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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού 

συστήματος που σαν κύριο αντικείμενό του έχει να παρέχει πληροφορία 

τοποθεσίας για την πλοήγηση ενός ανθρώπου ή αντικειμένου σε μέρη τέτοια που 

η λειτουργία του Global Navigational Satellite System-GNSS είναι ανέφικτη.  

Αρχικά μελετώνται σε θεωρητικό επίπεδο διάφορες παράμετροι όπως η εμβέλεια, 

η κατανάλωση ενέργειας, η ακρίβεια της τοποθεσίας, το κόστος, η χρήση 

συχνοτήτων και ισχύος εκπομπής σε δημοφιλείς τεχνολογίες ασύρματης 

δικτύωσης, με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης για το εσωτερικό κτιρίων όπου η 

χρήση τεχνολογιών GNSS είναι αδύνατη ή προβληματική. Εξετάζονται επίσης 

τόσο τα απαιτούμενα βέλτιστα υλικά – μικροελεγκτές, πλακέτες ανάπτυξης – 

όσο και οι απαιτούμενες βέλτιστες τεχνολογίες προγραμματισμού και 

πρωτοκόλλων για την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος. 

Στη συνέχεια υλοποιήθηκε ένα σύστημα βάσει των προδιαγραφών που τέθηκαν 

στο θεωρητικό μέρος. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση έχουμε έναν πομπό και τρεις 

δέκτες που λαμβάνουν δεδομένα και αυτοί με την σειρά τους τα προωθούν σε 

μια πύλη διαδικτύου και με τη κατάλληλη ανάλυση δεδομένων  προκύπτει η 

εκτίμηση θέσης  του πομπού στο χώρο που καθορίζεται από τους δέκτες.   

 

 

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Συλλογή Δεδομένων, 

Παγκόσμιο σύστημα θέσης, σύστημα μετάδοσης υπερευρείας ζώνης, Παγκόσμιο 

σύστημα πλοήγησης, Εκτός εμβέλειας, Οπτική επαφή, Μη Οπτική επαφή 
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ABSTRACT 

In the present work we will deal with the implementation of an electronic system 

which as its main objective has to provide indoor Location Based Services for 

navigating a person or tracking an object in places where the Global Satellite 

Navigation Systems (GNSS) operation is unfeasible. 

In the first sections, various operating parameters where selected as metrics for 

optimal design like range, power consumption, location accuracy, cost, frequency 

usage and broadcast power using popular wireless networking technologies. Also a 

study for the optimal selection of subsystems has been performed like the 

microcontroller development platforms, the programming and debugging 

technologies, as well as, the communication technologies and protocols in order to 

implement such a system. 

A system based on the specifications determined in the theoretical and design 

parts was then implemented. In this implementation we have a transmitter and 

three receivers that receive Ultra Wide Band signals, determine the time of flight 

data and they in turn forward these data to an appropriate server (that can utilize 

an internet gateway), where after proper data analysis the transmitter location is 

accurately determined in the receiver space. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Internet of Things, IoT, Data Collection, Global Positioning System, 

GPS, indoor localization, Location Based Services (LBS),Ultra Wide Band, UWB, 

GNSS, dead reckoning, LoS, NLoS 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 
Anchor                  Fixed reference point 

AoA                      Angle of Arrival 

BLE                      Bluetooth Low Energy 

DR                        Dead-Reckoning 

ECC                     Electronic Communications Committee 

GNSS                    Global navigation satellite system 

GUI                       Graphical user interface 

IC                          Integrated Circuit 

IMU                      Inertial measurement Unit 

ΙΟΤ                        Internet of Things 

LBS                        Location Based Services 

LoS                       Line of Sight 

ΝLoS                     No Line of Sight 

RFID                     Radio Frequency IDentification 

RSSΙ                      Received Signal Strength Indicator 

RTLS                     Real Time Location Services 

SPI                       Serial Peripheral Interface 

Tag                    Searched object 

TDoA                  Time Difference of Arrival 

ToA                     Time of Arrival 

ToF                      Time of Flight 

UWB                    Ultra Wide Band 

VLC                    Visual Light Communication 

WLAN                 Wireless Local Area Network 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η εισαγωγή του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού θέσεων οδήγησε σε 

πληθώρα νέων εφαρμογών [1, 2]. Η δυνατότητα να βρεθεί η ακριβής θέση ενός 

ατόμου ή ενός αντικειμένου σε επίγειες μετρήσεις με μερικά εκατοστά ακρίβειας 

όχι μόνο είχε μεγάλη εφαρμογή στον τρόπο πλοήγησης αλλά επέδρασε στην 

ανάπτυξη πλήθους εφαρμογών από την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) έως τις 

υπηρεσίες θέσης και την γεωργία ακριβείας καθώς σε εφαρμογές τοπικής 

πληροφορίας καιρού, παιχνίδια με βάση την τοποθεσία, την παρακολούθηση της 

φυσικής κατάστασης ατόμων κλπ. Οι τεχνολογίες τύπου GNSS λειτουργούν  

καλά σε εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει μια απρόσκοπτη λήψη σημάτων 

από δορυφόρους (χωρίς εμπόδια θέα του ουρανού) η οποία επιτρέπει στο 

σύστημα του δέκτη να λάβει (δεν επικοινωνούν αμφίδρομα μόνο λαμβάνουν 

δεδομένα οι δέκτες GΝSS) τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό της 

τοποθεσία με αρκετή ακρίβεια. Ωστόσο, σε εσωτερικό χώρο τα σήματα που 

περιέχουν αυτές τις πληροφορίες διαταράσσονται από τα πόσα υλικά που 

υπάρχουν  μεταξύ του χρήστη και των δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά 

γύρω από τη γη, καθιστώντας πιο δύσκολο να χρησιμοποιηθεί το σύστημα για 

να προσδιορίσει την τοποθεσία, [3]. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί 

ένα σύστημα εντοπισμού θέσης στο εσωτερικό κτιρίων που βασίζεται σε 

τεχνολογία UWB  και η οποία μπορεί να επιτρέψει σε όλες αυτές τις εφαρμογές 

που υπάρχουν και βασίζονται στη θέση του χρήστη να λειτουργήσουν σωστά. 

Το σύστημα αυτό έχει το λογισμικό του φτιαγμένο σε Arduino IDE το οποίο είναι 

εύκολο να αναπτυχθεί περαιτέρω για ερευνητικούς σκοπούς επειδή το Arduino 

είναι σουίτα ανοιχτού κώδικα και όχι για εμπορικούς σκοπούς χωρίς πρώτα να 

ερωτηθεί ο κατασκευαστής του Localino. 
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1.2 Ιστορικό  

Τα συστήματα εντοπισμού θέσης στο εσωτερικό κτιρίων δεν έχουν ακόμη 

αναπτυχθεί ευρέως, παρά την ύπαρξη της διαθεσιμότητας πολλών 

υποσχόμενων τεχνολογιών, όπως η επικοινωνία με βάση το φως , ασύρματης 

επικοινωνίας με UWB, WLAN, Bluetooth, και RFID λύσεις μεταξύ άλλων [4, 5]. 

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελεί η πλοήγηση με στίγμα DR (Dead reckoning) στην 

οποία χρησιμοποιούνται αδρανειακοί αισθητήρες και εξισώσεις κίνησης για τον 

εντοπισμό θέσης σχετικής με αρχική θέση. Είναι επίσης πιθανό ότι δεν θα 

υπάρξει μια μοναδική τεχνολογία που να καταλήγει σε λύση, πράγμα που 

σημαίνει ότι πολλές τεχνολογίες πιθανόν να συνυπάρχουν, όπου συνεργατικά να 

παρέχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Με τη διαθεσιμότητα εσωτερικών 

συστημάτων εντοπισμού θέσης να αναμένεται να αυξηθεί [3], η ζήτηση σε νέες 

υπηρεσίες εσωτερικού χώρου θα εστιάζεται στα πεδία πλοήγησης και 

παρακολούθησης, μάρκετινγκ, ψυχαγωγίας, ανάκτησης πληροφοριών, 

ασφάλεια και προστασία. Για πολλές από αυτές τις εφαρμογές, η ακρίβεια και οι 

χρόνοι απόκρισης είναι οι βασικές απαιτήσεις. Τα επιθυμητά επίπεδα απόδοσης 

είναι δύσκολο να επιτευχθούν σε ένα εσωτερικό περιβάλλον λόγω της παρουσίας 

διαθλαστικών επιφανειών και πολλαπλής μετάδοσης σήματος όταν βασίζονται 

σε ασύρματη μετάδοση σημάτων κλπ. Τα προβλήματα με αυτά τα περιβάλλοντα 

πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω προκειμένου να επιτραπεί η ανάπτυξη των 

εφαρμογών που βασίζονται στη θέση του χρήστη, σε παρόμοια επίπεδα 

ακριβείας όπως έχει ήδη επιτευχθεί  με τα βασισμένα σε GNSS τεχνολογία 

συστήματα. 

 

1.3  Στόχος 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση διαφόρων τεχνολογιών για 

τον   εντοπισμό θέσης σε ένα κλειστό χώρο και η ρύθμιση για την εφαρμογή του, 

η απόκτηση υψηλής ακρίβειας και χαμηλής ενεργειακής κατάστασης, 

διατηρώντας παράλληλα ένα καλό αποδοτικό σύστημα ισχύος.  
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Υιοθετήθηκε η τεχνολογία UWB PS και θα τεθεί σε εφαρμογή στον χώρο του ΑΕΙ 

ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. για επίδειξη. Παράλληλα μπορεί να  εφαρμοσθεί και στους 

εξωτερικούς χώρους των κτιρίων, όπου είναι εφικτή η λειτουργία του Wi-Fi, με 

αποτέλεσμα να παρέχεται μια ολοκληρωμένη υπηρεσία εντοπισμού θέσης τόσο 

για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους χωρίς την βοήθεια του GNSS. 

Έτσι, η παρούσα εργασία, εκτός των άλλων, θα αποτελέσει και έναυσμα για την 

χρησιμοποίηση της τεχνολογίας UWB. 

 

1.4 Παράγοντες και ορισμοί απόδοσης  

Κατά τη σύγκριση διαφορετικών συστημάτων εντοπισμού θέσης στο εσωτερικό 

κτιρίων, μπορεί να παρατηρηθούν αρκετά προβλήματα σχετικά με την απόδοση 

των εν λόγω συστημάτων, [4-8]: Η ακρίβεια είναι μια σημαντική πτυχή κατά την 

εξέταση των εσωτερικών συστημάτων εντοπισμού θέσης, και είναι κρίσιμη για 

να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται είναι χρήσιμα για την 

επιθυμητή εφαρμογή. Η ακρίβεια μπορεί να θεωρηθεί ως η απόκλιση της 

μετρηθείσας θέσης του αντικειμένου από την πραγματική και ονομάζεται στόχος 

παρακολούθησης. Προκειμένου το σύστημα να παρέχει έγκυρα δεδομένα, θα 

πρέπει να υπάρχουν ανακρίβειες που να διατηρούνται κάτω από 2-3 μέτρα και 

ιδιαίτερα για το εσωτερικό κτιρίων στα επίπεδα των 10 εκατοστών. Η 

καθυστέρηση στον εντοπισμό θέσης είναι σημαντική παράμετρος κατά τον 

εντοπισμό ενός κινούμενου στόχου, δεδομένου ότι θα υπάρξει μεγάλη 

αβεβαιότητα θέσης που θα οδηγήσει σε υψηλή ανακρίβεια. Η καθυστέρηση 

μπορεί να θεωρηθεί ως ο χρόνος από την στιγμή που το σύστημα  αποκτά 

δεδομένα μέχρι να ολοκληρώσει την επεξεργασία του. Η κατανάλωση ενέργειας 

είναι απαραίτητο να παραμείνει χαμηλή για να καταστήσει το σύστημα μικρό, 

φορητό και ευέλικτο, επιτρέποντάς το να τροφοδοτείται από μπαταρία μικρής 

χωρητικότητας.  

Αυτές οι παράμετροι  είναι οι σημαντικότερες για ένα σύστημα πλοήγησης στο 

εσωτερικό κτιρίων, δεδομένου ότι ο στόχος είναι να μπορεί να τοποθετηθεί σε 
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δημόσιους χώρους και πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί πολλαπλούς 

στόχους. Η ανθεκτικότητα του συστήματος θα επηρεάσει το πόσο αξιόπιστες θα 

είναι οι μετρήσεις ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος στοχεύοντας   σε 

χαμηλά μέγιστα σφάλματα, και ανεξαρτησία από μικρές διαταραχές 

παραγόντων που επηρεάζουν όπως η μη οπτική επαφή (NLoS) ασύρματης 

επικοινωνίας και ιδιαίτερα στις εφαρμογές όπου το περιβάλλον περιέχει εμπόδια 

που αλλάζουν δυναμικά όπως κινούμενα αντικείμενα όπως άνθρωποι καθώς 

και η κίνηση του παρακολουθούμενου αντικειμένου. Η πολυπλοκότητα 

αναφέρεται στο πόσο δύσκολο και χρονοβόρο είναι να εγκαταστήσουμε ένα 

σύστημα σε ένα νέο περιβάλλον ή για να το βαθμολογήσουμε  εφόσον 

απαιτείται. Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα επιτρέπει στο 

σύστημα να είναι εμπορικά βιώσιμο. Το κόστος ανά αντικείμενο που 

παρακολουθείται πρέπει να παραμείνει χαμηλό για να καταστεί δυνατή η 

παρακολούθηση πολλαπλών αντικείμενων και επίσης να επιτραπεί η 

παρακολούθηση αντικειμένων σε συνθήκες που μεταβάλλονται δυναμικά.  

Η φορητότητα περιγράφει πόσο εύκολο είναι να ενσωματωθεί το υλικό 

εντοπισμού θέσης στο υπό παρακολούθηση αντικείμενο. Αυτή είναι κρίσιμη 

παράμετρος και εισάγει περιορισμούς (μετρικές) σχετικά με το μέγεθος, το βάρος 

και την κατανάλωση ενέργειας. Η ασφάλεια είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

από την στιγμή που  το σύστημα παρακολουθεί τις κινήσεις ανθρώπων και θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβιάζεται η προσωπική τους ζωή.  

Ένας κινούμενος στόχος εισάγει σφάλμα ακρίβειας θέσης στην εφαρμογή σε 

συνθήκες πραγματικού  χρόνου, δεδομένου ότι ο στόχος θα έχει μετακινηθεί από 

τη στιγμή που τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέχρι τη στιγμή που το αποτέλεσμα 

είναι διαθέσιμο. Η ανακρίβεια σε πραγματικό χρόνο μπορεί να υπολογιστεί με 

την ακόλουθη εξίσωση:  

Α = Β + τ · u   (1.1) 

όπου  

• Α είναι η πραγματική ανακρίβεια,  
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• Β είναι η ανακρίβεια του μετρηθέντος σημείου,  

• t είναι η καθυστέρηση και  

• u  είναι η ταχύτητα του στόχου παρακολούθησης.  

 

1.5 Μεθοδολογία  

Αρχικά θα γίνει ανασκόπηση της τρέχουσας διαθέσιμης βιβλιογραφίας για την 

αξιολόγηση ων τεχνολογιών εντοπισμού θέσης και των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων για την εφαρμογή τους σε συνθήκες εσωτερικών χώρων. Η 

κατάλληλη τεχνολογία, θα επιλεχθεί για την υλοποίηση ενός αξιόπιστου 

συστήματος εντοπισμού θέσης χρησιμοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας. 

Μετά την επιλογή της βέλτιστης τεχνολογίας, πραγματοποιήθηκε πιο εκτεταμένη 

έρευνα για το σχεδιασμό μιας πειραματικής διάταξης για την αξιολόγησή της. 

Ταυτόχρονα έγινε μια αναζήτηση μεταξύ των  υφιστάμενων κατασκευαστών 

υλικού για να επιτευχθεί η βέλτιστη επιλογή που χρησιμοποιήθηκε ως  βάση για 

το σύστημα μας. Στην συνέχεια επιλέχθηκε το πιο κατάλληλο υλικό με βάση τις 

απαιτήσεις που περιγράφονται παραπάνω και μελετήθηκε ένα πρωτότυπο 

σύστημα ώστε να είναι εφικτή η  αξιολόγηση της απόδοσης της επιλεγμένης 

τεχνολογίας. Το σύστημα που αναπτύχθηκε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 

άμεσο μέλλον  ερευνητικά λόγω του ότι βασίζεται σε υλικό και λογισμικό 

ανοικτού κώδικα.  

 

1.6 Περιορισμοί  

Για να διασφαλιστεί ότι η υλοποίηση της εργασίας ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί 

εντός δεδομένου χρόνου, τέθηκαν κάποιοι περιορισμοί. Οι αλγόριθμοι για τον 

προσδιορισμό της θέσης έχουν ληφθεί από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, 

πράγμα που σημαίνει ότι δεν πραγματοποιήθηκε κάποια μελέτη για  να 

αναπτυχθούν  νέοι μέθοδοι για την εκτίμηση της θέσης. Το σύστημα 

αξιολογήθηκε σε περιβάλλον επίδειξης και δεν θα επεκταθεί σε πραγματικές 

εμπορικές εφαρμογές. Επίσης το συνοδευτικό σύστημα και το λογισμικό που 
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περιλαμβάνει το περιβάλλον χρήστη έχει αναπτυχθεί από την εταιρία Localino , 

συνεπώς δεν θα γίνει καμία πρόσθετη εργασία για να καταστεί το σύστημα 

φιλικό προς το χρήστη. Η εργασία που παρουσιάζεται θα περιοριστεί στην 

αξιολόγηση του, χρησιμοποιώντας μόνο την επιλεγμένη τεχνολογία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Αυτό το κεφάλαιο θα εμβαθύνει στη θεωρία των τεχνικών εντοπισμού θέσης στο 

εσωτερικό κτιρίων, ώστε να γίνει κατανοητό τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το 

σχεδιασμό ενός τέτοιου συστήματος. Πρώτα θα συζητηθούν οι διάφοροι 

παράγοντες που δημιουργούν δυσκολίες όταν λειτουργούν τέτοια συστήματα σε 

εσωτερικούς χώρους, μαζί με τους περιορισμούς που εισάγουν αυτά τα 

συστήματα κατά την εφαρμογή τους σε κλειστούς χώρους. Επομένως ο τρόπος 

εκτίμησης της θέσης του στόχου πρέπει να είναι λεπτομερής, μαζί με τις 

διαφορετικές μεθόδους για τον προσδιορισμό της απόστασης από τον στόχο και 

από τα σημεία αναφοράς που απαιτούνται για την εκτίμηση της θέσης.  

 

2.1 Φασματική παρεμβολή 

Οποιοδήποτε ασύρματο σύστημα που λειτουργεί μέσω της χρήσης 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος για τη μετάδοση πληροφοριών, πρέπει να τηρεί 

ορισμένους κανόνες σχετικά με το τι συχνότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 

το εύρος ζώνης συχνοτήτων, η διάρκεια εκπομπής και τα επίπεδα ισχύος καθώς 

και ο ρυθμός επανάληψης της εκπομπής που καθορίζουν το Duty cycle για να 

αποφευχθούν παρεμβολές μεταξύ διαφορετικών συσκευών μεταδόσεις. Στην 

Ευρώπη, αυτές οι ζώνες συχνοτήτων ελέγχονται από το ECC που περιορίζει τις 

ζώνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτές τις περιπτώσεις, [9]. Αυτό 

αναγκάζει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τις μη εξουσιοδοτημένες ζώνες 

συχνοτήτων ISM (Industrial Scientific Medical) με αποτέλεσμα να γίνουν γενικά 

συνωστισμένες, και έτσι οι αποδόσεις από τις φασματικές παρεμβολές να είναι 

κοινό ζήτημα στα περισσότερα ασύρματα συστήματα μετάδοσης, [10-12], 

ιδιαίτερα όταν λειτουργούν σε εσωτερικούς χώρους, δεδομένου ότι η πυκνότητα 



18 
ΠΜΣ «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα», Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Σκούρας Ηλίας, A.M. 0024 

αυτών των συστημάτων θα είναι γενικά υψηλότερη από ότι στην ύπαιθρο. Αυτό 

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα για κάθε είδους εκτιμήσεις για τον 

εντοπισμό θέσης, δεδομένου ότι τα συστήματα αυτά που βασίζονται σε 

ασύρματη επικοινωνία και εκπομπή θα είναι γενικά ευαίσθητα και θα 

παρουσιάζουν πιθανόν αποκλίσεις από την ιδανική περίπτωση. Για να είναι σε 

θέση να παρέχουν ακριβή αποτελέσματα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να 

αποφευχθεί η επίδραση άλλων συστημάτων που συνυπάρχουν στη περιοχή 

κάλυψης. 

 

 2.2 Οπτική επαφή (Line of Sight - LoS)  

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα σχετικά με την εκτίμηση θέσης σε 

εσωτερικούς χώρους είναι ότι, σε αντίθεση με την ύπαιθρο, όπου μπορεί να 

υπάρχει μια καθαρή θέα μεταξύ του δορυφόρου και του δέκτη GNSS, σε 

εσωτερικούς χώρους η εκτίμηση θέσης παρεμποδίζεται λόγω της ύπαρξης 

αντικειμένων όπως οι άνθρωποι, έπιπλα και συσκευές, οι τοίχοι μεταξύ της 

πηγής και του στόχου, [13]. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη καθορισμού δύο 

διαφορετικών καταστάσεων κατά την εκτέλεση αυτών των τύπων εκτιμήσεων 

απόστασης, δηλαδή οπτικής επαφής (LoS), όταν η διαδρομή μεταξύ μιας πηγής 

και του στόχου-δέκτη είναι ελεύθερη, και μη-οπτικής επαφής (Non Line of Sight-

NLoS) όταν η διαδρομή παρεμποδίζεται από κάποιο εμπόδιο και υπάρχει 

διάδοση με πολλαπλές ανακλάσεις. Η περίπτωση LoS είναι πολύ καλά 

καθορισμένη τόσο αναφορικά στην ένταση του λαμβανόμενου σήματος όσο και 

στους χρόνους διάδοσης για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, και επομένως όλα 

τα συστήματα για την εκτίμηση θέσης λειτουργούν πολύ καλά κάτω από αυτές 

τις συνθήκες υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει φασματική παρεμβολή. Ωστόσο η 

κατάσταση NLoS είναι πολύ πιο πολύπλοκη από τη στιγμή που εισάγει άγνωστα 

στοιχεία που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον και την 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται, [14]. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορούν να 

διεισδύσουν σε ορισμένα αντικείμενα ανάλογα με τη συχνότητα του κύματος του 
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υλικού του εμποδίου, ωστόσο θα είναι σε μεγάλο βαθμό εξασθενημένα και ο 

χρόνος διάδοσης θα είναι μεγαλύτερος από ότι στον αέρα. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις το σήμα με απ’ ευθείας διάδοση θα αποκλειστεί εντελώς, και θα 

επικρατήσει το σήμα που θα προέρχεται από πολλαπλές ανακλάσεις  των 

οποίων τα χαρακτηριστικά θα εξαρτηθούν από την ανακλώσα επιφάνεια και 

μπορεί να μεταβάλλεται δυναμικά ανάλογα με τις αλλαγές του περιβάλλοντος. 

Αυτά τα προβλήματα είναι δύσκολα να αντιμετωπιστούν, [15], και επιφέρουν  

σημαντική απώλεια στην απόδοση του σήματος για να είναι εύχρηστη αυτή η 

μέθοδος σε εσωτερικούς χώρους, [16]. Η κατάσταση NLoS απεικονίζεται στην 

Εικόνα 2.1 όπου μπορεί να δει κανείς ένα σύστημα παρακολούθησης που 

προσπαθεί να έρθει σε επαφή ένα αντικείμενο με ένα άλλο αντικείμενο, αλλά 

παρεμβάλλεται από ένα τρίτο μεταξύ τους αντικείμενο που εμποδίζει το σήμα. 

Ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, αυτή η κατάσταση θα επηρεάσει 

το σύστημα με διάφορους τρόπους. 

 

Εικόνα 2.1: Επικοινωνία μεταξύ συστήματος και στόχου με αντικείμενο να 

μπλοκάρει την επικοινωνία μεταξύ τους. 

 

2.3 Εξασθένηση λόγω Διάδοσης πολλαπλών διαδρομών-Multipath Fading 

Ένα άλλο πρόβλημα που προκαλείται από σύνθετα εσωτερικά περιβάλλοντα 

είναι ένα φαινόμενο που ονομάζεται «Εξασθένηση λόγω Διάδοσης πολλαπλών 

διαδρομών-Multipath Fading». Αυτό προκαλείται όταν οι αντανακλάσεις του 



20 
ΠΜΣ «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα», Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Σκούρας Ηλίας, A.M. 0024 

σήματος από διαφορετικές επιφάνειες αλληλεπιδρούν με τον εαυτό τους, [17], 

συχνά με μια διαφορά στη φάση αναφορικά με το πρωτότυπο σήμα οδηγώντας 

σε εξασθένηση ή παραμόρφωση  του σήματος, [18]. Επιπροσθέτως μπορεί να 

γίνει δύσκολο το να προσδιοριστεί ποιο είναι το αρχικό σήμα από το 

ανακλώμενο, [19]. Επιδράσεις όπως αυτές είναι δύσκολο να προβλεφθούν σε 

πολύπλοκα περιβάλλοντα στο εσωτερικό κτιρίων και μπορεί να προκαλέσουν 

ανακρίβειες για όλους τους τύπους μεθόδων εκτίμησης θέσης που 

περιγράφονται στην ενότητα 2.4. Προηγμένοι αλγόριθμοι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να διορθώσουν ορισμένα φαινόμενα εξασθένησης του 

σήματος στην περίπτωση εξασθένησης σήματος λόγω διάδοσης πολλαπλών 

διαδρομών, [20], η οποία μπορεί να είναι επιτυχημένη ανάλογα με την 

τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας και την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος. 

Στο τμήμα 2.2 παρουσιάστηκε μια περιγραφή στην Εικόνα 2.1 που περιγράφει 

αυτό το πρόβλημα. Η Εξασθένηση λόγω Διάδοσης πολλαπλών διαδρομών σε 

αυτή την περίπτωση συμβαίνει όταν τα ανακλώμενα σήματα συμβάλλουν 

μεταξύ τους καταστροφικά, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει 

εξασθένιση των σημάτων πριν φτάσουν στο δέκτη.  

 

2.4 Τεχνολογίες Εκτίμησης απόστασης με εκπομπή και λήψη ηλεκτρομαγνητικών 

κυμάτων 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται διάφοροι τύποι μεθόδων μέτρησης 

απόστασης για συστήματα εντοπισμού θέσης που βασίζονται σε εκπομπή 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται οι αποστάσεις 

που δίνονται από αυτές τις μεθόδους, με μεθόδους τριγωνισμού μεταξύ τριών ή 

περισσότερων σημείων αναφοράς, για να μπορέσει να γίνει εκτίμηση των 

συντεταγμένων του συστήματος που πρόκειται να εντοπισθεί και που σχετίζεται 

με τις θέσεις των σημείων αναφοράς, [21]. 
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 2.4.1 Χρόνος άφιξης σημάτων (Time of Arrival -ToA) 

Ο χρόνος άφιξης (ToA) είναι η απλούστερη από τις μεθόδους εκτίμησης 

αποστάσεων βάσει χρόνου. Χρησιμοποιούνται επικοινωνίες μονής κατεύθυνσης 

για τις εκτιμήσεις, που σημαίνει ότι οι μονάδες είναι είτε αποκλειστικοί πομποί ή 

δέκτες με αποτέλεσμα μικρότερη πολυπλοκότητα. Μια κυκλική λειτουργία 

αποτελείται από μία μόνο μετάδοση, όπου ο πομπός στέλνει ένα χρονικό 

σημείωμα της τρέχουσας ώρας στον δέκτη. Στη συνέχεια τα δεδομένα 

συγκρίνονται μέχρι τη στιγμή της λήψης, και δεδομένου ότι η ταχύτητα διάδοσης 

του ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι μια γνωστή παράμετρος μπορεί να 

προσδιοριστεί η απόσταση μεταξύ του πομπού και του δέκτη [21, 22]. Ωστόσο, η 

ακρίβεια του αποτελέσματος από το ToA εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί στο ρολόι των πομπών και των δεκτών, οι 

οποίοι επομένως πρέπει να έχουν συγχρονιστεί και να έχουν πολύ ολίσθηση 

στον χρόνο [22-24]. Δεδομένου ότι ένα σφάλμα ρολογιού 1 ns έχει ως 

αποτέλεσμα ένα σφάλμα περίπου 30 εκατοστά τα συστήματα ToA είναι 

δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη. 

 

 2.4.2 Χρονική Διαφορά Άφιξης σημάτων (Time Difference of Arrival-TDoA) 

Η χρονική διαφορά της άφιξης (TDoA) είναι  παρόμοια με το ToA, αλλά αντί του 

υπολογισμού του χρόνου που χρειάζεται κάθε μήνυμα για να μεταδοθεί από το 

σημείο εκπομπής προς τον δέκτη, χρησιμοποιεί τη διαφορά του χρόνου άφιξης 

από αρκετά γνωστά σημεία αναφορά για να υπολογίσει τη σχετική απόσταση 

του κάθε σημείου, [21-23]. Το TDoA απαιτεί αυστηρό συγχρονισμό μεταξύ των 

σημείων αναφοράς για να διασφαλιστεί ότι το σήμα μέτρησης αποστέλλεται 

ακριβώς στον ίδιο χρόνο αλλά, αντίθετα με τον ToA, ο δέκτης δεν χρειάζεται να 

μοιραστεί αυτόν τον συγχρονισμό. Η σχετική διαφορά του χρόνου άφιξης 

μετράτε  αντί της απόλυτης, [24, 25]. Αυτό απλοποιεί το σύστημα όπου τα 

σημεία αναφοράς είναι συνήθως σταθερά στο χώρο, και συνεπώς μπορεί να 

συνδεθεί μέσω ενός κόμβου, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για πιο σύνθετους 
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αλγόριθμους συγχρονισμού του ασύρματου ρολογιού. Αν το κύριο σημείο που 

είναι υπεύθυνο για το συγχρονισμό πάθει κάτι τότε το όλο σύστημα γρήγορα 

υποβαθμίζει την αξιοπιστία του. 

 

2.4.3 Μέτρηση χρόνου πτήσης (ToF) 

Ο χρόνος πτήσης (ToF) είναι μια περαιτέρω επέκταση του TDoA για να 

καταργηθεί η ανάγκη για συγχρονισμό μεταξύ των σημείων του συστήματος, 

[21]. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποστολή του σήματος από ένα σημείο 

αναφοράς στο στόχο, το οποίο στη συνέχεια ανταποκρίνεται μετά από μια 

γνωστή καθυστέρηση. 

 

2.4.4 Μέτρηση γωνίας άφιξης (Angle of Arrival -AoA) 

Η μέτρηση της γωνίας άφιξης των σημάτων σε ένα δέκτη που θέλουμε να 

προσδιορίσουμε την θέση του χρησιμοποιεί τις γωνίες των δύο εισερχόμενων 

σημάτων στον δέκτη και καθορίζει τη θέση του σε σχέση με τα δύο σταθερά 

σημεία αναφοράς, [21 – 24]. Αυτό επιτρέπει μια εκτίμηση θέσης που μπορεί να 

πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ένα μικρότερο σε ακρίβεια χρόνου σταθερό 

σημείο σε σύγκριση με τη χρήση μίας από τις μεθόδους που βασίζονται 

αποκλειστικά στο χρόνο, μειώνοντας σημαντικά το απαιτούμενο υλικό του 

συστήματος. Επιπλέον, υποφέρει από λιγότερες πηγές σφαλμάτων. Ωστόσο, 

καθορίζει τη γωνία ενός  εισερχόμενου σήματος με μεγάλη ακρίβεια οδηγώντας 

τελικά σε ένα ποιό πολύπλοκο σύστημα από τη χρονική σήμανση, και αυτό μαζί 

με το γεγονός ότι τα ανακλώμενα σήματα θα επηρεάσουν σοβαρά στην ακρίβεια 

των καταστάσεων NLoS, [24 – 29].  
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2.4.5 Μέτρηση Έντασης Λαμβανόμενου Σήματος (Received Signal Strength 

Indicator-RSSI) 

Η ληφθείσα ισχύς σήματος (RSS) χρησιμοποιεί σημεία αναφοράς ή αντικείμενο 

αναζήτησης ως πομπούς αλλά και ως δέκτες. Αυτό καθιστά δυνατή την λήψη 

του σήματος και την εκτίμηση της έντασής του με αντικειμενικό τρόπο  κάτι που 

είναι γνωστό σε όλους του RF πομποδέκτες σε ολοκληρωμένη μορφή σαν RSSI, 

[30-32]. O δείκτης αυτός αναφέρεται σε μια ισοκατενεμημένη  λήψη σήματος η 

οποία χρησιμοποιεί μια τιμή αναφοράς σε απόσταση ενός μέτρου από τον 

πομπό ως τον δέκτη με οπτική επαφή. Το RSSΙ είναι εύχρηστο δεδομένου ότι 

βασίζεται σε απλές μετρήσεις του σήματος με βάση την έντασή του, αλλά ένα 

πρόβλημα είναι αν τα σημεία αναφοράς και του αντικείμενου αναζήτησης έχουν 

υποστεί διάδοση NLoS καθιστώντας την χρήση του προβληματική στην πράξη. 

Το RSSI χρησιμοποιείται συνήθως σε εφαρμογές χαμηλού κόστους με μικρότερη 

απαίτηση σε ακρίβεια [24, 33].  

 

2.5 Τριγωνισμός 

Ο Τριγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση τριών ή περισσότερων 

αποστάσεων σε ένα αντικείμενο που πρέπει να προσδιοριστεί η σχετική θέση 

του, η οποία απεικονίζεται στο σχήμα 2.4, [34]. Η απλούστευση του αλγορίθμου 

του τριγωνισμού είναι να τεθούν τρία σημεία αναφοράς στην αρχή, ένα κατά 

μήκος του άξονα x, άλλο ένα κατά μήκος του άξονα ψ και ο τελευταίος δεν 

χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη θέση. Αυτά τα τρία τα σημεία αναφοράς 

φαίνονται στο σχήμα όπου το σημείο αναφοράς A0 είναι στο (0,0,0), A1 σε 

(x1,0,0) και A2 στα (x2, y2,0). Η θέση x, y και z του αντικειμένου είναι τότε 

δυνατό  να υπολογισθεί με τις ακόλουθες εξισώσεις: 

𝒙 =
𝒓𝟎
𝟐−𝒓𝟏

𝟐+𝒙𝟏
𝟐

𝟐𝒙𝟏
   (2.2) 

όπου  
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• r0 είναι η απόσταση μεταξύ του σημείου αναφοράς 1 και του αντικειμένου 

και  

• r1 είναι η απόσταση μεταξύ του σημείου αναφοράς δύο και του 

αντικειμένου.  

𝒚 =
𝒓𝟎
𝟐−𝒓𝟐

𝟐+𝒙𝟐
𝟐+𝒚𝟐

𝟐

𝟐𝒚𝟐
−

𝒙𝟐

𝒚𝟐
×𝒙 (2.3) 

όπου  

• r2 είναι η απόσταση μεταξύ του σημείου αναφοράς τρία και του 

αντικειμένου,  

και 

𝒛 = ±√𝒓𝟎
𝟐 − 𝒙2 + 𝒚𝟐 (2.4) 

 

 Σε ένα πρόβλημα τριγωνισμού χρειάζεται να έχουμε N + 1 σημεία αναφοράς για 

να βρούμε μια θέση, όπου Ν είναι οι διαστάσεις του επιπέδου που θέλουμε να 

απεικονίσουμε την θέση. Μόνο με τρία σημεία αναφοράς, θα έχουμε μια ακριβή 

θέση σε x και y άξονες, δηλαδή στο επίπεδο, ενώ υπολογίζοντας ότι το 

αντικείμενο έχει κάποιο πιθανό ύψος (μιλάμε για τον άξονα z) φτιάχνουμε και 

ένα επιπλέον σημείο αναφοράς που απαιτείται για να μπορέσουμε να 

προσδιορίσουμε  το σωστό ύψος του. 

 

Εικόνα 2.4: Τριμερής τοποθέτηση με τρεις δέκτες, [59]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 

 

 

Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι για την επίλυση του προβλήματος του εντοπισμού 

θέσης στο εσωτερικό κτιρίων, καθεμιά από τις οποίες έχει τα δικά της 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πολλές από αυτές τις μεθόδους απαιτούν ο 

στόχος παρακολούθησης να έχει ενσωματωμένο κατάλληλο υλικό που 

επικοινωνεί με το υπόλοιπο σύστημα για την αναμετάδοση των πληροφοριών 

που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της θέσης των στόχων. Σε αυτό το 

κεφάλαιο θα δοθεί μια επισκόπηση των συναφών συστημάτων που λειτουργούν 

με αυτές τις μεθόδους και τεχνολογίες. Η περίληψη θα δοθεί στο τέλος για να 

τονίσει τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Στο τμήμα 2.4, παρουσιάσθηκαν 

διάφοροι μέθοδοι μέτρησης αποστάσεων μεταξύ δύο σημείων. Σε αυτή την 

ενότητα οι τεχνολογίες βασίζονται κυρίως σε RSS μεθοδολογία όπως 

παρουσιάσθηκαν στην ενότητα 2.4, καθιστώντας αυτά τα συστήματα 

φθηνότερα αλλά με μικρή ακρίβεια και εμβέλεια.  

 

3.1.1 Εντοπισμός Θέσης  με Ετικέτες ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης 

Η ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εντοπισμού 

θέσης στο εσωτερικό κτιρίων με τριγωνισμό χρησιμοποιώντας το RSS για να 

καθορίσει την απόσταση μεταξύ του στόχου και του σταθερού σημείου 

αναφοράς [6, 35]. Όπως με πολλές από τις άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούν 

RSS, αυτό πάσχει από ανακρίβειες που προκαλούνται από περιβαλλοντικές 

επιδράσεις όπως αντικείμενα και άτομα μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Αυτό 

σε συνδυασμό με την μικρή εμβέλεια των RFID και το γεγονός ότι ο πολλαπλός 

στόχος παρακολούθησης περιορίζει σημαντικά την απόδοση είναι ένα 
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σημαντικό μειονέκτημα για την τεχνολογία αυτή, [36]. Οι τιμές των κόμβων 

ετικετών παθητικής RFID τεχνολογίας είναι πολύ χαμηλές και μια εναλλακτική 

μεθοδολογία είναι η ενσωμάτωση RFID σε μεγάλη πυκνότητα στο κτίριο και ο 

συσχετισμός τους με συγκεκριμένες συντεταγμένες των θέσεων του κτιρίου. Οι 

πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται σε κατάλληλη βάση δεδομένων και το 

σύστημα που θέλουμε να εντοπίσουμε θα πρέπει αφενός να ενσωματώνει 

τεχνολογία ανάγνωσης RFID και ασύρματη επικοινωνία για την πρόσβαση στα 

δεδομένα θέσης μέσω της βάσης δεδομένων. Τέτοια συστήματα έχει αποδειχθεί 

ότι δουλεύουν ικανοποιητικά στην πράξη αλλά έχουν μεγάλη πολυπλοκότητα 

υλικού και λογισμικού.  

 

3.1.2 Ασύρματο τοπικό δίκτυο 

Τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) που ονομάζονται επίσης Wi-Fi μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για ένα πλήθος διαφορετικών εφαρμογών και ο εντοπισμός 

της θέσης στο εσωτερικό κτιρίων είναι μία από αυτές, [37]. Η τεχνολογία αυτή 

δίνει τη δυνατότητα για τα άτομα να προηγηθούν σε κλειστούς χώρους μέσω 

των τηλεφώνων τους, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πρόσθετο υλικό 

στο στόχο παρακολούθησης, [38]. Το Wi-Fi είναι βασισμένο σε RF επικοινωνία 

και επομένως το RSS μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως και με 

την RFID τεχνολογία για να εκτιμηθεί η απόσταση ενός χρήστη από ένα σημείο 

πρόσβασης, [39]. Μπορούν επίσης να εφαρμοστούν με την χρήση των  ήδη 

υπαρχόντων υποδομών Wi-Fi, πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος 

εγκατάστασης μπορεί να είναι πολύ χαμηλό. Το πρόβλημα με αυτό το είδος 

συστήματος εντοπισμού είναι ότι η ακρίβεια είναι πολύ περιορισμένη, της τάξης 

των μέτρων, και συνεπώς χρειάζεται επιπλέον αλγόριθμους ή υλικό για να 

αντισταθμίσουμε και για να διασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα είναι αρκετά 

καλό για να το χρησιμοποιήσουμε, [40].  
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 3.1.3 Bluetooth 

Το Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο με το Wi-Fi για την 

εκτίμηση της θέσης του στόχου μετρώντας την RSSI. Ωστόσο αν και έχει 

μεγαλύτερη ακρίβεια έχει και ένα σημαντικό μειονέκτημα αυτό της μικρότερης 

εμβέλειας, από  αυτή του Wi-Fi, [41]. Τα πλεονεκτήματα είναι επίσης παρόμοια 

με το  Wi-Fi, καθώς επιτρέπει την παρακολούθηση των τηλεφώνων όταν είναι 

ενεργοποιημένο, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετο υλικό στο στόχο 

παρακολούθησης, αν και είναι ένα νέο σύστημα σημείων αναφοράς πρέπει να 

εγκατασταθεί, [33, 42]. Η προσθήκη της χαμηλής ενέργειας Bluetooth (BLE) 

επιτρέπει επίσης την κατασκευή συγκεκριμένου υλικού που είναι μικρό και 

ενεργειακά αποδοτικό.  

 

3.2 Εκτίμηση θέσης με βάση το χρόνο εκπομπής παλμών  

Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε τις τεχνικές που έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν μεθόδους που βασίζονται στο χρόνο διάδοσης παλμών. Όπως 

περιγράφεται στην ενότητα 2.4, αυτές οι τεχνικές είναι πιο ακριβείς από αυτές 

που βασίζονται σε RSS, ωστόσο αυτές οι επιδόσεις επιτυγχάνονται με αυξημένο 

κόστος τόσο σε υποδομή όσο και σε πολυπλοκότητα λόγω της φύσης του 

προσδιορισμού της απόστασης με βάση την ταχύτητα διάδοσης του σήματος 

εκπομπής. 

 

3.2.1 Εξαιρετικά ευρεία ζώνη  

Η υπερευρεία ζώνη (UWB) χρησιμοποιεί ευρείες ζώνες συχνοτήτων για να 

επιτρέψουν τη μετάδοση τους χρησιμοποιώντας παλμούς υψηλής ενέργειας, ενώ 

περιορίζουν την παρεμβολή με άλλους εξοπλισμούς RF που λειτουργούν εντός 

των ίδιων συχνοτήτων, [4]. Τα συστήματα που βασίζονται στο UWB συνήθως 

βασίζονται σε χρονομετρήσεις και οι μέθοδοι που αναλύονται στην ενότητα 2.4 

για τον προσδιορισμό της θέσης στόχου ενώ οι AoA ή τα RSS είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν, αποδεικνύοντας πόσο πιο δύσκολα και λιγότερο αξιόπιστα 
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είναι από αυτά του χρόνου. Η τεχνολογία εντοπισμού θέσης με εκπομπή UWB 

παλμών παρέχει μια αρκετά υψηλή ακρίβεια κατά τη μέτρηση του χρόνου 

μετάδοσης των παλμών υποστηρίζοντας τις συνθήκες NLoS από την εποχή 

όπου η ευρεία ζώνη συχνοτήτων είναι ισχυρή και δεν έχει καταστροφικές 

παρεμβολές που προκαλούνται από τις αντανακλάσεις σημάτων, [22, 24], 

καθώς και τα υψηλά ενεργειακά περιεχόμενα του σήματος μπορεί να διεισδύσει 

σε πολύ πιο μαλακά υλικά κάνοντας το σύστημα αξιόπιστο. Επειδή οι διάφοροι 

βαθμοί απόφραξης είναι κοινός σε κανονικά εσωτερικά περιβάλλοντα, αυτό 

καθιστά την UWB μια εξαιρετική επιλογή για συστήματα σχεδιασμένα για τον 

εντοπισμό θέσης αντί για εξειδικευμένα συστήματα στα οποία μπορεί να 

διασφαλιστεί το LoS μόνο. Το μεγάλο εύρος του σήματος υψηλής ενέργειας 

σημαίνει ότι έχει εξαιρετική επεκτασιμότητα και πολυπλοκότητα που μπορεί να 

διατηρηθεί σχετικά χαμηλή, καθώς μειώνεται η υψηλή ακρίβεια της τεχνολογίας 

αυτής, για την ανάγκη πιο πολύπλοκης επεξεργασίας των ληφθέντων 

αποτελεσμάτων. Αυτή η ακρίβεια έρχεται κυρίως στο γεγονός ότι από τη στιγμή 

που η ενέργεια σήματος διασκορπίζεται σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, το 

χρονικό πλαίσιο μπορεί να είναι συμπαγές χωρίς να υπερβαίνει τα όρια 

ενεργειακής πυκνότητας τα οποία με τη σειρά του συμπιέζει την άκρη του 

σήματος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του χρόνου λήψης, 

επιτρέποντας πολύ ακριβή χρονοσήμανση των εισερχόμενων μηνυμάτων. Το 

κύριο μειονέκτημα του UWB είναι ότι η τεχνολογία του δεν είναι τόσο ώριμη όσο 

είναι οι άλλες, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο υλικό να είναι ακριβότερο 

και να περιορίζει το διαθέσιμο ποσό υποστήριξης, [4]. Γι’ αυτό είναι 

αναγκασμένοι να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, καθώς περισσότεροι 

προμηθευτές απελευθερώνουν τα δικά τους προϊόντα, στην αγορά. Αυτή είναι η 

μεγαλύτερη ανησυχία σχετικά με ένα σύστημα βασισμένο στην τεχνολογία 

UWB.  
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3.2.2 Υπερηχητικό Σήμα 

Ο υπερηχητικός ήχος χρησιμοποιεί έναν πομπό που στέλνει κύματα ήχων 

υψηλής συχνότητας έξω από το φάσμα ακοής των ανθρώπων, [43], το οποίο 

στη συνέχεια συλλαμβάνεται από έναν δέκτη επιτρέποντάς του να υπολογίζει 

την απόσταση μεταξύ τους χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βάσει χρόνου. Το 

αποτέλεσμα από πολλαπλούς πομπούς μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί 

για τον εντοπισμό του στόχου, [6]. Το κύριο πλεονέκτημα του υπερηχητικού 

σήματος είναι η χαμηλότερη ταχύτητα του συγκριτικού σήματος μέτρησης σε 

τεχνολογίες RF, πράγμα που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα των ανακριβειών των 

ρολογιών του συστήματος στα διάφορα σημεία μέτρησης έχει μικρότερο 

αντίκτυπο στη συνολική ακρίβεια. Αυτό καταργεί την ανάγκη για αυστηρό 

ρολόι-συγχρονισμό ή πολλαπλά μηνύματα που άλλες τεχνικές χρησιμοποιούν 

για ανάγκες προσέγγισης βάσει χρόνου. Αυτό μαζί με το γεγονός ότι το η 

τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συστήματα 

όπως το σόναρ, δίνει υψηλή ακρίβεια, ωστόσο ο υπερηχητικός ήχος απαιτεί LoS 

συνθήκες με τον στόχο με αποτέλεσμα να χρειάζεται μεγάλη πυκνότητα πομπών 

και επομένως μεγάλο κόστος εγκατάστασης και συντήρησης.  

 

3.3 Άλλες τεχνολογίες 

Σε αυτή την ενότητα, αναφέρονται οι μέθοδοι που δεν εντάσσονται στις 

προηγούμενες κατηγορίες. Όλα αυτές χρησιμοποιούν μοναδικές μεθόδους για 

να καθορίσουν τη θέση ενός αντικειμένου, καθένα με τα δικά του πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα.  

 

3.3.1 Χρήση εικόνων  

Ο εντοπισμός της θέσης στο εσωτερικό κτιρίων με βάση την εικόνα χρησιμοποιεί 

μια κάμερα για τον εντοπισμό είτε ατόμων είτε συγκεκριμένων αντικείμενων και 

στη συνέχεια χαρτογραφεί τη θέση που βρέθηκε αυτό το αντικείμενο σε μια 

συντεταγμένη στο οριζόντιο επίπεδο. Αυτή η τεχνική είναι εύκολη στη ρύθμιση 
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και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες κάμερες, και δεν απαιτεί 

από τον στόχο να φέρει οποιοδήποτε είδος συσκευής παρακολούθησης. Κάποια 

μορφή η επεξεργασία εικόνας είναι απαραίτητη για να βρεθεί ο στόχος στο 

πλαίσιο και να καθοριστεί η θέση του, σε πιο σύνθετα περιβάλλοντα που 

απαιτούν πιο εξελιγμένους αλγόριθμους επεξεργασίας, [44]. Ένα σημαντικό 

εμπόδιο στη τεχνολογία αυτή είναι το κόστος έναντι της εμβέλειας, όσον αφορά 

τη φωτογραφική μηχανή που το μεγαλύτερο οπτικό πεδίο πρέπει να έχει 

μεγαλύτερη πυκνότητα εικονοστοιχείων για να επιτρέπει ακριβή ανίχνευση 

στόχων παρακολούθησης. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτού του τύπου 

συστήματος είναι η απαίτηση για μια σαφή LoS στο στόχο, που συχνά απαιτούν 

πολλαπλές κάμερες για να καλύψουν μια περιοχή που μπορεί να αυξήσουν 

γρήγορα την τιμή και την πολυπλοκότητα πέρα από εκείνη των άλλων τύπων 

συστημάτων. Μια άλλη ανησυχία είναι η ενδεχομένως ανήθικη συμπεριφορά 

κατά την καταγραφή και την παρακολούθηση μεμονωμένων ατόμων, 

καθιστώντας την ανεπιθύμητη για δημόσιες εφαρμογές.  

 

3.3.2 Επικοινωνία με ορατό φώς 

Η επικοινωνία με ορατό φώς (Visible Light Communication-VLC) χρησιμοποιεί 

διαφορετικούς τύπους εκπομπής φωτός και ανιχνευτών καθορίζοντας τη θέση 

στόχων στο κλειστό χώρο, [45]. Τα συστήματα που βασίζονται στο VLC 

μπορούν να χωριστούν σε δύο διαφορετικούς τύπους. Ο πρώτος τύπος 

χρησιμοποιεί ένα πλέγμα βασικών φωτοδιόδων για να δέχεται το φως από τον 

στόχο παρακολούθησης και βασίζεται στην ανίχνευση κίνησης όπου μπορεί να 

δει το εκπεμπόμενο φως και να υπολογίσει την θέση. Αυτό επιτρέπει το σύστημα 

να αποτελείται από φθηνό υλικό, αλλά δεν επιτρέπει στον στόχο να γνωρίζει τη 

θέση του  και δεν υποστηρίζει πιο περίπλοκες ρυθμίσεις όπως τον μεγάλο αριθμό 

στόχων κλπ. Ο δεύτερος τύπος χρησιμοποιεί μια κάμερα σαν ένα ανιχνευτή στο 

στόχο μαζί με σταθερούς πομπούς που κάθε ένας στέλνει ένα μοναδικό ID 

διαμορφώνοντας την ένταση ακτινοβολίας με την αντίστοιχη ψηφιακή 



31 
ΠΜΣ «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα», Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Σκούρας Ηλίας, A.M. 0024 

πληροφορία, επιτρέποντας στον στόχο να υπολογίσει τη θέση του με βάση τη 

γωνία προς το κάθε μεμονωμένο πομπό, [46]. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ 

ακριβής και επιτρέπει απεριόριστο αριθμό στόχων, ωστόσο οι κάμερες είναι 

αρκετά ακριβές και η επεξεργασία μεγάλες σε μέγεθος εικόνων για την ανίχνευση 

των εκπομπών και την αποκωδικοποίηση των αναμεταδιδόμενων πληροφοριών 

από αυτούς. Ένα μεγάλο πρόβλημα με οποιαδήποτε μορφή VLC είναι ότι απαιτεί 

LoS, κάνοντας ακατάλληλο για δυναμικά περιβάλλοντα. 

 

  3.3.3 Πλοήγηση με στίγμα (Dead Reckoning)  

Η Πλοήγηση με στίγμα (DR) χρησιμοποιεί την τελευταία γνωστή θέση του 

στόχου σε συνδυασμό με δεδομένα που συλλέγει από τους αισθητήρες για  την 

εκτίμηση της νέας θέσης μετά από σύντομη καθυστέρηση. Χρησιμοποιεί ένα 

επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων για την μέτρηση της ταχύτητας του κινούμενου 

αντικειμένου, [47], και ένα γυροσκόπιο τριών αξόνων που δίνει την γωνιακή 

ταχύτητα για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της κίνησης. Αυτές οι μονάδες 

ενσωματώνονται σε μια ολοκληρωμένη διάταξη που ονομάζεται Αδρανειακή 

Μονάδα Μέτρησης (Inertial Management Unit-IMU), με την δυνατότητα 

προσθήκης και μαγνητόμετρου τριών αξόνων για τη διόρθωση της μετατόπισης 

των γυροσκοπίων [48, 49]. Επιπλέον για να αναγνωρισθεί το υψόμετρο είναι 

δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα βαρόμετρο με το οποίο η αλλαγή της 

ατμοσφαιρικής πίεσης μπορεί να μετατραπεί σε μέτρηση ύψους. Το σφάλμα 

εκτίμησης θέσης συσσωρεύεται με τον χρόνο πλοήγησης από συγκεκριμένο 

σημείο αναφοράς και είναι κατάλληλη σαν τεχνολογία εκτίμησης θέσης μόνο για 

μεγάλες αποστάσεις και όχι τόσο για πλοήγηση σε εσωτερικούς χώρους.  

 

3.4 Υβριδικά συστήματα 

Δεδομένου ότι οι περισσότερες από αυτές τις μεθόδους έχουν μειονεκτήματα, θα 

μπορούσαν να συνδυαστούν επιτυγχάνοντας την επιθυμητή ακρίβεια. Ένας 

συνδυασμός τεχνολογιών όπως το WLAN μαζί με το BLE έχει αναφερθεί στην 
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βιβλιογραφία, [51]. Αυτό ο συνδυασμός καταφέρνει να βελτιώσει την ακρίβεια 

διατηρώντας παράλληλα ένα καλύτερο εύρος σε αντίθεση με τις αντίστοιχες 

τεχνολογίες  μεμονωμένα. Ένας άλλος συνδυασμός θα ήταν να συνδυάσουμε το 

UWB και το DR που θα έδινε μια αυξημένη ακρίβεια αλλά απαιτεί περισσότερα 

υλικό (hardware), καθώς και πολυπλοκότερη επεξεργασία των δεδομένων για 

την εκτίμηση της θέσης, [50]. Ο συνδυασμός μεταξύ UWB και WLAN ανοίγει τη 

δυνατότητα αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων του WLAN και του UWB, ενώ 

ακυρώνει τις περισσότερες αδυναμίες τους, [52]. Αυτό καθιστά δυνατή την 

δημιουργία εφαρμογών που επικοινωνούν μέσω WLAN διατηρώντας 

παράλληλα την υψηλή ακρίβεια του UWB. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση απαιτεί 

περισσότερη ισχύ, αφού δύο διαφορετικοί πομποδέκτες θα λειτουργούν 

ταυτόχρονα, και αυξάνει επίσης το κόστος του συστήματος λόγω του επιπλέον 

υλικού που απαιτείται. Τo σύστημα (Localino)που θα εξετάσουμε για το έργο 

μας είναι τέτοιου είδους σύστημα. 

 

3.5 Συνοπτική Επισκόπηση  

Στον πίνακα 3.1 περιγράφονται συνοπτικά οι τεχνικές που αναφέρονται στο 

παρόν κεφάλαιο, πόσο ακριβείς είναι, πόσο μπορούν να επεκταθούν, δηλαδή 

πόσο εύκολο είναι να καλύψουν μια μεγάλη περιοχή και να υποστηρίζουν 

ταυτόχρονα πολλά αντικείμενα για τον εντοπισμό της θέσης τους. Η 

πολυπλοκότητα συγκρίνεται εξετάζοντας πόσο εύκολο είναι να εγκατασταθούν 

σε ένα νέο περιβάλλον και πόσο χρόνο παίρνει για να αναπτυχθεί σε πλήρη 

λειτουργικότητα ένα τέτοιο σύστημα.  
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Πίνακας 3.1: Σύνοψη των επιδόσεων των τεχνολογιών που συζητήθηκαν 

 Εγγύτητα Ευελιξία / 

Περίπλοκο 

Εύρος Ταυτοποίηση  

Miscellaneous     

Image-based 10cm Μέτρια/Υψηλή Χαμηλό  Πιθανόν  

DR >2m Υψηλή/Χαμηλή Χαμηλό Όχι 

VLC 10-15cm Χαμηλή/ 

Χαμηλή 

Μέτριο  Πιθανόν 

Time-based     

UWB 15cm Μέτρια/ 

Μέτρια 

Μέτριο Όχι 

Ultrasonic 10-15cm Χαμηλή/ 

Μέτρια 

Μέτριο Όχι 

Received 

signal 

strength 

    

RFID 2m Χαμηλή/ 

Μέτρια 

Μέτριο Πιθανόν 

WLAN 2m Υψηλή/Χαμηλή Μέτριο Ναι  

Bluetooth 2m Μέτρια 

/Χαμηλή 

Μέτριο Πιθανόν 

Hybrid 

systems 

    

WLAN/BLE 2m Υψηλή/ 

Μέτρια 

Υψηλό  Ναι  

UWB/DR 15cm Μέτρια/Υψηλή Υψηλό  Όχι  

UWB/WLAN 15cm Υψηλή/ Υψηλή Υψηλό Πιθανόν 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

LOCALINO 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφεί το πρακτικό μέρος της εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών σχεδιαστικών αποφάσεων με κίνητρα ως 

προς τον λόγο που γίνονται σε σχέση με τον στόχο της . Πρώτα θα περιγράφει η 

επιλογή της τεχνολογίας, ακολουθούμενη από μια επισκόπηση του 

εφαρμοσμένου συστήματος και των περιλαμβανόμενων τμημάτων. Μετά από 

αυτό  η μέθοδος για την εκτίμηση απόστασης θα εξηγηθεί μαζί με μια σύντομη 

επισκόπηση του localino για την αρχιτεκτονική του λογισμικού. 

 

4.1 Τεχνολογία βασισμένη σε UWB αναφορικά με άλλες τεχνολογίες 

Στο Κεφάλαιο 1 συζητήθηκε ο στόχος του συστήματος όπου μιλήσαμε για υψηλή 

ακρίβεια, χαμηλή λανθάνουσα κατάσταση, καλή αποδοτικότητα ισχύος, καλή 

επεκτασιμότητα και χαμηλή ακεραιότητα. Με χρήση του πίνακα 3.1 στο 

Κεφάλαιο 3 ορισμένες τεχνολογίες θα μπορούσαν εύκολα να απορριφθούν. Τα 

δίκτυα WLAN, RFID και Bluetooth είναι κατάλληλα για συστήματα χαμηλής 

πολυπλοκότητας, αλλά λόγω έλλειψης ακρίβειας είναι συνεπώς ακατάλληλα για 

το έργο αυτό. To Dead-Reckoning και τα συστήματα με βάση την εικόνα είναι 

ακριβά, ωστόσο το εύρος τους δεν είναι τόσο καλό όσο άλλων τεχνολογιών και 

απαιτούν πολλές σύνθετες τεχνικές για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα 

εμπορικό περιβάλλον. Το VLC και το υπερηχητικό σήμα είναι οι πιο ακριβείς 

τεχνολογίες, ωστόσο, το εύρος τους είναι πολύ μικρό, γεγονός που περιορίζει τη 

χρησιμότητά τους σε μεγαλύτερα συστήματα. Τελικά η τεχνολογία εντοπισμού 

βασισμένη σε UWB είναι μια βέλτιστη επιλογή, η οποία παρόλο που είναι μια 

αρκετά νέα τεχνολογία που ακόμα δεν έχει εξερευνηθεί πλήρως, έχει δοκιμαστεί 

και έχει δείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα αντιμετωπίζοντας μια μεγάλη 

κατηγορία προβλημάτων τα οποία περιορίζουν τις περισσότερες τεχνολογίες 
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εντοπισμού θέσης. Η δυνατότητα αποστολής πραγματικών  δεδομένων με τα 

μηνύματα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση είναι ένα πρόσθετο 

πλεονέκτημα που μπορεί να αξιοποιηθεί σε μια πιθανή περαιτέρω έκδοση του 

συστήματος. Το απαραίτητο υλικό μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις 

πολύ χαμηλής ισχύος αυξάνοντας περαιτέρω την αξία της τεχνολογίας αυτής. 

Αυτή η τεχνολογία προσφέρει επίσης πιθανές επεκτάσεις για αύξηση της 

ακρίβειας, όπως για παράδειγμα συνδυάζοντας τις μετρήσεις από DR 

χρησιμοποιώντας δεδομένα αδρανειακών αισθητήρων ή προσθέτοντας μια 

αρχιτεκτονική WLAN  για χρήση του συγχρονισμού χρόνου (IEEE 1588). Επειδή 

η τεχνολογία εντοπισμού θέσης βασισμένη σε UWB είναι μια  νέα τεχνολογία, 

υπάρχει μικρός αριθμός κατασκευαστών ολοκληρωμένων που έχει σαν συνέπεια 

ότι η τιμή είναι υψηλή κατάσταση που αναμένεται να βελτιωθεί με την μαζική 

αποδοχή της σε εφαρμογές.  

 

4.1.1 Πομποδέκτης εξαιρετικά ευρείας ζώνης (DWM1000) 

 Η κύρια λειτουργία του συστήματος αποτελείται από έναν πομποδέκτη σε 

ολοκληρωμένη μορφή που κατασκευάζεται από την εταιρία Decawave, με την 

ονομασία DWM1000. Βασίζεται στο ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC) DW1000 μαζί 

με ορισμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως είναι ένας ταλαντωτής κρυστάλλου, 

μια κεραία και ορισμένα άλλα κυκλώματα διαχείρισης ενέργειας. Το IC είναι 

σχεδιασμένο ειδικά για συστήματα εντοπισμού θέσης σε πραγματικό χρόνο 

(Real Time Locating Systems-RTLS) και ενσωματώνει λειτουργίες για αποστολή 

και λήψη μηνυμάτων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία UWB μαζί με μια 

προηγμένη ανίχνευση αλγόριθμων που μπορεί να καθορίσει την χρονική 

σήμανση των εισερχομένων μηνυμάτων με μεγάλη ακρίβεια.  

Ακολουθεί μια επισκόπηση της μονάδας DWM1000 η οποία περιλαμβάνει: 

• Μονάδα ασύρματου πομποδέκτη συμβατού με IEEE802.15.4-2011 UWB 

που βασίζεται στο IC DW1000 της DecaWave 
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• Επιτρέπει την τοποθέτηση αντικειμένων σε συστήματα εντοπισμού 

πραγματικού χρόνου (RTLS) σε ακρίβεια 10 cm σε εσωτερικούς χώρους 

• Επιτρέπει επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας δεδομένων, έως και 6,8 Mb / s 

• Εξαιρετική εμβέλεια επικοινωνιών έως 300 m χάρη στις τεχνικές λήψης 

• Η μικρή χρονική διάρκεια των εκπεμπόμενων πακέτων δεδομένων επιτρέπει 

την υποστήριξη μεγάλου αριθμού κόμβων - έως 11.000 σε ακτίνα 20 μέτρων  

• Υψηλή ατρωσία σε εξασθένιση πολλαπλών διαδρομών - επιτρέπει αξιόπιστη 

επικοινωνία σε περιβάλλον με υψηλή διακύμανση του λαμβανόμενου 

σήματος λόγω πολλαπλών ανακλάσεων 

• Η χαμηλή κατανάλωση ρεύματος επιτρέπει τη λειτουργία από μπαταρίες 

για μεγάλες χρονικές περιόδους 

• Το μικρό φυσικό μέγεθος επιτρέπει την εφαρμογή οικονομικά αποδοτικών 

λύσεων σε RTLS και WSN 

•  Η ενσωματωμένη κεραία επιτρέπει την απλή εφαρμογή του προϊόντος - δεν 

απαιτείται σχεδιασμός RF 

Στην συνέχεια ακολουθεί μια ανάλυση του πομποδέκτη του UWB  και κάποια 

γενικά στοιχεία για την λειτουργία του. 

Στη παρακάτω εικόνα βλέπουμε μια τυπική κατανομή με βάση την απόσταση σε 

σχέση με την πιθανότητα λάθος υπολογισμού. 

 

Εικόνα 4.1.1.α Τυπική κατανομή απόστασης - πιθανότητα λάθους, [63]. 
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 Έπειτα θα δούμε την κατανάλωση ρεύματος με βάση την εμβέλειας τους σε 16 

διαφορετικές καταστάσεις. Οι συνθήκες οπού έγιναν οι μετρήσεις είναι σε 25 

βαθμούς κελσίου και τάση συστήματος τα 3.3 V. 

 

Εικόνα 4.1.1.β Γράφημα εμβέλειας σε σχέση με την κατανάλωση ρεύματος σε 16 

διαφορετικές καταστάσεις, [63]. 

Στην συνέχεια θα δούμε την κατανάλωση ρεύματος σε κάθε στάδιο και σε 

διαφορετικές περιπτώσεις. 

 

Εικόνα 4.1.1.γ Κατανάλωση ρεύματος κατά την  εκπομπή. 
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Πίνακας 4.1 Μετρήσεις κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση εκπομπής σε 2 

διαφορετικά κανάλια, [63]. 

MODE AVG 

CH2 

PREAMBLE 

CH2 

DATA 

CH2 

AVG 

CH5 

PREAMBLE 

CH5 

DATA 

CH5 

UNITS 

(mA) 

MODE 1 48 68 35 56 74 42 mA 

MODE 2 68 68 50 69 74 57 mA 

MODE 3 44 68 35 50 74 42 mA 

MODE 4 60 68 51 67 74 58 mA 

MODE 5 50 68 51 56 74 58 mA 

MODE 6 56 68 51 62 74 58 mA 

MODE 7 35 68 35 42 74 42 mA 

MODE 8 38 68 35 44 74 42 mA 

MODE 9 61 83 40 67 89 46 mA 

MODE 10 79 83 52 85 89 59 mA 

MODE 11 52 83 40 59 89 46 mA 

MODE 12 75 83 52 82 89 59 mA 

MODE 13 53 83 52 60 89 59 mA 

MODE 14 65 83 52 72 89 59 mA 

MODE 15 40 83 40 46 89 46 mA 

MODE 16 43 83 40 50 89 46 mA 
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Εικόνα 4.1.1.δ Κατανάλωση ρεύματος κατά την λήψη. 

Πίνακας 4.2 Μετρήσεις κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση λήψης σε δύο 

διαφορετικά κανάλια, [63]. 

MODE AVG 

CH2 

PREAMBLE 

CH2 

DATA 

CH2 

AVG 

CH5 

PREAMBLE 

CH5 

DATA 

CH5 

UNITS 

(mA) 

MODE 1 86 113 59 92 118 62 mA 

MODE 2 115 113 118 122 118 123 mA 

MODE 3 76 113 59 81 118 62 mA 

MODE 4 115 113 115 123 118 123 mA 

MODE 5 118 113 118 126 118 126 mA 

MODE 6 113 113 113 125 118 126 mA 

MODE 7 57 113 59 65 118 62 mA 

MODE 8 62 113 59 70 118 62 mA 

MODE 9 90 113 72 94 118 75 mA 

MODE 10 112 113 118 117 118 123 mA 

MODE 11 82 113 72 85 118 75 mA 

MODE 12 112 113 118 118 118 123 mA 

MODE 13 114 113 118 120 118 123 mA 

MODE 14 113 113 118 119 118 123 mA 

MODE 15 72 113 72 76 118 75 mA 

MODE 16 76 113 72 80 118 75 mA 
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Εικόνα 4.1.1.ε Κατανάλωση ρεύματος κατά την κανονική  λειτουργία, [63]. 

Πίνακας 4.3 Μετρήσεις κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση λειτουργίας σε 

δύο διαφορετικά κανάλια, [63]. 
MODE DATA 

RATE 

PRF 

(MHz) 

PREAMBLE DATA 

LENGTH 

PACKET 

DURATION(μs) 

MODE 1 110 kbps 16 1024 12 2084 

MODE 2 6.8 Mbps 16 128 12 152 

MODE 3 110 kbps 16 1024 30 3487 

MODE 4 6.8 Mbps 16 128 30 173 

MODE 5 6.8 Mbps 16 1024 1023 1339 

MODE 6 6.8 Mbps 16 128 127 287 

MODE 7 110 kbps 16 1024 1023 78099 

MODE 8 110 kbps 16 1024 127 10730 

MODE 9 110 kbps 64 1024 12 2084 

MODE 10 6.8 Mbps 64 128 12 152 

MODE 11 110 kbps 64 1024 30 3487 

MODE 12 6.8 Mbps 64 128 30 173 

MODE 13 6.8 Mbps 64 1024 1023 1339 

MODE 14 6.8 Mbps 64 128 127 287 

MODE 15 110 kbps 64 1024 1023 78099 

MODE 16 110 kbps 64 1024 127 10730 
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Στην συνέχεια θα δούμε σε αναλυτικό επίπεδο πως είναι σχεδιασμένη η κεραία. 

 

Εικόνα 4.1.1.στ Αναλυτική σχεδίαση του κυκλώματος του DW1000[63] 

Ακολουθεί η μια τυπική σχεδίαση της κεραίας του. 

 

Εικόνα 4.1.1.η  Σχηματική απεικόνιση της κεραίας, [63]. 
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Εικόνα 4.1.1.θ Εικόνα του (DWM1000), [57]. 

 

 

Εικόνα 4.2.α Σχηματικό διάγραμμα (DWM1000), [57]. 

 

Ακόμα θα δούμε την εικόνα του παλμού που εκπέμπει αυτή η κεραία. Ο παλμός 

του UWB έχει συχνότητα φέροντος 3494,4MHz και η διάρκεια του είναι 30 psec. 

 

Εικόνα 4.2.β Δύο διαφορετικοί παλμοί βασικής ζώνης οι οποίοι σε συνδυασμό με 

το φέρον καθορίζουν τους βασικούς UWB παλμούς, [65]. 
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4.2 Επισκόπηση συστήματος 

 Στην εισαγωγή αναφέρθηκε ότι το πρόβλημα είναι να βρούμε τη θέση ενός 

αντικειμένου στο εσωτερικό κτιρίων με μεγάλη ακρίβεια της τάξης των 

εκατοστών. Με το UWB ως τεχνολογία χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τον 

τριγωνισμό για να βρούμε τη θέση αυτού του αντικειμένου κάνοντάς το ένα 

δισδιάστατο πρόβλημα. Στην ενότητα 2.5 δηλώθηκε ότι χρειάζεται να έχουμε 

N+1 σημεία για να εκτιμήσουμε μια θέση N-διαστάσεων. Αυτό οδηγεί στο να 

χρειάζεται να έχουμε τρία σημεία αναφοράς για να βρούμε τη θέση του 

αντικειμένου σε ένα επίπεδο. Από τώρα και στο εξής, αυτά τα σημεία αναφοράς 

θα ονομάζονται άγκυρες (anchors) και τα αντικείμενα θα ονομάζονται ετικέτες 

(tags). Μια απόσταση υπολογίζεται μεταξύ των κόμβων αγκυρών και του 

κόμβου της ετικέτας που πρέπει στη συνέχεια να μεταφέρεται σε ένα διακομιστή 

για επεξεργασία της θέσης. Αυτό γίνεται μέσω Wi-Fi επικοινωνίας μεταξύ των  

κόμβων αγκυρών και του διακομιστή. Ο σχεδιασμός του συστήματος φαίνεται 

στην παρακάτω  Εικόνα 4.3 όπου τρεις κόμβοι αγκυρών επικοινωνούν με ένα 

κόμβο ετικέτας πάνω από το UWB και οι τρεις κόμβοι αγκυρών επικοινωνούν με 

το διακομιστή μέσω Wi-Fi. Η εικόνα 4.4 απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο το 

σύστημα λειτουργεί για να εντοπίσει ένα κόμβο ετικέτας χρησιμοποιώντας και 

τους τρεις κόμβους αγκυρών. Όπως μπορεί να φανεί η ετικέτα ξεκινά όλες τις 

ανταλλαγές, η οποία είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί για να εξασφαλιστεί ότι 

η κατανάλωση ενέργειας διατηρείται όσο το δυνατόν σε χαμηλότερα επίπεδα, 

επιτρέποντάς του να παραμείνει σε αδράνεια όταν δεν εκτελεί ενεργά μια ευρεία 

ανταλλαγή. 

Ο άλλος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να υπάρχει ένας κυρίαρχος κόμβος 

άγκυρας να ξεκινήσει την ανταλλαγή. Αυτό θα σήμαινε ότι θα χρειαζόταν 

οποιαδήποτε κόμβο ετικέτας στην περιοχή να ψάχνει συνεχώς μηνύματα με 

αποτέλεσμα αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και  ο κάθε δέκτης και θα έπρεπε 

να είναι ενεργός για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Όταν υπάρχει 
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ανταλλαγή πακέτου περιμένει απάντηση από όλους τους κόμβους αγκυρών με 

καθορισμένη χρονική καθυστέρηση μεταξύ τους. Αν δεν ληφθεί απάντηση από 

όλους τους κόμβους αγκυρών, η ετικέτα θα εγκαταλείψει την ανταλλαγή με 

επιστροφή στην αδρανή κατάσταση, από όπου μπορεί να στείλει μια νέα 

αποστολή πακέτου μετά από καθορισμένη καθυστέρηση. Εάν εντοπιστούν και οι 

τρεις απαντήσεις, τότε ο κόμβος ετικέτας ενσωματώνει το χρόνο των πακέτων 

αυτών στο τελικό μήνυμα και τα στέλνει στον κόμβο της άγκυρας. Τότε ο 

κόμβος της άγκυρα χρησιμοποιεί τους χρόνους για τα δικά της μηνύματα και 

υπολογίζει την απόσταση έως το κόμβο της ετικέτα. Όποιος κόμβος άγκυρας 

στη συνέχεια στέλνει την απόσταση μέσω Wi-Fi στον κεντρικό εξυπηρετητή 

εντοπισμού, ο οποίος υπολογίζει τη θέση του κόμβου της ετικέτας 

χρησιμοποιώντας και τις τρεις αποστάσεις που λαμβάνονται. 

 

Εικόνα 4.3: Επισκόπηση του συστήματος. 
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Εικόνα 4.4: Ένα διάγραμμα ροής που περιγράφει τη θέση ενός Tag. 

 

4.2.1 Τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας μιας άγκυρας  

Ισχύς: συνιστάται η τροφοδοσία της συσκευής με 5V DC ενώ η μέγιστη είσοδος 

είναι 13V DC.  

Οι κόμβοι Άγκυρας χρησιμοποιούν Wi-Fi modules για την ασύρματη 

επικοινωνία με τον εξυπηρετητή θέσης και ο οποίος υλοποιείται σε ένα PC. Το 

Wi-Fi module ESP8266 πρέπει να κολληθεί στο πίσω μέρος του Localino v2.0. Το 

Localino v2.0 μπορεί να λειτουργήσει ως ετικέτα ή ως κόμβος άγκυρας. Για τη 

διαδικασία προγραμματισμού του ESP το STM32 δεν πρέπει να έχει 

προγραμματιστεί (πρέπει να είναι άδειο). 

Τα βήματα προγραμματισμού είναι τα παρακάτω: 
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1. Συνδέσαμε ένα 3.3V FTDI σε TXD / RXD / GND και εξωτερική τάση 5V στο 

Localino  

2. Βραχυκυκλώσαμε τα pin του W_FLASH και επανεκκινήσαμε το Localino για 

να ρυθμίσουμε το ESP8266 σε λειτουργία προγραμματισμού (το Localino 

αντλεί 36-37mA όταν εκκινείται σε λειτουργία flash, αυτό είναι ένα καλό μέτρο 

που πρέπει να ληφθεί κατά την προσπάθεια προγραμματισμού του IC 

ESP8266). Μετά την εκκίνηση της συσκευής αποσυνδέσαμε τα pin του 

W_FLASH . 

3. Προγραμματίσαμε με το παρεχόμενο λογισμικό ESP esptool.exe και 

παραμέτρους -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM5-ca 0x00000 -cf  

χρησιμοποιώντας το σχετικό αρχείο από την εταιρεία του Localino 

ESPEasy_R137_512.bin 

Εικόνα 4.2.1α. Ενσωμάτωση ESP Wi-Fi  module στην πλακέτα Localino του 

κόμβου Άγκυρας. 

 

Προγραμματίσαμε το Localino με προγραμματιστή ST-Link v2. Συνδέοντας τους 

ακροδέκτες SWCLK, GND, SWDIO  με το εργαλείο προγραμματισμού ST-Link. 
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Εικόνα 4.2.1β Έλεγχος του μικροελεγκτή για τον προγραμματισμό του. 

 

Εφόσον επιβεβαιώσαμε ότι εχει αναγνωρισθει ο μικροελεγκτης και είναι χωρίς 

πρόγραμμα  προχωραμε στο προγραμματισμό του.  

Ακολουθούν οι ρυθμίσεις στο ενοποιημένο περιβάλλον Arduino IDE: 
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Εικόνα 4.2.1γ  Επιλέγουμε γενική σειρά STM32F103C με 20k RAM, 128k Flash. 

 

 

Εικόνα 4.2.1δ  Ορίζουμε τη μέθοδο μεταφόρτωσης σε "STLink". 

 

Μεταφορτώνουμε τα δεδομένα στον μικροελεγκτή STM32F103C της ST. 
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Στην αρχή του κώδικα βλέπουμε την κλήση των απαραίτητων βιβλιοθηκών 

#include <SPI.h> 

#include "DW1000Ranging.h" 

#include "DW1000Device.h" 

#include "SoftSerialSTM32.h" 

 

Στη συνέχεια ορίζουμε την IP address:192.168.4.100 για τα UDP πακέτα που  θα 

αποστέλλονται και πρέπει να είναι η ίδια με αυτή του υπολογιστή μας. 

String hostip   = "192.168.4.100"; 

 

Κάθε κόμβος άγκυρας έχει μοναδικό όνομα 

char anchorid[90] = "BA:02:AA:AA:AA:AA:AA:AA"; 

 

Στη συνέχεια ορίζουμε την καθυστέρηση αναμονής για την λήψη ενός πακέτου 

σε msec 

unsigned long previousMillis = 0; 

long interval = 10000; 

 

Εδώ έχουμε τον καθορισμό της σειριακής πόρτας όπου λαμβάνονται τα 

δεδομένα 

void setup() { 

Serial1.begin(115200);   

 

Έπειτα έχουμε την εκκίνηση του Localino σαν άγκυρα 

DW1000Ranging.startAsAnchor("BA:02:AA:AA:AA:AA:AA:AA", 

DW1000.MODE_LONGDATA_RANGE_ACCURACY); 

 

Ταυτοποίηση αν είναι άγκυρα 

pinMode(LED1, OUTPUT); 

pinMode(LED2, OUTPUT); 

delay(2000); 
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long int bootime = millis(); 

String msg = "SendToUDP " + String(hostip) + ",10000," + 

String(bootime) + "," + String(anchorid) + ",Localino2.0W-

Anchor,v1.2_17.05.17,booted"; 

Serial1.println(msg); 

 

Οργάνωση του πακέτου UDP και αποστολή του 

unsigned long timestamp = millis(); 

String tagID = DW1000Ranging.getDistantDevice()->getAddress(); 

float tagRange = DW1000Ranging.getDistantDevice()->getRange(); 

float tagPower = DW1000Ranging.getDistantDevice()-

>getRXPower(); 

 

Αποστολή πακέτου UDP 

String msgUdp =  "SendToUDP "+ String(hostip) + ",10000," + 

timestamp + "," + String(anchorid) + "," + String(tagID) + "," 

+ tagRange + "," + tagPower; 

Serial1.println(msgUdp); 

 

4.2.2  Τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας μιας ετικέτας  

Παρουσιάζονται τα στιγμιότυπα κώδικα (snipets) για τον προγραμματισμό της 

λειτουργίας ετικέτας. Η όλη διαδικασία προγραμματισμού είναι παρόμοια με την 

αναφερθείσα διαδικασία προγραμματισμού των κόμβων αγκυρών μόνο που 

παραλείπουμε το κομμάτι προγραμματισμού του ESP IC αφού δεν 

χρησιμοποιείται στις ετικέτες. 

 

Ορισμός της ετικέτας: 

String hostip   = "192.168.4.100"; 

String udpport  = "10000"; 

char tagID[90] = "FF:25:22:EA:82:60:AF:F9"; 
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Έλεγχος για esp: 

SoftSerialSTM32 SWSerial1(PA9, PA10);   

 

Το φίλτρο εκτίμησης την απόστασης 

DW1000Ranging.useRangeFilter(true); 

 

Εκκίνηση του Localino σαν  κόμβος ετικέτας 

DW1000Ranging.startAsTag("AD:14:22:EA:82:60:AF:F9", 

DW1000.MODE_LONGDATA_RANGE_ACCURACY); 

Η μεταφορά του δεδομένου στον UDP διακομιστή. 

bool wifiTx_data = true; 

 

 

Εικόνα 4.2.2 Στην πλακέτα της ετικέτας (tag) δεν ενσωματώνεται το Wi-Fi 

module ESP 

 

Το σύστημα Localino αναφορικά με το λογισμικό υποστηρίζεται από 

τουλάχιστον 3 άγκυρες σε σταθερές θέσεις και τουλάχιστον από μία κινητή 

ετικέτα. Η ετικέτα εκκινεί τη μέτρηση εμβέλειας σε διαφορετικές άγκυρες οι 

οποίες στέλνουν τα δεδομένα θέσης μέσω επικοινωνίας Wi-Fi στην εφαρμογή 

του διακομιστή. Η εφαρμογή του διακομιστή γνωρίζει εκ των προτέρων τις 

θέσεις όλων των κόμβων αγκυρών και εκτιμά τη σχετική θέση της ετικέτας.  
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4.3.1   Το τοπικό δίκτυο Wi-Fi 

Το τοπικό ασύρματο δίκτυό μας βασίζεται στον δρομολογητή (router) MR200 

της TP-LINK και ώστε μπορούμε να πάρουμε τα δεδομένα από τα Localino στον 

υπολογιστή μας. Οι ρυθμίσεις που κάναμε στον δρομολογητή είναι οι παρακατω:  

Wlan ssid: localino 

Κωδικός πρόσβασης: localino-wlan 

IP address:192.168.4.254 

Καθώς και στον υπολογιστή μας θα ορίσουμε στατική IP address:192.168.4.100 

 

Εικόνα 4.5 Ρυθμίσεις του δικτύου μας. 

 

4.3.2 Σχεδιασμός διακομιστή τοπικού εντοπισμού 

 Για την επεξεργασία των αποστάσεων και τη χρήση της θέσης κατασκευάζεται 

ένας διακομιστής που είναι σχεδιασμένος να είναι σε ένα PC με λειτουργικό 

σύστημα Windows. Αυτός ο κόμβος επικοινωνεί μέσω Wi-Fi δημιουργώντας μια 
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υποδοχή (socket) σε κάθε άγκυρα κατά την αρχικοποίηση. Στην υποδοχή οι 

άγκυρες στέλνουν τη  απόσταση μετρούν από την ετικέτα προς το διακομιστή 

που την επεξεργάζεται. Η προετοιμασία γίνεται από γραφικό περιβάλλον 

διεπαφής (GUI) που παρουσιάζεται στην εικόνα 4.6. Στο συγκεκριμένο GUI είναι 

δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων των θέσεων των κόμβων αγκυρών και  ο ορισμός 

του αριθμού των κόμβων ετικετών που θα υποστηρίζονται. 

 

Εικόνα 4.6  GUI ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή. 

 

4.4 Προέλευση σφαλμάτων του συστήματος RTLS 

Γενικά, το UWB είναι μια τεχνολογία υψηλής ακρίβειας για τα συστήματα RTLS 

λόγω της ισχυρής φύσης του σήματος και την ποσότητα ενέργειας που μπορεί 

να μεταφερθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Αυτό σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες πηγές σφαλμάτων δεν θα προέρχονται από τη 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως συμβαίνει σε άλλα συστήματα. Εδώ οι  

τρεις κύριες πηγές λάθους θα παρουσιαστούν μαζί με ό, τι έχει γίνει για να 

ελαχιστοποιηθεί το αντίκτυπό τους. 
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4.4.1 Καθυστέρηση κεραίας  

Η πρώτη και μεγαλύτερη πηγή σφάλματος είναι η καθυστέρηση που προκύπτει 

από το χρόνο που χρειάζεται το σήμα να μεταδοθεί μέσω της κεραίας από τη 

λήψη μέχρι τη μετάδοση του. Δεδομένου ότι αυτό αποτελεί συνάρτηση των 

χαρακτηριστικών της κεραίας, όπως το μέγεθος και το υλικό, καθώς και το 

μήκος και την ποιότητα της γραμμής μεταφοράς μεταξύ του IC και της κεραία, 

θα ποικίλλει μεταξύ των υλοποιήσεων. Το DWM1000 περιέχει παραμέτρους που 

επιτρέπουν την αντιστάθμιση αυτής της παραμέτρου και οι τιμές αυτές πρέπει να 

βαθμονομηθούν για να αποκτήσει τη βέλτιστη απόδοση στο σύστημα. 

 

4.4.2 Διακύμανση της έντασης του σήματος 

Αυτό περιγράφεται λεπτομερώς σε σχετική αναφορά της εταιρίας Decawave 

"Πηγές σφαλμάτων σε συστήματα DW1000 TWR" [57], όπου η απόκλιση 

φαίνεται να ποικίλλει από περίπου -11 έως 8 εκατοστά και είναι σημαντικό για 

την ακρίβεια αυτού του συστήματος. Ωστόσο, αυτή η πηγή σφάλματος μπορεί 

να διορθωθεί χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση εξίσωση από τη λήψη 

δειγμάτων με πολλαπλές αποστάσεις εντός ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος 

ώστε να επιτευχθεί η σχετική διόρθωση. Αυτή η εξίσωση θα χρησιμοποιηθεί για 

τη μετρούμενη απόσταση D, ώστε να εκτιμηθεί η κατά προσέγγιση τιμή της από 

την ισχύ του λαμβανόμενου σήματος και τη διόρθωση του τελικού 

αποτελέσματος. Για συστήματα με πολύ υψηλές απαιτήσεις ακρίβειας και σε 

μεγαλύτερες αποστάσεις, αυτή η απλοποιημένη έκδοση διόρθωσης δεν θα είναι 

αρκετή και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαφορετική μεθοδολογία που θα 

βασίζεται σε μεγάλο αριθμό μετρήσεων.  

 

4.4.3 Ολίσθηση συχνότητας ρολογιού 
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Η τρίτη σημαντική πηγή σφάλματος που επηρεάζει αυτή τη συγκεκριμένη 

τεχνολογία είναι η μείωση συχνότητας του ταλαντωτή αναφοράς που 

χρησιμοποιείται για το ρολόι συστήματος στο DWM1000. Η ολίσθηση της 

συχνότητας που ορίζεται ως σφάλμα της πραγματικής συχνότητας με την 

πάροδο του χρόνου σε σύγκριση με ιδανική πηγή συχνότητας ταλάντωσης και 

εκφράζεται σε ppm (parts per million). 

 

4.5 Περίληψη υλοποίησης  

Συνοπτικά, έχει υλοποιηθεί ένα UWB RTLS που βασίζεται σε τρεις κόμβους 

άγκυρας και πολλαπλές ετικέτες για εσωτερική παρακολούθηση σε σχετικά 

μικρές αποστάσεις με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Επιπλέον σε αυτό έχει αναπτυχθεί 

μια εφαρμογή εντοπισμού για την επεξεργασία των δεδομένων και την 

απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο σε έναν υπολογιστή. Η κύρια λειτουργία 

παρέχεται από τον πομποδέκτη UWB DWM1000 της εταιρίας Decawave και 

χρησιμοποιείται τόσο για τον κόμβο άγκυρας όσο και για την ετικέτα που 

περιγράφηκε σε προηγούμενες ενότητες. Ο κόμβος άγκυρας είναι όπως 

περιγράφεται στην ενότητα 4.2.1 και χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για να 

είναι σε θέση να βρει την ετικέτα, υπολογίζει την απόσταση από την ετικέτα και 

στέλνει αυτές τις πληροφορίες στον εξυπηρετητή μέσου Wi-Fi. Για τον κομβο της 

ετικέτας η αποδοτικότητα ισχύος και η φορητότητα είναι πιο σημαντικά από την 

υπολογιστική ισχύ έτσι ώστε να έχει το ιδανικό μέγεθος για  το σκοπό αυτό. Το 

αποτέλεσμα είναι μια μικρή συσκευή που τροφοδοτείται με μπαταρίες και μπορεί 

να συνδεθεί με το στόχο, επιτρέποντας τον εντοπισμό θέσης με ακρίβεια στο 

εσωτερικό κτιρίων ενώ απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να παραμείνει ενεργή 

λειτουργικά για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ο διακομιστής εντοπισμού 

χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση των αποστάσεων μεταξύ των  κόμβων 

ετικετών και των αγκυρών από κάθε μία από τους κόμβους άγκυρας και 

χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να υπολογίσει τη θέση του κόμβου της 
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ετικέτας. Ο διακομιστής που επιδεικνύεται περιλαμβάνει μια γραφική διεπαφή 

(GUI) για την εμφάνιση της θέσης της ετικέτας σε πραγματικό χρόνο σε σχέση με 

τους κόμβους άγκυρας, που περιγράφονται λεπτομερέστερα στην ενότητα 4.2.3. 

Στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι πηγές των σφαλμάτων 

που υπάρχουν στο σύστημα μαζί με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 

ελαχιστοποιήσει των επιπτώσεων αυτών των σφαλμάτων στην τελική ακρίβεια. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων – Συζήτηση 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν οι επιδόσεις του συστήματος και τα 

αποτελέσματα από τις δοκιμές. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, δοκιμάστηκε το 

πλήρες σύστημα RTLS υπό διάφορες συνθήκες. Η κατανάλωση ισχύος της 

ετικέτας παρουσιάστηκε στη συνέχεια ως συνάρτηση της συχνότητας 

ενημέρωσης. Τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν από τη δοκιμή μόνο μιας 

ετικέτας. 

 

5.1 Μέτρηση θέσης 

Για τη συγκέντρωση αρκετών δεδομένων σχετικά με την απόδοση του 

συστήματος πολλαπλές διαφορετικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν. Πρώτον 

χρησιμοποιήθηκε ένας μικρός, αλλά πολύ ελεγχόμενος χώρος για τον 

προσδιορισμό της ακρίβειας. Το δεύτερο περιβάλλον ήταν μεγάλο σε κλίμακα 

που παρουσίαζε συνθήκες οπτικής επαφής LoS για αξιολόγηση. Αυτό το 

περιβάλλον ήταν λιγότερο ελεγχόμενο αλλά πιο πρακτικό από το μικρής 

κλίμακας. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων στις συνθήκες αυτού του 

περιβάλλοντος δοκιμάστηκαν διαφορετικές  ταχύτητες κίνησης της ετικέτας. 

 

5.2. Πειράματα Μικρής κλίμακας κινούμενης ετικέτας 

Για τη μέτρηση της ακρίβειας ενός κινούμενου αντικειμένου δημιουργήθηκε ένα 

μικροσκοπικό αμαξίδιο που είχε μέση ταχύτητα 26 εκατοστόμετρα / 

δευτερόλεπτο σε μια πίστα κίνησης. Αυτός ο βρόχος κίνησης είχε διαστάσεις 

180x72 εκατοστά, και στην διάρκεια των πειραμάτων καλύφθηκε συνολικό 

μήκος 464 εκατοστά σε περίπου 18 δευτερόλεπτα ανά γύρο. 
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Εικόνα 5.6 Εικόνες πειραμάτων κίνησης με αμαξίδιο σε μια πίστα. 

 

5.3 Δοκιμές Μεγάλης κλίμακας  

Η απόσταση βάδισης σε αυτά τα πειράματα καλύφθηκε με μεταβαλλόμενη 

ταχύτητα και με μέση τιμή περίπου 20 εκατοστά / δευτερόλεπτο. 
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Τέλος, πραγματοποιήθηκε δοκιμή κατανάλωσης ρεύματος όπου για συχνότητα 

ενημέρωσης 1 Hz η ετικέτα θα μπορούσε να είναι ενεργή για συνολικά 134 ώρες. 

 

5.4 Περιορισμοί δοκιμών 

Στη δοκιμή της ακρίβειας του συστήματος, όπως προαναφέρθηκε, 

χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά περιβάλλοντα δοκιμών, μία για μετρήσεις 

απόστασης, μία για δοκιμή θέσης μικρής κλίμακας και μία για τις μετρήσεις 

θέσης μεγάλης κλίμακας, όπως περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο. Σε αυτή την 

ενότητα αναλύεται λοιπόν η αξιοπιστία αυτών των περιβαλλόντων και το πώς 

επηρεάζουν μαζί με τους περιορισμούς τους την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Μια πηγή σφάλματος που υπήρχε και στις τρεις δοκιμές προήλθε από το επίπεδο 

τάσης της ετικέτας. Από τη στιγμή που το DWM1000 εισήγαγε ανάλογη τιμή με 

την ισχύ του σήματος που λήφθηκε, επηρεάστηκαν τα τελικά αποτελέσματα ως 

προς την τιμή τους. Ένας περιορισμός που ορίστηκε σε όλες τις δοκιμές ήταν ότι 

μόνο μία ετικέτα αξιολογήθηκε. Το ολοκληρωμένο κύκλωμα DWM1000 

υποστηρίζει πολλαπλές διαμορφώσεις, για παράδειγμα την αλλαγή της 
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μετάδοσης ισχύς και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μεταξύ άλλων. Κατά 

τη διάρκεια αυτού του έργου δεν ήταν εφικτή η δοκιμή όλων των πιθανών, 

διαφορετικών διαμορφώσεων, γι’ αυτό επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν μόνο οι 

αρχικές που ήταν προγραμματισμένες από την Decawave. Αυτό καθιστά την 

αξιολόγηση του συστήματος, προς το παρόν, ελλιπή, ωστόσο δημιουργείται ένα 

νέο έδαφος για περαιτέρω δοκιμές στο μέλλον, που θα προσφέρουν 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση αυτής της μεθόδου.  

 

5.5 Ακρίβεια εκτίμησης θέσης σε συνθήκες LoS 

 Το περιβάλλον που δημιουργήθηκε για δοκιμή ευνοούσε συνθήκες οπτικής 

επαφής LoS και σχεδιάστηκε για να δείξει τις δυνατότητες του υλικού σε 

βέλτιστες συνθήκες. Η μέτρηση της πραγματικής απόστασης πραγματοποιήθηκε 

με μια μετρητική ταινία μήκους 5 μέτρων με σφάλματα μέτρησης κάτω από ένα 

εκατοστό. Λήφθηκαν μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών των σφαλμάτων 

ωστόσο εκτιμάται ότι τα συσσωρευμένα σφάλματα θα μπορούσαν να είναι τόσο 

μεγάλα όσο 5 εκατοστά. Δεδομένου ότι αυτό είναι τόσο μεγάλο όσο η  απόκλιση 

των δοκιμών, αυτά τα σφάλματα είναι σημαντικά. 

 

 5.6 Περιβάλλον θέσης μικρής κλίμακας 

Για αυτή τη δοκιμή η ετικέτα σταθεροποιήθηκε σε μια μικροσκοπική επίδειξη 

αμαξιδίου σε μια διαδρομή για να ελεγχθεί ένα δοκιμαστικό περιβάλλον. Αυτό 

επέτρεψε την κίνηση της ετικέτας με ακρίβεια στο ίδιο κομμάτι για πολλαπλές 

δοκιμές, δίνοντας τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η σταθερότητα του χωρίς να 

υπάρξουν αλλαγές μεταξύ των διαδρομών. Οι μετρήσεις μεταξύ τους των 

κόμβων αγκυρών και η θέση της τροχιάς έγιναν όπως παρουσιάζονται στο  

Σχήμα 5.6. 
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5.7 Ακρίβεια Μέτρησης απόστασης  

Στον πίνακα 3.1 ο σχεδιασμός UWB δηλώθηκε ότι ήταν σε θέση να επιτύχει ένα 

σφάλμα κάτω από 15 cm, γεγονός που επικυρώνεται από τα αποτελέσματα στα 

οποία καταλήξαμε. Όπως αναφέρεται στο Kεφάλαιο 4.4, υπάρχουν πολλαπλές 

πηγές σφάλματος στα δεδομένα μέτρησης, πράγμα που σημαίνει ότι οι 

ανακρίβειες που παρατηρήθηκαν μπορούν να εξηγηθούν και να βελτιωθούν. Το 

επόμενο σφάλμα που υπήρχε ήταν το εύρος εμβέλειας που εξαρτήθηκε από την 

ισχύ του σήματος εκπομπής. 

  



62 
ΠΜΣ «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα», Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Σκούρας Ηλίας, A.M. 0024 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

 

6.1 Συμπεράσματα 

Η τεχνολογία εντοπισμού θέσης βασισμένη σε UWB είναι αρκετά νέα και αυτή 

τη στιγμή υπάρχει μικρός αριθμός κατασκευαστών. Σημαντική παράμετρο για 

την ακρίβεια του εντοπισμού θέσης με την τεχνολογία UWB αποτελεί η 

καθυστέρηση των σημάτων από την υλοποίηση της κεραίας στους πομπούς και 

δέκτες. Για την πολυπλοκότητα του συστήματος είναι αρκετά υψηλό το κόστος 

για την βαθμονόμηση σε κάθε μονάδα όπως και στον συνδυασμό τους και 

συνήθως αυτό επιβάλλεται σε εφαρμογές υπερύψηλής ακρίβειας εκτίμησης θέσης 

Το σύστημα που χρησιμοποιούμε απαιτεί κάποιο χρόνο εγκατάστασης από τη 

στιγμή που θα μετρηθούν οι αποστάσεις μεταξύ των κόμβων των αγκυρών. Στην 

υπάρχουσα υλοποίηση χρησιμοποιούμε τις γνωστές θέσεις των κόμβων άγκυρας 

ώστε στην συνέχεια να επιτυγχάνεται η εκτίμηση θέσης με τριγωνομετρικούς 

υπολογισμούς από το λογισμικό του server εκτίμησης θέσης.  

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια συγκριτική έρευνα μεταξύ διαφορετικών 

υλοποιήσεων εντοπισμού θέσης με τεχνολογία UWB και τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι σε θέμα ακρίβειας το Decawave ήταν ο «νικητής», [61]. Ο χώρος οπού 

έγινε η δοκιμή ήταν σε περιβάλλον NLoS. Οι τρείς διαφορετικές υλοποιήσεις 

αφορούσαν τα προϊόντα των εταιριών DecaWave, BeSpoon και Ubisense. Στις 

συνθήκες του περιβάλλοντος χωρίς οπτική επαφή η απόδοση του συστήματος 

της εταιρίας DecaWave ήταν ελαφρώς καλύτερη από την απόδοση του 

συστήματος της εταιρίας BeSpoon και σημαντικά πιο αξιόπιστο σε ακρίβεια και 

περιεκτικότητα των δεδομένων, από το σύστημα της εταιρίας Ubisense, [61]. Θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι το σύστημα της εταιρίας Ubisense χρονολογείται από το 
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2009 και της εταιρίας BeSpoon από το 2015, ενώ της εταιρίας DecaWave είναι μια 

νέα υλοποίηση του 2016. Λόγω του ότι μια κρίσιμη παράμετρος αποτελεί η 

καθυστέρηση των σημάτων στην κεραία η οποία μεταβάλλεται σε κάθε πλακέτα 

υλοποίησης η βελτιστοποίηση των συστημάτων αυτής της τεχνολογίας στοχεύει 

στην ελαχιστοποίηση της ακρίβειας θέσης από την παράμετρο αυτή. Επομένως 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η σχεδίαση της κεραίας της υλοποίησης της 

Decawave είναι η βέλτιστη όσο αφορά την τεχνολογία UWB για εμπορική χρήση. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα συστήματα τεχνολογίας UWB 

προσφέρουν αρκετές προοπτικές για το μέλλον και είναι απλώς θέμα χρόνου να 

χρησιμοποιηθούν σε μαζική κλίμακα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο 

για τον εντοπισμό και τη μέτρηση θέσης ενός αντικειμένου, αλλά είναι μια 

κατάλληλη τεχνολογία και για το ΙoΤ, [62]. 

Μερικά παραδείγματα θα αναφερθούν  παρακάτω όπως είναι η αγροτική 

ανάπτυξη κ.α. Τα οφέλη για τον αγρότη της τεχνολογίας RTLS είναι καλά 

εδραιωμένα. Η παρακολούθηση και ο εντοπισμός των ζώων αποτελεί  κρίσιμη 

παράμετρο για τους αγρότες, η οποία οφείλεται σε δύο γενικές ανάγκες της 

αγοράς γεωργικών προϊόντων: 

• Ιχνηλασιμότητα: να είναι δυνατή η ανίχνευση της διαδρομής του κρέατος 

/ αγροτικών προϊόντων από το αγρόκτημα στο τραπέζι. 

• Απόδοση/Τιμή προϊόντων: Υπάρχει μια συνεχής πίεση για αποδοτικότητα 

στις διαδικασίες παραγωγής. Η παρακολούθηση μεμονωμένων ζώων 

εγγυάται την διασφάλιση της ποιότητας στις ολοένα και αυστηρότερες 

συνθήκες προμήθειας. Επιπλέον, καταγράφει τη συμπεριφορά των ζώων 

- τη σίτιση, την κίνηση κλπ. - και βοηθά στην έγκαιρη ανίχνευση 

προβλημάτων μέσω της αλλαγής των τρόπων διατροφής, της 

κινητικότητας κλπ. 

Αυτά είναι τα προφανή οφέλη που έχουν οδηγήσει στην ευρεία υιοθέτηση της 

τεχνολογίας RFID και RTLS στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Και ενώ η 

τεχνολογία RFID προσφέρει καλές λύσεις παθητικής παρακολούθησης, η 
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τεχνολογία RTLS βασίζεται στην τεχνολογία εξαιρετικά ευρείας ζώνης, η οποία 

αποδεδειγμένα προσφέρει βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και βελτιστοποίηση 

του κόστους παραγωγής, [64]. 

Στην βιομηχανία η διασφάλιση της προβολής σε πραγματικό χρόνο όλων των 

επιπέδων λειτουργίας κατά την παραγωγή, των αποθεμάτων και των 

εξαρτημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική παρακολούθηση 

του σύγχρονου αυτοματοποιημένου εργοστασίου (Industry 4). Στα νοσοκομεία 

τεχνολογία εντοπισμού θέσης βασισμένη σε UWB θα μπορούσε να προσφέρει 

λύσεις για την κίνηση των ατόμων (γιατρών και βοηθητικού προσωπικού) 

διασφαλίζοντας την βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Η 

πλοήγηση σε κτίρια για άτομα με αναπηρία θα μπορούσε να γίνεται με μεγάλη 

ακρίβεια προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες θέσης και βελτιώνοντας την 

ποιότητα ζωής τους, [64]. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΑΓΚΥΡΑΣ 

#include <SPI.h> 

#include "DW1000Ranging.h" 

#include "DW1000Device.h" 

#include "SoftSerialSTM32.h"  

// connection pins 

const uint8_t PIN_RST = PA0; // reset pin 

const uint8_t PIN_IRQ = PA1; // irq pin 

const uint8_t PIN_SS  = PA4; // spi select pin 

const uint8_t LED1  = PB0; // led1 

const uint8_t LED2  = PB1; // led2 

// UDP data transmission 

String hostip   = "192.168.4.10";                 // describes 

where the UDP packet is send to 

char anchorid[90] = "BA:02:AA:AA:AA:AA:AA:AA";       // 

defines the ID of the Anchor, MUST be unique    

// active statement 

unsigned long previousMillis = 0; // last time update 

long interval = 10000; // interval at which to do something 

(milliseconds) 

// Serial Ports of the ESP Connection (PA10, PA9);  

  void setup() { 

   Serial1.begin(115200);   // this is where the UDP data goes 

  Serial2.begin(115200);   // this is just for debugging 

purposes 

    delay(1000);  

  //init the configuration 

  DW1000Ranging.initCommunication(PIN_RST, PIN_SS, PIN_IRQ); 

//Reset, CS, IRQ pin 

  //define the sketch as anchor. It will be great to 

dynamically change the type of module 

  DW1000Ranging.attachNewRange(newRange); 

  DW1000Ranging.attachBlinkDevice(newBlink); 
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  DW1000Ranging.attachInactiveDevice(inactiveDevice); 

  //we start the module as an anchor 

  DW1000Ranging.startAsAnchor("BA:02:AA:AA:AA:AA:AA:AA", 

DW1000.MODE_LONGDATA_RANGE_ACCURACY); 

// indicate if we are an anchor 

  pinMode(LED1, OUTPUT); 

 pinMode(LED2, OUTPUT); 

   delay(2000); 

  long int bootime = millis(); 

  String msg = "SendToUDP " + String(hostip) + ",10000," + 

String(bootime) + "," + String(anchorid) + ",Localino2.0W-

Anchor,v1.2_17.05.17,booted"; 

  Serial1.println(msg);  

  //Serial2.println(msg); 

 // finished 

  digitalWrite(LED1, HIGH); 

} 

void loop() { 

  DW1000Ranging.loop(); 

} 

void newRange() { 

  // indicate TX 

  digitalWrite(LED2, HIGH); 

  // make UDP package 

  unsigned long timestamp = millis(); 

  String tagID = DW1000Ranging.getDistantDevice()-

>getAddress(); 

  float tagRange = DW1000Ranging.getDistantDevice()-

>getRange(); 

  float tagPower = DW1000Ranging.getDistantDevice()-

>getRXPower(); 

     // send to UDP 

  String msgUdp =  "SendToUDP "+ String(hostip) + ",10000," + 

timestamp + "," + String(anchorid) + "," + String(tagID) + "," 

+ tagRange + "," + tagPower; 

  Serial1.println(msgUdp); 

  //Serial2.println(msgUdp);   
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   // indicate TX off 

  digitalWrite(LED2, LOW); 

 } 

void newBlink(DW1000Device* device) { 

} 

void inactiveDevice(DW1000Device* device) { 

} 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 

#include <SPI.h> 

#include "DW1000Ranging.h" 

#include "DW1000Device.h" 

#include "SoftSerialSTM32.h"  

// connection pins 

const uint8_t PIN_RST = PA0; // reset pin  // war PB0 

const uint8_t PIN_IRQ = PA1; // irq pin 

const uint8_t PIN_SS = PA4; // spi select pin 

const uint8_t LED1  = PB0; // led1 

const uint8_t LED2  = PB1; // led2 

bool wifiTx_data = true;  // transmit the data from the tag to 

UDP server 

// define serial ports for Localino v2.0W (not required, if 

ESP is unused) 

// UDP data transmission 

String hostip   = "192.168.4.10";                 // describes 

where the UDP packet is send to 

String udpport  = "10000";                        // port of 

the UDP packet 

char tagID[90] = "FF:25:22:EA:82:60:AF:F9";       // defines 

the ID of the Anchor, MUST be unique    

// Serial Ports of the ESP Connection 

SoftSerialSTM32 SWSerial1(PA9, PA10);  // do not touch this! 

  void setup() { 

   SWSerial1.begin(115200); 

  Serial2.begin(115200); 

   // set led outputs 

  pinMode(LED1, OUTPUT); 

  pinMode(LED2, OUTPUT); 

  delay(1000); 

    //init the configuration 

  DW1000Ranging.initCommunication(PIN_RST, PIN_SS, PIN_IRQ); 

//Reset, CS, IRQ pin 
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  //define the sketch as anchor. It will be great to 

dynamically change the type of module 

  DW1000Ranging.attachNewRange(newRange); 

  DW1000Ranging.attachNewDevice(newDevice); 

  DW1000Ranging.attachInactiveDevice(inactiveDevice); 

  //Enable the filter to smooth the distance 

  //DW1000Ranging.useRangeFilter(true); 

   //we start the module as a tag 

  DW1000Ranging.startAsTag("AD:14:22:EA:82:60:AF:F9", 

DW1000.MODE_LONGDATA_RANGE_ACCURACY); 

  // finished 

  digitalWrite(LED2, HIGH); 

  if (wifiTx_data) { 

    SWSerial1.println("Tag,v1.1_06.05.17,booted"); 

  } 

  

Serial2.println("Localino_v2.0Mico_Tag,v1.1_06.05.17,booted"); 

} 

void loop() { 

  DW1000Ranging.loop(); 

} 

void newRange() { 

  // print to serial 

  unsigned long timestamp = millis(); 

  //Serial2.print("t: "); Serial2.print(timestamp); 

  //Serial2.print("from: "); 

Serial2.print(DW1000Ranging.getDistantDevice()-

>getShortAddress(), HEX); 

  //Serial2.print("\t Range: "); 

Serial2.print(DW1000Ranging.getDistantDevice()->getRange()); 

Serial2.print(" m"); 

  //Serial2.print("\t RX power: "); 

Serial2.print(DW1000Ranging.getDistantDevice()->getRXPower()); 

Serial2.println(" dBm"); 

// print to Wifi 

  if (wifiTx_data) { 

    String anchorID = DW1000Ranging.getDistantDevice()-

>getAddress(); 



77 
ΠΜΣ «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα», Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Σκούρας Ηλίας, A.M. 0024 

    float tagRange = DW1000Ranging.getDistantDevice()-

>getRange(); 

    float tagPower = DW1000Ranging.getDistantDevice()-

>getRXPower(); 

     // send to UDP 

    String msgUdp =  "SendToUDP " + hostip + " " + udpport + " 

" + timestamp + "," + String(anchorID) + "," + tagID + "," + 

tagRange + "," + tagPower; 

    SWSerial1.println(msgUdp); 

  } 

} 

void newDevice(DW1000Device* device) { 

//  mySerial.print("ranging init; 1 device added ! -> "); 

//  mySerial.print(" short:"); 

//  mySerial.println(device->getShortAddress(), HEX); 

} 

void inactiveDevice(DW1000Device* device) { 

//  mySerial.print("delete inactive device: "); 

//  mySerial.println(device->getShortAddress(), HEX);} 
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

Βασικά χαρακτηριστικά 

• Συμβατότητα με το πρωτόκολλο  IEEE802.15.4-2011 UWB  

• Υποστηρίζει 6 ζώνες RF από 3,5 GHz έως 6,5 GHz  

• Πλήρως συνεπής δέκτης για μέγιστη εμβέλεια και ακρίβεια 

• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, 

• Λειτουργία SLEEP 1 ma, 

• Τρόπος λειτουργίας DEEP SLEEP 50 nA  

• Ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων στα 110 kbps, 850 kbps, 6,8 Mbps. 

• Μέγιστο μήκος πακέτων 1023 bytes για εφαρμογές υψηλής απόδοσης  

• Ολοκληρωμένες λειτουργίες υποστήριξης MAC  

• Υποστηρίζει εύρος 2 καναλιών και TDOA  

• Διεπαφή SPI  

• Ολοκληρωμένο σε συσκευασία QFN 48 ακίδων με διαστάσεις 6 χιλ. x 6 χιλ. 

 Υποστηρίζει ταυτόχρονα την ακριβή θέση και τη μεταφορά δεδομένων 

  • Βασικά πλεονεκτήματα 

 • Υποστηρίζει την ακριβή θέση και μεταφοράς δεδομένων ταυτόχρονα 

 • Εκτίμηση θέσης με ακρίβεια τουλάχιστον 10 cm  

• Εκτεταμένες επικοινωνίες σε απόσταση στο εσωτερικό κτιρίων της τάξης 

τουλάχιστον των 290 m στα 110 kbps 10% PER  

 • Υψηλή ανθεκτικότητα σε  φαινόμενα εξασθένισης πολλών διαδρομών 

 • Υποστηρίζει υψηλές πυκνότητες ετικετών  της τάξης των 11000 το 

δευτερόλεπτο στις προαναφερθείσες διαστάσεις των 290 μέτρων 

 • Το μικρό αποτύπωμα της PCB επιτρέπει την ενσωμάτωση της συσκευής σε 

υπό παρακολούθηση αντικείμενα σε μια ποικιλία  εφαρμογών 

• Η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας επιτρέπει την χρήση της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας ελαχιστοποιώντας  το κόστος συντήρησης 


