 4968,149 3597 3695 5156,688 2664 3500 4398,511 
7 5295 3475 5197,4 3559,1 6299,219 5373 3587 6460,317 5084 3592 6224,911 
8 6755 3790 6754,6 3760,7 7730,943 6643 3822 7664,015 6596 3696 7560,928 
9 6075 4110 5734 4133,1 7068,329 6124 4197 7424,162 6092 4016 7296,624 

10 6075 4950 5893,3 4964,6 7705,728 6114 4896 7832,74 6097 5575 8261,6 
11 6075 5500 6182 5444,9 8237,965 6096 5742 8374,472 6100 5936 8511,527 
12 5485 5950 5257,9 5950,7 7940,802 5317 5970 7994,46 5285 5964 7968,721 
13 5300 6630 5363,4 6614,7 8515,886 5285 6472 8355,717 5292 5964 7973,366 
14 3700 5950 3891 5950,3 7109,568 4099 6026 7287,968 4500 5940 7452,087 
15 4515 5810 4449,7 6080 7534,337 4527 5924 7455,703 4500 5946 7456,87 
16 4515 4380 4465,5 3956,9 5966,385 4503 4331 6247,765 4500 4366 6269,925 
17 5140 4940 5201,4 4964,6 7190,397 4513 4966 6710,315 4500 4946 6686,772 
18 5460 4940 5454,8 4966,3 7376,922 6103 5145 7982,333 6122 5179 8018,786 
19 6895 5950 6843,4 6020,6 9114,809 6454 5885 8734,262 6588 5942 8871,815 
20 1500 3500    1523 3443 3764,808 1597 3476 3825,308 
21 1500 2900    1500 3106 3449,237 1500 3012 3364,839 
22 1500 2280    1488 2386 2811,964 1500 3020 3372,002 

 Gennemsnit [cm]   6323   5945   5511 
 Spredning [cm]   1983,768   2146,346   2070,963 

 


