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Bilden på framsidan föreställer den tagg som 
bärs av lärare, företrädesvis i ett hals-/
nyckelband, och registreras av de mottagare 
som är monterade i ett klassrum. Genom att 
en viss tagg är kopplad till en viss lärare, 
går det att få en bild av den unika lära-
rens rörelsemönster i klassrummet under en 
specifik lektion. Läraren har tillgång till 
ett gränssnitt som visualiserar rörelsen.
Genom triangulering registreras kontinuer-
ligt lärarens position i klassrummet. När 
denna data aggregeras går det att via ett 
gränssnitt dels se hur mycket olika områden 
i klassrummet besökts, dels följa rörelsen 
via en video.
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Introduktion 

Detta dokument är en del av projektet ”Lärares rörelsemönster”, syftet är att 
ge en bild av hur Pozyx Enterprise Lite utrustning kan installeras och användas 
för att dokumentera rörelse hos individer i en lokal likt ett klassrum. Detta är en 
teknisk beskrivning som inte går in på pedagogiska detaljer. Denna instruktion 
ska inte ses som en fullständig användarmanual för utrustningen utan mer som 
en hjälp där det fokuseras på delar som kan vara relevanta för användning i 
miljöer som liknar klassrum. För mer utförliga instruktioner hänvisas till Pozyx 
egna instruktioner och support.    

Delar av det som gjorts under projektet Lärares rörelsemönster hamnar 
utanför denna beskrivning. Anledningen att delar utelämnas är att det i många 
fall handlat om utforskning av teknik och visualisering av data på ett sätt som 
inte i dagsläget är färdigt för användning på ett enkelt sätt. Denna beskrivning 
kommer att begränsa sig till implementering av utrustning i grundutförande 
samt användning av den mjukvara som erbjuds av tillverkaren Pozyx. 
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Beskrivning av utrustningen 

Pozyx Enterprise Lite är en teknisk lösning som möjliggör realtidspositionering 
inomhus med hög noggrannhet och frekvens. Utrustningen använder UWB 
(ultra wide band) en form av radioteknik som tillåter hög bandbredd och lämpar 
sig väl till positionsbestämning inomhus. UWB använder frekvenser mellan 
3.1GHz och 10.6GHz. Mätningar kan göras 25 gånger per sekund och under 
ideala omständigheter med precision på några cm. I realiteten är det svårt att nå 
denna precision i alla fall med den utrustning som testats, mätningarna har dock 
varit goda nog för att tydligt kunna följa en lärares rörelse i ett klassrum.   

Enterprise Lite utrustningen består av: 

 ° 1 st Gateway
 ° 4 st Ankare
 ° 4 st Taggar
 ° 1 st NFC-reader
 ° 4 st Fästen för vägg, stativ eller tak
 ° Adapters till ankare och gateway

 
Utrustningen behöver kompletteras med Ethernetkabel för anslutning till 
ankare och internet.

Bild 5. Översiktsbild över installation med tre serier av 4 ankare vardera. Om bara 
en serie av fyra ankare används så behövs inte PoE switch utan ankarnätverket kan 
kopplas direkt i gateway, port märkt 1 på bild 1.

Gateway 
Gateway är en liten dator som tar in data från ankare och utför beräkningar 
för att göra bedömningen av taggpossition. Den har två ethernetanslutning-
ar där den ena ansluts till ankaren via en Ethernet-kabel och den andra till en 
internetanslutning.  

De ethernetkablar som används bör vara av god kvalitet och uppfylla följande 
specifikationer: 

Bild 1. Gateway, porten märkt 
2 ansluts till internet och 
porten märkt 1 ansluts till 
ankarnätverket. 

Bild 4. AnkareBild 3. Närbild på 
en tagg 

Bild 2. Ett av 
väggfästena för 
ankare. 
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 o Kopparkabel (CU) ej kopparklädd aluminiumtråd (CCA) 

 o Avskärmad och tvinnade par (Shielded Foil Twisted Pair, S/FTP) för att 
minska störningar  

 o CAT6 (or better) 

 o AWG24/1 or AWG 24/7 eller grövre ledare.  

För att underlätta installation rekommenderas att kablar testas med en 
kabeltestare innan montering av ankare. Om ingen kabeltestare finns tillgänglig 
så är det klokt att testa ankarnätverket med gateway innan det monteras på 
vägg/tak för enklare felsökning.  

Nätverksporten (markerad med 2 på bild 1) ansluts till ett nätverk som 
möjliggör trafik i enlighet med tabell 1.

Portnummer Typ Riktning Anledning

443 TCP Ut HTTPS och WSS 
Krävs för att gateway ska kunna 
autentisera sig och begära VPN 
certifikat för att kunna använda 
Pozyx web app.  

123 UDP Ut NTP 
Krävs för att kunna synka 
nätverket mot andra redan 
existerande installationer. EJ 
nödvändigt för de tester som 
gjorts inom ramen för projektet. 

1194 TCP/
UDP

Ut OpenVPN 
Används av Pozyx vid 
fjärrsupport. EJ nödvändigt för 
de tester som gjorts inom ramen 
för projektet. 

53 TCP/
UDP

Ut DNS 
Krävs för att kunna använda 
Pozyx web app och OpenVPN. 

Tabell 1 Krav på internetanslutning

För mer utförlig beskrivning av kraven på nätverk hänvisas till https://docs.
pozyx.io/enterprise/network-interfaces-requirements  

Ankare 
De fyra ankare som följer med i grundversionen av kittet kan alla anslutas 
genom att de seriekopplas till gateway. Kedjan av ankare ansluts till porten 
märkt 1 (på Bild 1). Strömförsörjning till ankare sker via Power over Ethernet 
(PoE) som ansluts till det ankare som ligger närmast gateway i kedjan.  

 

https://docs.pozyx.io/enterprise/network-interfaces-requirements
https://docs.pozyx.io/enterprise/network-interfaces-requirements
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Om mätningar ska göras i större lokaler kan fler ankare behöva installeras 
och då behöver en PoE switch användas. Då detta inte hanterats i dessa tester 
hänvisas till Pozyx instruktioner. ( https://docs.pozyx.io/enterprise/moun-
ting-the-anchors ) 

Bild 8. Noggrannheten på mätningar uppskattas utifrån placering av ankare. 

För att få precisa mätvärden behöver ankaren placeras så att de täcker in så 
stor del av ytan som ska mätas som möjligt. Att mäta personers position i ett 
klassrum kräver att taggen som läraren bär med sig har någorlunda fri sikt 
till minst tre av de olika ankaren. Utrustningen kan utföra positionering i 3 
dimensioner. Mätningar i 3D ställer andra krav på placering av ankare och har 
inte använts under de tester som gjorts i projektet Lärares rörelsemönster. 

2D-positionering 
För mätningar som bara kräver positionsdata i två dimensioner kan dessa 
riktlinjer följas.  

Bild 6. Hur anslutning 
av ethernet dras på 
rätt sätt. 

Bild 7. För att seriekopplingen av ankare ska 
fungera krävs att porten märkt 1 PoE IN ansluts till 
den ethernet-kabel som är närmare gateway. Det sista 
ankaret i seriekopplingen ansluts bara till port 1.  

https://docs.pozyx.io/enterprise/mounting-the-anchors
https://docs.pozyx.io/enterprise/mounting-the-anchors
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 o Placera ankare högt upp i rummet med fri sikt till de områden där taggar 
kommer att kunna befinna sig. Ju fler saker som hamnar mellan ankare 
och tagg desto sämre mätvärden.  

 o Ankare bör placeras så att de täcker in nästan hela ytan av det mätbara 
området, tänk att hörnen av ett rum är bra som utgångspunkt. Om 
ankare placeras på linje så leder det till större avvikelser vid eventuella 
störningar.  

 o Varje ankare bör ha någorlunda fri sikt till minst två men gärna fler 
ankare. Detta är viktigt för synkroniseringen av ankarens interna klocka 
som sker via UWB.  

 o Montera ankaren så att anslutningar pekar uppåt och antenndelen 
nedåt.  

 o Metaller, vatten och andra ledare kan störa signalerna om de placeras 
nära antenner på ankare eller taggar. Montera därför ankare så att de 
inte kommer i närkontakt (några centimeter) med något av dessa. 

 o Placera ankare så att de kommer ut minst 20 cm från väggar. De 
medföljande väggfästena är anpassade för att åstadkomma detta.  

3D-positionering 
För att kunna mäta i tre dimensioner så behöver installationen uppfylla några 
ytterligare krav. 

 o Följ instruktionerna för 2D-positionering men placera ankaren på olika 
höjd. Fler ankare kan behövas för att åstadkomma detta. I idealfallet 
skulle 8 ankare användas i ett rum. Där det ena lagret av ankare vrids 45 
grader och där avståndet i höjd mellan golv- och takankare maximeras. 
(Bild 9) 

 o I detta fall kan ankare i golvnivå även placeras så att antenndelen pekar 
uppåt för att lättare få kontakt med taggarna.  

  Bild 9. Placering av ankare vid 3D positionering.
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Taggar 
I de tester som beskrivs här användes bärbara taggar med på och av funktion. 
(Bild 10)  

Taggarna kan programmeras med hjälp av en NFC-läsare (Bild 11) som ansluts 
till dator via USB. Med mjukvaran ”Pozyx Device Configurator” kan en rad 
inställningar göras kring hur taggen ska interagera med resten av utrustningen. 
Länk till nedladdning av Pozyx Device Configurator.  

För testerna i klassrum användes dessa inställningar för taggar: 

Update rate (Hz): 12,5 

Channel: 5

Data rate: 6810

Preamble: 64

PRF: 64

Power: 11.5

Actions: Default

Update rate (Hz): 12.5 

Variation (ms): 25

Det är också möjligt att byta namn på Taggar i Pozyx Device Configurator 
från det fyrsiffriga nummer de levereras med till ett annat som kan innehålla 
bokstäver. 

Installation Hårdvara cheklist 
Kontrollera att eluttag samt internetanslutning finns i anslutning till den plats 
där gateway tänker placeras. Även ankare 1 kommer att behöva anslutas till 
eluttag vi den medföljande adaptern.  

Bild 10. Visar bärbar tag med av/
på knapp och indikator LED.

Bild 11. NFC-läsare för att göra 
inställningar i taggar. 
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Utifrån lämplig plats för gateway kan sedan placering av ankare göras utifrån 
de riktlinjer som står under delen Ankare i detta dokument. Notera vilka 
möjligheter för kabeldragning som finns i den aktuella lokalen för att lättare 
kunna avgöra lämplig längd på nätverkskabel mellan ankare. Detaljerade 
instruktioner för att installera gateway finns här.  

Testkoppla gateway och ankare innan montering på vägg/tak för att lättare 
kunna komma åt att felsöka om det skulle uppstå problem. 

Installera gateway:  

1. Anslut adapter till gateway 

2. Anslut ethernetkabel från uttaget på gateway märkt 2 till 
ethernetport med tillgång till internetuppkoppling (enligt Tabell 1).  

3. Anslut ethernetkabel mellan ankare och porten på gateway märkt 1 

4. Anslut ankare till gateway med ethernetkabel.  

5. Montera ankare förslagsvis med de fästen som följer med. 
Detaljerade instruktioner för att installera ankare finns här.  

6. Installera Ankare enligt bild 2,4,6 och 7. 

 
Mjukvara

Pozyx levererar en mjukvara till utrustningen ”Pozyx Creator Controller” som 
kan laddas ner från Pozyx hemsida via följande länk: Pozyx Creator Controller 

Pozyx Creator Controller kan kopplas till olika installationer av hårdvara och 
används både för att göra inställningar samt för att granska data som samlats in. 
Den huvudsakliga representationen av data är en bild över den yta som täcks av 
ankarnätverket. På denna grafiska representation syns hur olika taggar rör sig. 
Erfarenheter från tester visar på runt 5 sekunders fördröjning mellan det som 
syns på appen och faktiska rörelser.  

  Bild 12. Tagg 0 i rörelse i klassrummet.  

https://docs.pozyx.io/enterprise/installing-the-anchors
https://files.pozyx.io/creator-controller/2.1.0/Pozyx%20Creator%20Controller%20Setup%202.1.0.exe
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Mer om mjukvaran och installationsförfarande finns att läsa på Pozyx hemsida. 

Skapa konto och logga in
Första gången mjukvaran öppnas behöver ett konto skapas om inget existerar 
sedan tidigare. Kontot kommer att knytas till de installationer (registrerade 
gateways).  Om du redan har ett konto så loggar du in på det för att se eller 
registrera installationer.   

 

Skapa en ny setup (installation) 
Innan en ny utrustning skapas bör gateway vara ansluten till både ström och 
internet. För instruktioner om detta se avsnittet som heter gateway i detta 
dokument. Välj alternativet ”Enterprise” när bild 15 dyker upp.  

Döpa setup 
När en ny installation skapas får man en uppmaning att döpa den ”Create a setup 
name”. Namnet kommer att knytas till den gateway som ingår i installationen och 
det kommer att synas för alla som loggar in för att se data i Creator Controller. 
Använd därför ett namn som är tydligt och lämpligt för de syften ni har med 
utrustningen. Det finns inget enkelt sätt att byta namn på installationer efter 
detta steg. När en ny utrustning tas i bruk behöver också ”Gateway id” skrivas in. 

Bild 13. Registreringssida för 
nytt konto,  om inget tidigare 
existerar måste detta skapas. 

Bild 14. Installationer dyker 
upp i en lista likt denna.  

Bild 15. Välj Enterprise för den utrustning som beskrivs i detta dokument. 

https://docs.pozyx.io/creator/installation-setup
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Gateway id är tryckt på en klisterlapp på gateway. Det finns flera klisterlappar 
på gateway och det är inte den som heter ”Gateway id:” som är den som ska 
skrivas in utan den som bara heter ”ID:” se bild 16 För förtydligande.

Bild 16. Den inringade texten visar det ID som ska noteras då en ny gateway 
registreras. OBS altså inte den förvirrande döpta ”Gateway id” som på bilden är 
överkryssat. 

Lägga till planritning 
För att kunna relatera positionsdata till miljön där mätningar görs är det en stor 
hjälp att ha en bild som visar en enkel representation av rummet/rummen som 
mäts. Om en planritning över lokalen går att ordna så är detta ett mycket gott 
alternativ annars går det att fota utrymningsskisser eller rita egna planskisser 
över lokalerna. Beroende på hur fast möblemanget är så kan även detta ritas in. 
Om det pågår ständiga ändringar i hur möbler står så kan det vara enklare att 
utelämna detta.  

Bild 17. Bild på ett klassrum i mjukvaran Pozyx Creator Controller 
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För att lägga in en bild gå till Setup i menyn och Välj alternativet floor plan.  

1. Ladda upp en bild. Format som stöds är png, jpeg, bmp och pdf.   

2. Skala bilden genom att markera två punkter på bilden och ange sedan 
vilket avstånd de båda punkterna har i lokalen. Avståndet mellan två 
hörn är ett bra alternativ då det gärna får vara lite längre för att få bra 
precision. Avståndet anges i millimeter.  

3. Om bilden hamnat så att text står upp och ner eller att rörelser känns 
bakvända så går det bra att rotera bilden genom att ange hur många 
grader bilden ska vridas. Notera att vridningen är moturs.  

4. Välj vart nollpunkten för koordinatsystemet ska placeras. Ett enkelt 
sätt att göra detta är att välja symbolen på bild 18 och placera den 
i nedre vänstra hörnet. Då kommer mätningar i lokalen om den är 
rektangulär att få positiva värden.  

5. Välj hur genomskinlig du vill att bilden ska vara. Det kan vara en bra 
hjälp att kunna se rutnätet i visualiseringen så en inställning kring 
mitten är ett gott val.  

6. Glöm inte att spara inställningarna på Save-ikonen. 
 
Nästa steg är att placera in ankare i det definierade koordinatsystemet. Detta 
görs under fliken Setup, Rollout: Anchor coordinates. Koordinater för varje 
ankare anges i mm från nollpunkten Bild 18. 

 
Granska ankarnätverket 

Innan koordinater för ankare börjar skrivas in så är det bra att kontrollera så att 
nätverket av ankare hamnat i den ordning du tror. Under fliken Setup, Rollout: 
Network topology kan en bild av hur ankaren är kopplade genereras. Om ingen 
bild finns så klicka på Refresh network topology. 

Bild 18. Placera koordinatpilarna som 
på bilden för att få positiva värden på 
possitioner inne i klassrummet.  

Bild 19. Exempel på placering av de fyra 
ankaren i x,y och z led. De fyra gröna X 
som syns är ankare. 
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På bild (19) är det lätt att se vilka ankare som sitter var i seriekopplingen. Om 
ankare inte dyker upp som de ska när detta görs så är det dags att felsöka. 
Kontrollera att adapter är inkopplad till ankaret närmast gateway och att 
nätverkskablar sitter i rätt uttag på gateway och ankare. Dåliga nätverkskablar 
är en felkälla som ofta upptäcks i detta steg. Pröva att byta kablar och se om 
felet flyttar när du trycker på ”Refresh network topology” igen.  

Bild 20. Refresh network topology

Under samma flik finns också alternativet ”Run anchor connection test”, detta 
är en diagnostik som undersäker om kontakten med ankaren uppför sig som 
förväntat.  

Kontrollera UWB-signal mellan ankare
Under Setup, Rollout klicka på alternativet Anchor connectivity. Klicka 
på Capture UWB connectivity för att kontrollera att ankare har kontakt 
sinsemellan. Vid tester har det uppmärksammats att det kan hjälpa att göra 
detta test om systemet inte hittar en tagg som borde dyka upp. Varje ankare 
behöver ha kontakt med minst två andra ankare. I klassrumsmiljö är det 
önskvärt att alla ankare har kontakt med varandra då avstånden bör tillåta 
detta. 

Bild 21. Capture UWB connectivity testar hur ankaren har kontakt mellan sig.  
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Granska insamlad data 
Pozyx Creator Controller har en betaltjänst som erbjuder tillgång till några olika 
visualiseringsverktyg. Vid köp av utrustning ingår ett år av denna tjänst. De två 
verktyg som är mest intressanta är Heatmap och Trajectories.  

Heatmap ger en färgkodad bild som visar vilka ytor som en eller flera taggar 
vistats i under en given period.  

 
För att granska data som samlats anges mellan vilka datum och tider data ska 
visas samt vilka taggars data som ska visas. Den bild som fås blir en överblick men 
visar inte rörelse. 

Trajectories ger en bild av var taggen har varit under en given tidpunkt och visar 
detta som ett spår som följer de olika insamlade datapunkterna. Genom att föra 
muspekaren över tidslinjen syns var taggen varit en given tidpunkt.  

Bild 22. Heatmap som visar var 
en lärare har befunnit sig mest 
under en lektion.

Bild 23. Trajectories eller spaghettidiagram visar 
ett spår hur rörelser skett under samma period som 
bild 21.
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Inställningar 
Det går att göra en rad olika inställningar för att anpassa utrustningen för de 
behov som finns. Hur ofta data ska samlas in är en sådan detalj.  

Filtrering 
De datapunkter som kommer in kan filtreras mer eller mindre. Denna 
funktion gör att de felaktigheter som lätt uppstår i mätningarna jämnas ut 
och visualiseringen blir mindre ”hoppig”. Denna inställning görs under fliken 
Settings, System: Positioning. Under samma flik går det att ställa in om 
mätningar ska göras i XY eller XYZ koordinater. För tester av hur rörelse sker i 
en lokal utan stora höjdskillnader är det lämpligt att välja alternativet 2.5D som 
anger en possition i XY-led men tar hänsyn till höjd i sina beräkningar. Height 
under samma flik är ett värde för vilken höjd taggar förväntas vara på och beror 
på hur taggar kommer att bäras av de personer som utför mätningar.  
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Felsökning 
Vid test av utrustningen har vissa källor till fel uppmärksammats. Det rör sig både 
om fel i mätvärden men även små problem som gör att åtgärder måste tas.  

 o Om ankare inte dyker upp i mjukvaran eller inte har kontakt med 
varandra. Kontrollera att ethernetkabeln är av godkänd typ, testa gärna 
att byta till en kabel som du vet fungerar och se om detta hjälper. Matas 
de seriekopplade ankaren med ström från rätt adapter och till rätt ankare? 
Det går att ansluta adaptern till gateway till ankare men då kommer inte 
systemet att fungera och det finns en risk att utrustningen skadas. Pröva 
att använda funktionen ”Refresh network topology” under Setup, Rollout: 
Network topology och om du ser ankare där fortsätt med ”Capture UWB 
connectivity” under fliken Setup, Rollout: Anchor connectivity. Undersök 
så att ankare som inte detekteras av mjukvaran lyser med grönt ljus om 
inte så är det risk att kablar eller i värsta fall själva ankaret är defekt.  

 o Om taggar inte syns i mjukvaran kan det bero på att de inte är påslagna. 
De aktiveras genom att trycka på den blå knappen på taggen och stängs 
av med samma knapp. Batteriet räcker länge, mellan månader och år 
beroende på inställningarna. Längre om taggen stängs av när den inte 
används. Kontrollera så att Tags är aktiverade i hamburgermenyn längst 
ned till höger under fliken Visualization. Att starta om gateway genom att 
dra ur adaptern vänta 5 sekunder och stoppa in den igen kan ibland lösa 
problemet.  

 o Om gateway inte kan koppla upp sig kan det bero på hur nätverket är 
konfigurerat men värt att testa en omstart av gateway innan felsökning 
av nätverket görs. Under fliken Devices, gateway: Info går det att se 
information om vilka portar som är öppna samt information relaterat 
till gateway och det nätverk den försöker koppla upp sig via. För en mer 
utförlig beskrivning av felsökning av nätverksproblem hänvisas till denna 
sida hos leverantören Pozyx.  

 o Det finns mer information på tillverkarens hemsida och om fel uppstår 
går det även att vända sig till Produkt support via, https://www.pozyx.io/
company/contact 

Bild 24. Den lilla hamburgermenyn längst 
ned till höger låter dig ställa in vad 
som ska synas på kartbilden.  

https://docs.pozyx.io/enterprise/troubleshooting-the-gateway
https://www.pozyx.io/company/contact 
https://www.pozyx.io/company/contact 
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