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ТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ 

Introduction 

Due to recent advances in technology and steady decrease of manufacturing costs, the number of 
smartphones has experienced exponential growth.  It is envisioned that by the end of this decade, 
globally there will be 6.1 billion smartphone users, where this growth will mainly be led by 
developing countries. Smartphones with GNSS receiver, which used to be quite expensive in the 
past, are common nowadays, with significant number of users using them in their daily routines 
for location-based services such as: location aware search results, personal navigation, disabled 
person assistance and many others. 

It is well known that GNSS signal quality rapidly degrades in urban environments by high 
buildings or in distant areas by dense forests or steep landscape, resulting in the low positioning 
accuracy that renders them practically useless. This lack of precise positioning in indoor 
environments is critical in emergency operations, where the users’ safety relies on continuous 
tracking of their position. In order to overcome this problem, indoor positioning systems have 
attracted considerable attention in the research community. 

Miniature motion sensors, such as gyroscopes, accelerometers, barometers and magnetometers are 
cheap enough to be embedded in almost all smartphone devices available today on the market. 
The current state of the art motion sensors found in smartphones experience measurement drift, 
that renders them unsuitable for position estimation using standard inertial navigation equations. 
Nevertheless, it was observed that during user walking, large change in acceleration, identified 
during each step, can be used for step detection. This is the main positioning source for Android 
Flare application for first responders that we have developed. 

Проблем који се техничким решењем решава: 

Problem definition 

In this document, we describe a hybrid positioning system that automatically switches between 
GNSS and Indoor positioning mode based on a metric that uses satellite signal quality. The main 
advantage of this algorithm is that it uses sensors that are already present in a smart-phone, and 
requires no external sensing device or predeployed infrastructure. The main indoor positioning 
source is low-complexity algorithm for step detection that is combined with activity recognition, 
gyroscope, magnetometer and pressure-based altitude estimation. The algorithm is implemented 
as an Android application, that besides positioning provide additional features based on 
requirements of first responders. 

In following section section, we present the overall system architecture with specific emphasis on 
hybrid positioning algorithm. Next, we show the main features of FLARE Android application 
that is developed in line with user requirements. Finally, we provide some experimental results. 
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Стање решености тог проблема у свету: 

State of the art solutions 

Ying et al. [1] propose three step detection methods for a two-axis foot-fixed accelerometer 
sensor. The proposed methods are based on the observation that foot strike results in a rapid 
acceleration change, which after suitable processing can be used for step detection. Libby [2] 
proposes a similar system, with sensor attached to the user’s hip. In complex types of user’s 
motion, where sensing device may move even though the person is standing, false detection of 
steps would result in large drifts of position estimates. In order to alleviate this problem, Tomlein 
et al. [3] propose a neural network-based algorithm. Their algorithm is able to detect movements 
of the sensing device that do not correspond to steps (e.g. shaking), allowing it to effectively 
prevent this kind of errors.  

It is important to note that all previously outlined approaches do not require sensor to be located 
on the particular part of the body. If for example, a sensor is fixed to the user’s foot, the 
accelerometer and gyroscope readings become much more informative, opening a space for more 
advanced step detection and dead-reckoning algorithms. In those scenarios, it has been observed 
that for the time elapsed between two consecutive steps, the changes of acceleration exhibit 
predictable pattern [4]. The most important moment between two steps is the one where the user’s 
foot touches the ground, i.e. the so-called stance phase. During this short time interval, the user 
foot has zero velocity (if the ground is not slippery). Consequently, the information on zero 
velocity moments can be used to reset the velocity calculation, and effectively overcome the issue 
of accumulating error [5], [6], inherently present in all Inertial sensor-based positioning systems. 

In situations where placement of the sensor to the foot is prohibitive or too costly, a way to 
recognize the device carrying mode (phoning, texting, hand swinging, ...) helps to choose the most 
appropriate step detection algorithm. An algorithm capable of detecting device carrying mode is 
proposed by Susi et al. [7]. In this paper, the authors show that knowledge of carrying mode can 
help to reduce the number of erroneously detected steps during irregular user motion. Accurate 
estimation of step length is of utmost importance in step-detection based positioning schemes. It 
has been shown that in the case where inertial sensor is not fixed to the user’s foot, other 
information such as user height or walking pace can be used to indirectly estimate step length [8]. 
If an application requires positioning to be done in 3D, a way to identify the user’s altitude needs 
to be developed. Although accelerometers are useful for 2D positioning, Zwiener et al. show that 
they turn out to be quite inaccurate source of information for altitude estimation [9]. As a solution, 
they propose to include the barometric measurements, which result in 10-fold reduction of altitude 
error. 
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Опис техничког решења са карактеристикама, укључујући пратеће 
илустрације и техничке цртеже: 

System architecture 
 
In the sequel, we describe the architecture of the hybrid indoor/outdoor positioning system, that is 
shown in Figure 1. 

 
Figure 1. System architecture of hybrid indoor positioning implemented in Android. 

As can be seen in Figure 1, we assume that the system uses GNSS module as well as internal 
inertial sensors that are embedded in a Android smartphone device. Next, the signals from inertial 
sensors are used to detect user’s current activity, that is used to improve the accuracy by adjusting 
system behavior to different user motions such as: running, walking, ascending and descending 
the stairs, etc. The position estimate is based on the position obtained by GNSS module as well as 
indoor positioning algorithm by means of hybrid indoor/outdoor positioning scheme. The 
estimated position is then logged to the persistent memory storage, and synchronized to the server, 
so that authorized personnel (e.g. mission commander) can see it in real-time. 

Indoor positioning algorithm  

It is well known that GNSS satellites provide accurate position estimate only when signals from 4 
or more satellites with good quality are received. However, this is not the case in urban canyons 
and indoor environments where satellite signals are often attenuated and reflected multiple times, 
that results in lower positioning accuracy. In order to deal with this issue, we have developed an 



5 
 
 

indoor positioning algorithm based on inertial MEMS sensors (accelerometer, gyroscope, 
magnetometer and barometer). 

The main positioning source is a step detection algorithm with low complexity that is used to 
estimate new position by propagating the previous position for the length of one step in the 
direction of movement. The direction of movement is calculated from the signals obtained by 
gyroscope and magnetometer that are both used in order to overcome issues inherent in each of 
them (i.e. magnetometer sensitivity to external magnetic fields and gyroscope drift over time). 
Finally, embedded MEMS barometer is used to calculate the current altitude above sea level based 
on atmospheric pressure readings. 

Hybrid indoor/outdoor positioning 

As has been said, GNSS satellites provide accurate positioning whenever signals from more than 
4 satellites with sufficient quality of signal is received. In our algorithm, if the signal quality 
deteriorates, the smartphone switches to indoor positioning algorithm. It is important to say that 
the satellite signal quality degradation must be detected as early as possible. Otherwise, if it is 
detected too late, the initial position for indoor positioning algorithm will have low accuracy, 
leading to large drift of estimated position indoors.  
One possibility is to use accuracy metric provided by Android operating system itself. However, 
the main drawback of this metric is that it depends on GNSS hardware implementation. Besides, it 
changes very slowly when the user approaches indoor locations. In order to overcome this 
problem, we have defined a metric that is independent of GNSS module used in the smartphone. 
This metric, denoted by M (0 ≤ M ≤ 1), is based on SNRs for satellites that are used in estimating 
the position fix, and it is defined as follows: 

              (1) 

We performed a number of experiments, and empirically found the threshold Mth = 0.6 that  
defines good position fix (when GNSS module position estimate should be used, M ≥ Mth) and 
bad fix when the algorithm should switch to indoor positioning algorithm (M < Mth). 

  
Figure 2. Outdoor/indoor path and metric M over time. 

In Figure 2, we present the path that user performed outdoors and inside the Institute Mihailo 
Pupin building along with the corresponding values of metric M. As can be seen, once the user 
approaches the building entrance, the value of M drops fastly below the threshold, allowing us to 
select the appropriate position estimate according to the state diagram shown in Figure 3.  
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Figure 3. Hybrid indoor/outdoor algorithm state diagram. 

Let us first provide a number of definitions: 

1. Position that is obtained by GNSS module has the metric M computed as defined in 
equation (1). 

2. Position that is estimated by using either DR algorithm or by propagating previous 
position, has the value of metric M = 1. 

3. Algorithm makes transitions between two states whenever new position is obtained from 
GNSS module. The state transition depends on the metric M of new position and other 
parameters as shown in Figure 3. 

First, the user is located outdoors, and the algorithm is set to the initial position by using GNSS 
module, or a user can do it manually by long press on the smartphone’s screen. This position will 
be accurate, since most of the received signals will have SNR > 20dB, and therefore M ≥ Mth. 

In the sequel we explain each of the states and the transitions between them: 

S1 The algorithm is initially in state S1. When new position is obtained from GNSS module, the 
algorithm computes the metric M and check its value against the threshold Mth. If the user keeps 
staying outdoors, this metric will be higher than the threshold M ≥ Mth, and the system will remain 
in state S1. In this case, the currently estimated position will be the one obtained from the GNSS 
module - LS. Otherwise, if the user approaches the indoor location (tunnel, building entrance, 
etc.), the value of metric M will drop below the threshold, and then the algorithm will decide to 
move to one of the states S2 - S5, depending on other conditions shown in Figure 3. 
S2a Position LS obtained from GNSS module is far away (i.e. distance between LS and 
previously estimated position could not be traversed by user walking or running in the given time 
interval). Besides, position computed in the background by running DR algorithm LD is also far 
away. In this state, the current position is computed by propagating previous position in the 
direction of movement for distance that would be traversed by user walking at speed 6km/h. 
Metric M is set to M = 1. 
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S3a Position LS obtained from GNSS module is far away. However, position computed in the 
background by running DR algorithm LD is not far away. In this state, the current position is 
computed as the one obtained by DR algorithm - LD. Metric M is set to M = 1. 
S2 Position LS obtained from the GNSS module is not far away. This position is however inside 
accuracy circle of the previous position (circle centered in previous position with radius equal to 
accuracy). In addition, position computed by DR algorithm LD is far away. Current position is 
computed in the same manner as in state S2a. Metric M is set to M = 1. 
S3 Position LS obtained from GNSS module is not far away. This position is however inside 
accuracy circle of the previous position. In addition, position computed by DR algorithm LD is 
not far away. Current position is computed in the same manner as in state S3a. Metric M is set to 
M = 1. 
S4 Position LS obtained from GNSS module is not far away. This position now is not inside 
accuracy circle of the previous position. If the user activity is standing, the current position will be 
the same as the previous one. In other words, it is considered accurate. 
S5 Position LS obtained from GNSS module is not far away. This position now is not inside 
accuracy circle of the previous position. If the user activity is moving, there is no way to find 
better position, so the current position is set by GNSS module - LS. 
S6 The algorithm checks whether the user is moving. If the user is standing, and the new position 
is more accurate than the previous one, we take the new one as the current one. 
S7 The algorithm checks whether the user is moving. If the user is standing, and the previous 
position is more accurate than the new one, we take the previous position one as the current one. 
S8 The algorithm checks whether the user is moving. If the user is moving, there is no other 
possibility than to take new GNSS position as the current one.  
S9 This state takes GNSS position as the current one if it has the metric M > Mth. Otherwise, the 
algoritm will move to one of the states S2-S5, depending on the conditions shown in Figure 3. 
 
In Table I we provide a summary of possible transitions between states 
 

Table I Transitions between states 

 
 

Android application 

We have built an Android application (Flare) that is based on the previously given algorithms. 
Flare application automatically sets the initial position by using GNSS or a user can provide it 
manually (with long press on the screen). Furthermore, our application provides a backtracking 
mode, where the user is guided to the starting position upon request. Backtracking is crucial in 
situations where indoor maps are not available or when a person needs to leave the building 
quickly in low visibility conditions. Finally, all data are sent to the remote server, so that other 
users with specific privileges can access them. In buildings with multiple floors, the application is 
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able to automatically detect the current floor and update the screen with the corresponding floor 
blueprint. 

Customization of Flare application 

The main customizations of Flare Android application have been done focusing on simplicity and 
ease of use, as well as providing rich set of features to be used by first responders in the field. 
Since Flare app is installed on a mobile device, security of data stored in a device and transmitted 
over a wireless network has been carefully taken in consideration in every step of Flare system 
design and implementation. In order to protect data from unauthorized access, authentication and 
authorization system has been designed and implemented. After a user logs in to the system and 
depending on the user role (admin, commander, first responder, etc.) a predefined set of options is 
shown. 

In the sequel we outline the main application features that have been implemented and customized 
for first responders: 

 Login, logout and user authentication (see Figure 4), providing access control to app and 
data. 

 Different positioning sources are supported (internal GPS, internal dead reckoning, 
Bluetooth connection with STrackU), where application automatically switches between 
different sources depending on their availability and accuracy. 

 Data are stored offline and periodically synchronized to the Flare server whenever network 
connection is available. 

 Messaging between users (e.g. emergency and backup messages sent during an 
emergency), as shown in Figure 5. 

 Addition of Points of Interest on current and custom location on the map (and automatic 
sharing among users belonging to the same group), shown in Figure 5. 

 User activity recognition (standing, walking, ascending, etc.), used to detect unusual 
activity and raise an alarm if necessary (e.g. user not moving for some period of time). 

 Automatic floor detection, used to switch current floor blueprint, if it is available 

 Map layers (e.g. indoor maps) 

 Voice feedback (speech synthetization), allowing users to concentrate on mission critical 
tacks instead of looking at the smartphone screen. 

 Backtracking and guidance to the initial position, useful if indoor blueprints are not 
available or in the low visibility situations (dense smoke, dark rooms), as shown in Figure 
6.  

 Offline view of previously stored tracks and points of interest. 
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User login screen Internet is needed for first 

time login only 
Figure 4. Flare app login  

   
POI list Additional POI comment 

and backup request 
Backup message received 

from another user 
Figure 5. Points of Interest (POI) and messaging between users  

 



10 
 
 

   
POI shown on the map Backtracking mode Backtracking mode on the 

turn point 

Figure 6. Points of Interest (POI) and Backtracking mode 

Customization of Flare server 

The main customizations for Flare server (web portal) have been done focusing on simplicity and 
ease of use, as well as providing rich set of features to be used by first responders and other 
authorized users. Since Flare server can be accessed over the Internet, security of data stored in 
local server storage and transmitted over a communication networks has been carefully taken in 
consideration in every step of Flare server design and implementation. In order to protect data 
from unauthorized access, authentication and authorization system has been designed and 
implemented. After a user logs in to the system and depending on the role (admin, commander, 
FR, etc.) a predefined set of options is shown in the web interface. 

In the sequel we outline the main portal features that have been implemented and customized: 

 Login, logout and user authentication, providing access control. 

 System administration: users, missions, mission group creation, updating and deleting, 
where user with privileged role (admin, mission commander) can update mission data, add 
new user to the system, etc. as shown in Figure 7. 

 Mission view (tracking data and points of interest view) real-time or previously saved 
data, allowing missions commander and other authorized users to see in real-time positions 
of users in the field and other relevant data, as shown in Figure 8. 

 Indoor maps administration (uploading and editing), shown in Figure 9. 

 API allowing external access to data 
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Figure 7. System administration Figure 8. Mission view 

  
Figure 9. Indoor maps upload and editing 

 

Conclusion 

In this document, we have presented a hybrid algorithm for outdoor and indoor positioning. The 
proposed algorithm employs metric based on the satellite signal quality which is used to detect 
indoor environments and switch to the appropriate indoor positioning algorithm. The proposed 
algorithm is implemented as a part of positioning application Flare for emergency response 
missions. Experimental results have shown that the algorithm is able to detect indoor 
environments as soon as the user enters the building. For the given path, where the user spends 
approximately half time outdoors and half time indoors, after performing a number of tests, it was 
shown that the positioning error is on the order of few meters at the end of the path. 
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Рецензија техничког решења: 
 

Review of the technical solution 

Improved software component for indoor 
positioning in emergency situations 

 
This technical report presents the improved software component for indoor 
positioning in emergency situations. It uses two sources of positioning: 
internal GNSS module for outdoor and internal inertial sensors 
(accelerometer, gyroscope, magnetometer, barometer) used for indoor 
positioning. The authors propose a hybrid indoor/outdoor algorithm that is 
used to switch between indoor and outdoor positioning sources. They define 
a metric that is independent of GNSS module used in smartphone. The 
metric is based on SNRs for satellites that are used in estimation of the 
position fix. In addition, the authors describe a state diagram that is used for 
position estimation that compares metric with the fixed threshold for state 
transitions. 
The authors then present the improved version of the Flare application that 
is specifically customized for first responders based on the end users’ 
feedback. The users can add points of interest to the map in order to inform 
other users about their surroundings. In addition, the users can exchange 
textual messages. Graphical user interface is intuitive and easy to 
understand, effectively supporting the first responders and allowing them to 
concentrate on the mission critical tasks. 
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Рецензија техничког решења: 
 

Review of the technical solution 

Improved software component for indoor 
positioning in emergency situations 

 
In this document, the authors provide description of the improved software 
module for indoor positioning in emergency situations. The proposed system 
is based on two information sources which are used for positioning – GNSS 
based and inertial sensor based. The hybrid algorithm which is proposed in 
this document automatically switches between GNSS and inertial sensor-
based positioning. It is based on metric which is calculated out of SNRs for 
satellites whose signals are received.  
Finally, the authors present the improved version of Flare application aimed 
at emergency workers. The application uses hybrid algorithm for indoor 
positioning and also provides users with the possibility to add POIs to the 
map and send text messages. GUI of the application is easy to follow, and 
allows first responders to use it without disrupting their main tasks. Overall, 
the document is sufficiently detailed with significant contribution of the 
authors presented. 
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