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WOORD VOORAF 

 

Het zal vreemd zijn om na een jaar niet meer aan Bluetooth te moeten denken. Veel van mijn 

dagen en soms ook nachten (een deel van de metingen moest ’s nachts gebeuren) waren ermee 

gevuld. Toch ben ik blij te kunnen zeggen dat ik zonder tegenzin aan deze thesis heb kunnen 

werken. Het onderwerp, Bluetooth-positionering, was uitdagend en bood de mogelijkheid zelf 

iets te creëren om er vervolgens onderzoek mee uit te voeren.  

 

Nochtans heeft het een hele tijd geduurd vooraleer duidelijk was wat ik precies zou doen. Er 

was enige twijfel of positionering met Bluetooth wel realistisch was. Tot dan toe werd er 

binnen de Vakgroep Geografie aan Bluetooth tracking gedaan onder leiding van Professor Van 

de Weghe. Na mee te helpen bij een aantal van dergelijke projecten (Gentse Feesten, Rock 

Werchter: niet de meest onaangename studiegebieden) en een bezoek aan de Horecabeurs, 

waar (toevallig of niet) ook Bluetooth tracking werd gedaan, heb ik besloten toch te proberen 

Bluetooth-positionering te doen. Of het zou lukken bleef spannend tot in december, toen de 

eerste tests erop wezen dat er toch ‘iets’ mogelijk was. In maart was het programmeerwerk 

voltooid en begon een drukke testperiode, net op tijd afgerond om de thesis verder af te 

werken. 

 

Graag wil ik een aantal mensen bedanken. In de eerste plaats natuurlijk mijn ouders, die mij de 

kans hebben gegeven om te studeren en steeds onvoorwaardelijk voor mij klaarstaan. Prof. 

Nico Van de Weghe en Mathias Versichele wil ik graag danken voor het interessante 

onderwerp en de uitstekende begeleiding, en Bram Van Londersele voor zijn input en 

praktische steun. Roel Huybrechts, die magisch is met computers, wil ik bedanken voor zijn 

onbaatzuchtige en positieve hulp. Verder ook nog Edward Demûelenaere en Wim Van Riet, 

die mij ook geholpen hebben. Tenslotte zijn er nog een aantal vrienden die mij bijzonder 

gesteund hebben in deze periode, hetgeen ik niet snel zal vergeten. Charles, Simon, Davy, Sara, 

Eline en Marieke: bedankt!  
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1. INLEIDING 

 

Het opzet van deze thesis was het ontwikkelen van een systeem voor wireless local 

positioning, d.w.z. ‘ruwe’ lokalisatie op lokaal niveau. Met de term lokaal wordt bedoeld dat 

de omgeving, waarin het systeem werkt, zich beperkt tot hetzij (een deel van) een gebouw, 

hetzij een afgebakende open ruimte. Dit in tegenstelling tot andere systemen die bedoeld zijn 

voor toepassing op ruimere schaal (bijvoorbeeld GPS).  

 

De aanzet hiervoor was de aanwezigheid van een aantal tracking-projecten gebaseerd op 

Bluetooth (BT) binnen de Vakgroep Geografie van de Universiteit Gent. Het initiële doel was 

na te gaan of paden van bewegende objecten konden worden gereconstrueerd. Omwille van 

tijdsbeperkingen werd deze doelstelling aangepast: de objecten die worden gelokaliseerd zijn 

niet-bewegende objecten. Hoewel binnen de Vakgroep tot dan toe werd gewerkt met BT, werd 

toch nagegaan of er geen andere technologie bestond die beter geschikt was, of waarvan de 

implementatie eenvoudiger zou zijn. Uiteindelijk werd toch voor BT gekozen. BT is een 

draadloos, elektromagnetisch (EM) signaal, ontwikkeld voor communicatie over korte afstand 

(doorgaans minder dan 100 meter). De gehanteerde werkwijze voor het positioneringsysteem is 

gebaseerd op fingerprinting, ook pattern recognition of data comparison genoemd, waarbij 

voor de positiebepaling gebruik wordt gemaakt van een vooraf opgestelde databank.  

 

De tekst is als volgt georganiseerd. Het eerste deel is een literatuurstudie, waarin werd 

nagegaan welke systemen voor wireless local positioning reeds bestaan. Het doel was te 

bepalen welke technologie voor het eigen systeem geschikt zou zijn, en op welke wijze ze best 

kon worden geïmplementeerd. Zoals vermeld werd gekozen voor BT. In het daaropvolgende 

gedeelte (onderzoek) zijn de uitgevoerde tests beschreven. Eerst werden de eigenschappen van 

de gebruikte BT-signaalparameter (RSSI by inquiry) onderzocht. Vervolgens is de opbouw van 

het eigen positioneringssysteem beschreven. Er werden hiermee tests uitgevoerd, zowel indoor 

als outdoor. Het volgende onderdeel (discussie) bevat een verdere bespreking van de 

resultaten. In de conclusie werd getracht een synthese te maken van de bevindingen.  
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2. LITERATUURSTUDIE 

 

2.1 Keuze technologie voor wireless local positioning 

 

In de literatuur zijn verscheidene voorbeelden te vinden van positioneringssystemen die 

gebruik maken van uiteenlopende technologieën. Zij kunnen worden ingedeeld in 

elektromagnetische (EM) en niet-elektromagnetische systemen. Er werd op basis van 

literatuurstudie een overzicht gemaakt van de verschillende opties, om te beslissen welke 

technologie zou worden gebruikt (bijlage 1).  

 

Geluid viel af aangezien het geen EM signaal is. Zichtbaar licht is dan wel een EM golf, maar 

is (meestal) niet bedoeld als communicatiemiddel. Bovendien is de ontwikkeling van dergelijk 

systeem vrij complex en specialistisch.  Dit geldt ook voor FM en IrDA. Voor IrDA geldt 

bovendien dat de componenten duur en gevoelig zijn. RFID heeft zeer sterke voordelen, met 

als belangrijkste de mogelijkheid tot gebruik van passieve tags. De rest van de infrastructuur is 

echter wel erg duur, waardoor RFID niet haalbaar was. GPS viel af omdat het de bedoeling was 

om zelf een eigen, lokaal positioneringsysteem te ontwikkelen. Uiteindelijk werd voor BT 

gekozen: met deze technologie is enige ervaring aanwezig binnen de vakgroep, en de nodige 

hardware is beschikbaar. Zigbee en Wifi zouden waarschijnlijk gelijkaardig zijn om te 

ontwikkelen. Zigbee is een veelbelovende technologie maar nog niet even sterk verspreid als 

BT. Wifi heeft een aantal nadelen: het stroomverbruik ligt hoger, en meestal wordt de Wifi-

verbinding uitgeschakeld in mobiele toestellen. Dit zou van belang kunnen zijn indien men het 

systeem zou willen gebruiken voor passieve tracking van mobiele toestellen. 

 

2.2 Componenten van een positioneringsysteem met EM signalen 

 

De hoofdelementen van positioneringsystemen met EM signalen zijn: (i) een aantal sensoren 

die waarden meten, gerelateerd aan de relatieve positie van een mobiel target ten opzichte van 

gekende referentiepunten; (ii) een positioneringsalgoritme dat deze waarden verwerkt om de 

locatie van het target te schatten; en (iii) een uitvoer naar de gebruiker, bijvoorbeeld in de 

vorm van coördinaten of visueel (Pahlavan et al., 2002). Methoden voor afstands- en 
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positieschatting zijn vrijwel altijd gebaseerd op een of meerdere van onderstaande 

basiseigenschappen van het signaal (Bensky, 2008). 

1. Received Signal Strength (RSS). De signaalsterkte van een EM veld is evenredig met 

de uitgezonden sterkte, en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tot de 

bron. Op basis hiervan kunnen afstandsschattingen en lokalisatie worden gedaan. 

2. Time Of Flight (TOF). De afstand tussen bron en ontvanger is gelijk aan de TOF (d.i. 

de voortplantingstijd), vermenigvuldigd met de voortplantingssnelheid (d.i. de 

lichtsnelheid). Als het tijdstip van uitzenden gekend is, kan de afstand worden bepaald 

door het meten van de aankomsttijd (Time Of Arrival, TOA) bij de ontvanger. Anders 

kan men de afstand berekenen uit de verschillen in ontvangsttijd op verschillende 

locaties (Time Difference Of Arrival, TDOA). Het voordeel van TDOA tegenover TOA 

is, dat de gebruikte klokken in de basisstations niet gesynchroniseerd moeten zijn, en de 

zender geen informatie moet meesturen over het tijdstip waarop het signaal werd 

uitgezonden. Een andere, meer complexe manier om de TOF te bepalen is door gebruik 

te maken van de fase van de draaggolf (Carrier Signal Phase Of Arrival, POA). 

3. Angle Of Arrival (AOA) of Direction Of Arrival (DOA). Men weet dat het golffront 

van een signaal loodrecht staat op de voortplantingsrichting van de golf. De richting 

van een radiogolf kan worden geschat door het gekende ruimtelijke stralingspatroon 

van bron of ontvanger aan te passen, en de verandering in ontvangen signaalsterkte te 

bepalen. In tegenstelling tot de RSS-methode is het hier niet nodig de sterkte waarmee 

wordt uitgezonden te kennen. Rechtstreekse afstandsbepaling is niet mogelijk met 

AOA: er zijn minstens twee AOA-metingen, of combinatie van een AOA met TOF of 

RSS nodig om de positie van een mobiele terminal te bepalen. 

Twee varianten van deze methoden verschillen genoeg van bovenstaande om ze apart in te 

delen (hoewel ze in feite subcategorieën van RSS en soms TOF zijn):  

4. Proximity: het target wordt gedetecteerd wanneer het zich binnen een bepaalde afstand 

van een bepaalde locatie bevindt (bv. een sensor)  

5. Fingerprinting: het target wordt gelokaliseerd door vergelijking van de karakteristieken 

van het signaal (of de signalen) die worden ontvangen van (of in) dit target, met een 

databank van karakteristieken van hetzelfde type die op voorhand werd samengesteld 

binnen een gegeven gebied of volume.  
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Gezien de grote kosten en technische complexiteit van TOF (zeer precieze klokken, 

synchronisatie…) en AOA werd er hier voor geopteerd om op basis van RSS te werken. 

 

2.3 Plaatsbepaling met RSS 

 

Volgende aspecten van plaatsbepaling op basis van signaalsterkte, dikwijls aangeduid als RSS, 

worden beschreven in Bensky (2008).  

 

2.3.1 Voor- en nadelen 

 

RSS-gebaseerde lokalisatie kan worden geïmplementeerd op bestaande hardware zonder veel 

aanpassingen. De enige vereiste is dat de parameter die aan de signaalsterkte gerelateerd is 

moet kunnen worden opgemeten. Deze wordt vervolgens door de software omgezet in een 

positieschatting. Snelheid van gegevensoverdracht en precisie van het tijdsysteem zijn niet 

relevant bij RSS-systemen. Er is ook geen coördinatie of synchronisatie tussen zender en baken 

nodig. Er zijn echter ook nadelen die vermeld moeten worden. Interferentie en multipath 

veroorzaken een lagere nauwkeurigheid dan bij TOF-metingen. Verder zullen oriëntatie en 

relatieve positie van het gelokaliseerde toestel een effect hebben op de signaalsterktemetingen, 

en dus op de positieschatting. Ook is de propagatie van het signaal site-afhankelijk, waardoor 

het systeem moet worden aangepast aan de plaats van gebruik. Dikwijls houdt dit de creatie 

van een databank in, waarbij gegevens worden verzameld die in de daaropvolgende fase 

kunnen worden gebruikt voor de eigenlijke positionering. Dit proces noemt men fingerprinting. 

Tenslotte zijn er, om een aanvaardbare nauwkeurigheid te bereiken, meer referentiestations 

nodig dan het geval is bij een traditionele triangulatie. 

 

2.3.2 Mogelijke vormen van plaatsbepaling met RSS 

 

2.3.2.1 Multilateraal 

De signaalsterktemetingen worden verzameld door het netwerk van basisstations, en verwerkt 

in een centrale verwerkingseenheid tot een positieschatting. Voordeel is dat er meer 

rekenkracht en opslagcapaciteit beschikbaar is dan bij verwerking aan de zijde van het target; 
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deze moet ook geen kennis hebben van de locatie van de vaste basisstations of andere 

parameters. Het is echter mogelijk dat de privacy geschonden wordt. 

 

2.3.2.2 Unilateraal 

In tegenstelling tot de multilaterale methode berekent het target zelf zijn locatie uit de 

ontvangen signaalsterkten vanuit elk basisstation, in combinatie met de kennis van de locatie 

van de basisstations en de sterkte waarmee werd uitgezonden. Hierbij kent enkel het target zelf 

zijn positie, dus ontstaat er geen privacyprobleem. Het aantal toestellen waarvan de positie 

wordt berekend is niet gelimiteerd, in tegenstelling tot de multilaterale vorm, aangezien de 

rekenkracht voorzien wordt door het toestel zelf. Dit betekent dat het een Multi-User (MU) of 

MU met beperkingen i.p.v. Single-User (SU) systeem is. Een nadeel kan zijn dat het target 

mogelijk parameters van de basisstations moet downloaden, en een databank van het gebied 

waar de lokalisering plaatsvindt. 

 

2.3.2.3 Afstandsschatting  

Afstandsschatting (range estimation) kan gebeuren op basis van een propagatiemodel van de 

signaalsterkte. Geometrisch gezien (de locatie bepalen als het snijpunt van cirkels (2D) of 

sferen (3D)) komt dit overeen met de werkwijze bij TOF methoden. Omgevingsinvloeden 

worden mogelijk wel in rekening gebracht bij het bepalen van de parameters van de functie, 

maar er wordt geen gebruik gemaakt van een vooraf aangemaakte databank. De verschillende 

afstandsschattingen die worden bekomen, kunnen in een multilateratie worden gecombineerd 

tot een positieschatting. 

 

2.3.2.4 Fingerprinting 

Bij dergelijk systeem worden vooraf worden over het volledige gebied signaalsterktemetingen 

gedaan tussen vaste basisstations en target. Bij de lokalisatie zelf worden dan in realtime 

signaalsterktemetingen gedaan tussen target en basisstations; deze worden vergeleken met de 

waarden in de databank. Er worden meerdere benamingen gebruikt hiervoor: fingerprinting, 

data comparison, pattern recognition of pattern matching. De databank is uiteraard alleen 

geschikt voor de site waarvoor ze werd opgesteld. Als wijzigingen plaatsvinden aan deze site 

die de signaalsterkte beïnvloeden, moet de databank mogelijk opnieuw worden aangemaakt. 

Aangezien de schatting gebaseerd is op het werkelijke verlies aan signaalsterkte (path loss), 
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worden ongekende factoren als schaduwvorming (shadowing) en multipath omzeild, waardoor 

deze de lokalisering minder beïnvloeden. Toch kunnen bepaalde parameterwaarden onbekend 

blijven en op die manier onzekerheden introduceren. Bijvoorbeeld kan de energie waarmee 

wordt uitgezonden ongekend zijn (transmitter power), de oriëntatie van de antenne of het feit 

of het target al dan niet is afgeschermd. Het grootste nadeel is dat er nood is aan een site-

specifieke databank. Het opstellen hiervan kan veel tijd en middelen kosten, en de 

aangemaakte databank is zoals vermeld niet bruikbaar in een andere omgeving dan degene 

waarvoor ze werd opgesteld. 

 

2.4 Reeds ontwikkelde positioneringsystemen op basis van Bluetooth  

 

De beschikbare literatuur vermeldt geen TOF- of AOA-gebaseerde systemen met BT. De 

systemen die hier worden beschreven zijn dus gebaseerd op signaalsterkte (RSS). Ze worden 

hier ingedeeld als systemen zonder en met een actieve connectie, omdat dit invloed heeft op de 

meting van de signaalsterkte. Waarom dit zo is, komt aan bod in onderdeel 2.5.  

 

2.4.1 Zonder actieve connectie 

 

2.4.1.1 Met fingerprinting 
De benaderingswijze van King et al. (2009) is gelijkaardig aan deze die hier zal ontwikkeld 

worden. Basis van het systeem is fingerprinting, met gebruik van RSSI-waarden die tijdens het 

discovery-proces (dus bij inquiry) worden gemeten (deze termen worden verduidelijkt in 

onderdeel 2.5). De bereikte nauwkeurigheid is 2,5 m ± 1,75 m.  

 

2.4.1.2 Met propagatiemodel 

Aparicio et al. (2009) stellen een systeem voor waarin Wifi en BT gecombineerd worden om 

tot een betere plaatsbepaling te komen. Bij de Wifi component wordt fingerprinting gebruikt, 

maar voor BT stelt men een propagatiemodel op. De nauwkeurigheid bij fusie van beide 

technologieën was gemiddeld 2,21 m; dit was beter in vergelijking met de resultaten die op 

basis van enkel Wifi gehaald werden (gemiddelde nauwkeurigheid 2,73 m).  
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2.4.1.3 Andere 
Cheung et al. (2006) werken met ‘passieve bakens’ met gekende positie, die constant hun 

MAC-adres (een soort unieke code) en naam uitsturen. Het toestel bepaalt zijn positie op basis 

van welke bakens het kan waarnemen. De nauwkeurigheid bedraagt 2 tot 3 m. 

 

2.4.2 Met actieve connectie 

 

2.4.2.1 Met fingerprinting 

Aung et al. (2008) doen hoofdzakelijk onderzoek naar het verband tussen RSSI en afstand. 

Daarnaast werken ze een eenvoudig plaatsbepalingssysteem uit, dat bestaat uit twee masters en 

een slave (het onderscheid tussen deze twee toestellen wordt uitgelegd in deel 2.5). De slave 

wordt op de lijn tussen beide masters opgesteld, die 10 m uit elkaar staan. In een database zijn 

trainingsdata (RSSI) opgeslagen voor verschillende afstanden. De master nodes zenden 

periodisch metingen naar de server. De server vergelijkt de metingen met de trainingsdata, en 

schat op die manier de positie van de slave. De behaalde nauwkeurigheid bedraagt ongeveer 

een meter. Wendlandt et al. (2005) hanteren een bijzondere methode, met name de berekening 

van kansdichtheidsfuncties (AoPP, Area of Probable Position). Combinatie van meerdere 

AoPPs levert een positieschatting op. De AoPPs worden berekend aan de hand van RSSI en 

TPL (Transmit Power Level). De nauwkeurigheid is van de orde van enkele meters.  

 

2.4.2.2 Met propagatiemodel 

Bandara et al. (2004) ontwikkelden een centraal Access Point (AP) waaraan verschillende 

antennes bevestigd zijn. Voor elke antenne is een variabele demper (attenuator) voorzien. Het 

systeem is zo opgezet dat het AP, zonder de connectie met het mobiele toestel te verliezen, kan 

wisselen van antenne. Dit laat toe de leesbare range van de signaalsterkte (RSSI) ruimer te 

maken. De behaalde nauwkeurigheid is twee meter in 92% van de gevallen. Ook 

Madhavapeddy en Tse (2005) en Kotanen et al. (2003) gebruiken propagatiemodellen bij 

connectie. Bij Kotanen et al. (2003) converteert men de RSSI eerst naar een RX Power Level, 

alvorens afstanden te berekenen op basis van een propagatiemodel. Na combinatie van deze 

afstanden met een Extended Kalman Filter bekomt men de 3D-positie met een gemiddelde 

absolute fout van 3.76 m.  
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2.4.2.3 Andere 

De bedoeling van Anastasi et al. (2003) is om een applicatie te maken waarmee (BT-toestellen 

van) collega’s kunnen worden opgespoord in kantoorsituaties; daarvoor is uiteraard connectie 

met een netwerk nodig aangezien de posities van de andere toestellen moeten kunnen worden 

opgevraagd. Een ander region based systeem dat vrijwel dezelfde werking heeft wordt 

beschreven in Filho et al. (2008). Verder is ook bij Flora et al. (2006) en Kelly (2010) het doel 

te bepalen in welke ruimte het toestel zich bevindt. Flora et al. maken gebruik van RSSI-

metingen. Het systeem van Kelly, dat gebruik maakt van een single AP-configuratie, is 

uitgebreider, met naast het gebruik van RSSI ook LQ, CRSSI en CID. CRSSI (Cellular 

Received Signal Strength Indication) en CID (Cell ID) zijn parameters van een gsm-connectie: 

CRSSI is de sterkte waarmee het signaal van de mast, waarmee de gsm verbonden is, wordt 

ontvangen (visueel: de vertrouwde balkjes op het scherm). CID is het nummer van de mast 

waarvan het signaal het best wordt ontvangen, en waarmee de telefoon dan ook connectie 

maakt. Het Alipes project van Hallberg et al. (2003) heeft een ander opzet, met name 

positionering in een ruimere context (bijvoorbeeld zoeken naar het dichtstbijzijnde restaurant, 

de dichtste bushalte en dergelijke). Dit wordt bereikt door verschillende systemen, waaronder 

GPS en BT, te integreren in eenzelfde platform.  

 

2.4.3 Mogelijke problemen 

 

Hay et al. (2009) wijzen op een aantal problemen die voorkomen wanneer men de 

plaatsbepaling uitvoert vanuit de vaste infrastructuur. De bakens scannen namelijk naar BT-

apparaten, dit duidt men aan met de term inquiry. Indien dergelijk apparaat op discoverable 

staat, antwoordt het op de inquiry. Voordeel is dat er op het mobiele toestel niet moet worden 

geprogrammeerd. Maar mogelijk duiken er problemen op met privacy. Bovendien zorgen 

steeds meer fabrikanten voor een hogere graad van beveiliging, waarbij de ‘discoverable’ 

modus gelimiteerd wordt in de tijd (bijvoorbeeld IPhone, Android-toestellen). Daardoor richt 

men zich bij recente pogingen tot BT-tracking steeds meer op systemen waarbij vanuit het 

mobiele toestel gescand wordt naar de vaste bakens in plaats van omgekeerd. Dit zorgt voor 

verhoogde veiligheid aangezien er geen gegevens van het toestel moeten worden prijsgegeven. 

Anderzijds is er natuurlijk nood aan specifieke programmatuur op het mobiele toestel, zal het 

stroomverbruik hoger zijn, en is er een kanaal nodig waarlangs de positie-informatie kan 
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worden gecommuniceerd. Dit brengt met zich mee dat dergelijk concept niet meer kan worden 

gebruikt voor het ongemerkt in kaart brengen van mensenmassa’s (tracking), hetgeen 

oorspronkelijk het uitgangspunt was voor deze thesis. 

 

2.5 Parameter(s) van het Bluetooth-signaal 

 

2.5.1 Bluetooth: algemeen 

 

BT is een industriële standaard voor draadloze communicatie in wireless Personal Area 

Networks (PAN). Zijn voornaamste doel is dan ook het vervangen van bekabelde 

communicatie op korte afstand (1 – 10 m), met een zo laag mogelijk stroomverbruik. Bij groter 

zendvermogen kan tot 100 m bereik worden gehaald. Deze technologie is bedoeld voor 

toepassingen die geen datalinks met al te grote bandbreedte eisen. LOS is niet vereist 

aangezien radiofrequenties gebruikt worden (Almaula en Cheng, 2006). BT werkt in het 2.4 

GHz spectrum, dat vrij is van licenties en tot het UHF1-radiospectrum behoort. Om ervoor te 

zorgen dat het systeem toch nog werkt in een storende omgeving, wordt de frequentieband 

verdeeld in 79 kanalen. Het protocol is zodanig ontwikkeld dat tot 1600 keer per seconde 

tussen deze banden wordt gewisseld, het zogenaamde frequency hopping. Wanneer er een 

verbinding bestaat tussen toestellen, wordt deze in de tijd verdeeld in verschillende ‘slots’ van 

625 µs. Dit wordt gecoördineerd door het toestel dat men de master noemt. 

 

2.5.2 Beschikbare signaalparameters 

 

Hossain en Soh (2007) geven een overzicht van BT-signaalparameters en hun beschikbaarheid. 

De HCI (Host Controller Interface) van BT geeft toegang tot drie statusparameters, namelijk 

Link Quality (LQ), Received Signal Strength Indicator (RSSI), en Transmit Power Level 

(TPL). Deze parameters kunnen enkel worden bekomen indien men een actieve BT connectie 

tot stand brengt.  

 

                                                 
1 Ultra High Frequency (300 MHz tot 3 GHz): Een aantal van de toepassingen die in dit spectrum werken zijn 
gsm-telefoons (900, 1800 en 1900 MHz), digitale draadloze telefoons (1880 tot 1900 MHz), televisie (470 tot 870 
MHz), Bluetooth (2450 MHz), radio-verkeer. 
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LQ is een 8-bit unsigned integer (dus 0 ≤ LQ ≤ 255) die de verbindingskwaliteit aan de zijde 

van de ontvanger kwantificeert. Bij de meeste BT chipsets staat LQ in verband met de Bit 

Error Rate (BER, d.i. het aantal bits die door een of andere fout zijn aangetast, gedeeld door 

het totaal aantal doorgestuurde bits). De exacte omzetting van BER naar LQ is echter 

toestelspecifiek. TPL is een 8-bit signed integer (dus -128 ≤ TPL ≤ 127) die de energie 

weergeeft waarmee wordt uitgezonden (in dBm). De toestellen kunnen met een standaard 

ingestelde sterkte uitzenden. Afhankelijk van de klasse van het toestel kan deze sterkte ook 

variëren door toepassing van Power Control. Dit wordt hieronder verder besproken. De RSSI 

wordt weergegeven als een 8-bit signed integer. Hij wordt uitgedrukt in dB, en geeft weer of de 

ontvangen signaalsterkte (received (RX) Power Level) boven, onder of in de Golden Receive 

Power Range (GRPR) ligt. De GRPR wordt begrensd door een onderste en een bovenste 

limietwaarde (figuur 1). De minimale onderste limietwaarde is vastgelegd op 6 dB boven de 

werkelijke gevoeligheid van de ontvanger, de maximale onderste limietwaarde bedraagt -56 

dBm. De bovenste limietwaarde wordt op basis hiervan dynamisch bepaald, en is 20 ± 6 dB 

groter dan de onderste.  Indien RX power level binnen de GRPR ligt, is de RSSI gelijk aan nul. 

Een RX power level boven de GRPR en onder de GRPR leveren respectievelijk een RSSI 

groter en kleiner dan nul (Kotanen et al., 2003). 

 

 
Figuur 1: Definitie van GRPR (Bron: Kotanen et al., 2003) 

 

Het feit dat GRPR vrij los gedefinieerd is, maakt deze toestelspecifiek, net als de RSSI die er 

nauw mee verbonden is. De belangrijkste functie van RSSI is het leveren van informatie voor 

de Power Control, waarvan reeds sprake was: de BT-specificaties verplichten geen absolute 
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nauwkeurigheid van deze waarde. Het enige dat belangrijk is, is of de RX Power Level binnen, 

boven of onder de GRPR ligt. Als de RSSI positief (RX Power level > GRPR) of negatief is 

(RX Power Level < GRPR), zal vanuit de ontvanger een verzoek verzonden worden naar de 

bron om de TPL te wijzigen, respectievelijk ‘decrease’ of ‘increase’. Power Control zou enkel 

mogen worden toegepast indien beide partijen van de connectie erover beschikken. Toestellen 

van klasse 1 moeten erover beschikken indien de TPL meer dan 4 dBm bedraagt, met een 

maximum van 20 dBm. In klasse 2 en 3 (maximale output resp. 4 en 0 dBm) is de 

ondersteuning van Power Control optioneel (Bensky, 2008; Hossain en Soh, 2007). 

 

Naast LQ, RSSI en TPL is er in de ‘Bluetooth Core specification’, sinds BT versie 1.2, nog een 

vierde signaal-gerelateerde parameter beschikbaar: Inquiry Result with RSSI. Dit is een apart 

type van inquiry, waarbij de RSSI van nabije toestellen tijdens het discovery proces wordt 

verkregen. Dit is niet het geval bij het standaard commando voor een inquiry (HCI_inquiry) 

(Almaula, Cheng, 2006; King, 2009). Een voordeel is dus dat er geen connectie tussen de 

toestellen moet worden opgezet om deze parameter te kunnen meten: een verbinding tot stand 

brengen vraagt veel meer tijd, en bovendien is meestal menselijke tussenkomst noodzakelijk. 

Verder is het aantal gelijktijdige connecties gelimiteerd tot zeven. Dit is slechts zo in theorie: 

Madhavapeddy et al. (2005) wijzen erop dat de meeste hardware slechts tot drie verbindingen 

ondersteunt. Bovendien zal Power Control niet in actie treden wanneer er geen actieve 

connectie bestaat. Dit betekent dat de sterkte waarmee het signaal wordt uitgestuurd steeds 

dezelfde is. Dit is van belang bij de methode die hier werd gebruikt. Daarom werd ervoor 

gekozen te werken met de parameter Inquiry Result with RSSI (ook RSSI by inquiry genoemd).  

 

2.5.3 Geschiktheid voor positiebepalingen 

 

Hosain en Soh (2007) gaan na welke parameters van het BT-signaal geschikt zijn voor 

positioneringen. LQ is zoals gezegd toestelspecifiek, en daarom geen goede optie. De RSSI bij 

connectie hangt volledig af van de GRPR en Power Control. De relatie tussen RSSI en afstand 

kan als volgt worden onderzocht. Stel dat de zender een vaste TPL heeft die gelijk is aan Pt. De 

ontvanger heeft een GRPR met limietwaarden Pd1 (bovenste) en Pd2 (onderste) die 

respectievelijk op afstand d1 en d2 van de zender worden bereikt. Indien men uitgaat van een 

propagatiemodel in de vrije ruimte, is 
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���~ ����  �	 ��
~ ����  zodat 
������ =  ������   (1) 

 

Als men uitgaat van een path loss gelijk aan 20 dB tussen deze twee afstanden (d.i. nagenoeg 

gelijk aan de nominale GRPR range (figuur 1)), dan is 

 10 log ������ = 20     (2) 

 

Combinatie van (1) en (2) geeft   
���� = 10 

 

Dit betekent dat de RSSI gelijk blijft aan nul wanneer de afstand tussen d1 en d2 ligt, ook al 

verschillen deze met een factor 10. Dat wil zeggen dat er geen onderscheid zal gemaakt kunnen 

worden over een vrij grote afstand bij RSSI-lokalisatie. Bovendien kan het zijn dat Power 

Control wordt gebruikt in de zender op verzoek van de ontvanger. Gesteld dat er een range van 

20 dB is waarin dit gebeurt, levert dit in combinatie met de 20 dB van de GRPR een gebied 

van 40 dB op waarin geen verschillende path losses meer kunnen worden onderscheiden. Met 

dezelfde formules als hierboven komt men dan tot de conclusie dat een toestel dat 10 cm 

verwijderd is van de zender niet meer kan worden onderscheiden van een toestel dat zich op 10 

m afstand  bevindt. Dit is uiteraard onaanvaardbaar indien men een positie wil kunnen bepalen. 

TPL is eveneens weinig geschikt. Indien men aanneemt dat de minimale energie waarmee men 

kan uitzenden -30 dBm  is, en de maximale +20 dBm, kan TPL variëren over een range van 50 

dBm. Na ontvangst van een verzoek tot verhogen of verlagen van de TPL bij Power Control 

(een zgn. TPL request) gebeurt dit met een stapgrootte tussen 2 en 8 dBm. Er kan dan 

maximaal onderscheid worden gemaakt tussen 50/2 = 25 afstanden, hetgeen zeer beperkt is.  

 

RSSI by inquiry is vrij van het Power Control-effect dat hierboven werd beschreven. Het 

verzenden en beantwoorden van inquiries gebeurt met een toestelspecifieke sterkte. Bijgevolg 

kan men verwachten dat de RSSI by inquiry fijnere metingen zal opleveren dan de RSSI bij 

connectie. 
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2.6 Welke zijn de grootste foutenbronnen? 

 

Indoor propagatie van radiosignalen heeft een aantal specifieke kenmerken (Pahlavan en 

Makela, 2002): site-afhankelijkheid, belangrijke invloed van multipath, en weinig kans op 

DLOS (Direct Line of sight) tussen zender en ontvanger. De twee grootste foutenbronnen bij 

de meting zijn dan ook multipath bij de voortplanting en NLOS-condities (Non Line Of Sight) 

door schaduwvorming. Daarnaast hebben ook reflecties en absorpties een belangrijke invloed 

(Aparicio et al., 2009). De RSS- en AOA-metingen zullen hierdoor minder nauwkeurige 

waarden opleveren dan de TOA-metingen. Systemen die specifiek ontwikkeld zijn voor 

positionering met radiogolven zullen daarom bij voorkeur met TOA werken. Andere systemen, 

die gebruik maken van bestaande infrastructuur, zullen gebruik maken van RSS of AOA, of 

eventueel minder nauwkeurige TOA-metingen. Toch zijn er bij indoor situaties problemen met 

TOA-positionering: door obstructies is het DLOS propagatiepad niet altijd het sterkste, 

waardoor grote fouten kunnen optreden in de meting. In dat geval zal er nood zijn aan andere 

en meer complexe signaalvormen, werkfrequenties en technieken om het signaal te verwerken. 

 

De performantiecriteria voor telecommunicatie verschillen van deze voor lokalisering. Bij 

telecommunicatie hanteert men de reeds vermelde BER; bij systemen voor lokalisering zijn de 

geschatte nauwkeurigheden van de coördinaten maatgevend. Deze nauwkeurigheid is functie 

van de nauwkeurigheid van de gemeten waarden (AOA, RSS, TOA) waarop de locatie 

gebaseerd is, en van de complexiteit van het positioneringsalgoritme.  

 

3. ONDERZOEK 

 

Na overweging van de bevindingen uit de literatuurstudie, werd besloten dat een systeem zou 

worden ontwikkeld met BT, gebaseerd op metingen van de signaalsterkte zonder actieve 

connectie (parameter: RSSI by inquiry). Er zou multilateraal worden gewerkt: op die manier 

kon op een centrale PC worden geprogrammeerd. Er werd gebruik gemaakt van fingerprinting, 

omdat verschillende auteurs (Bensky, 2008; King et al., 2009) wijzen op moeilijkheden om een 

betrouwbaar en universeel propagatiemodel op te stellen voor indoor situaties. Er zou getracht 

worden verschillende verwerkingsmethoden toe te passen, teneinde de nauwkeurigheden ervan 

te kunnen vergelijken.  
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3.1 Eigenschappen signaalparameter (RSSI by inquiry) 

 

De parameter RSSI by inquiry is, volgens de officiële website, beschikbaar sinds de introductie 

van Bluetooth 1.2 in 2003 (http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Home.aspx, 13 maart 

2011). In een eerdere outdoor test werd de waarde van deze parameter gemeten, bij stijgende 

afstand tussen twee BT-toestellen. Hieruit bleek dat bij stijgende afstand  tussen beide 

toestellen de RSSI by inquiry een duidelijk verval vertoonde, tot een afstand van ongeveer 15 m 

(figuur 2). Bij afstanden groter dan 15 m was er duidelijk geen eenduidig verband tussen 

afstand en RSSI (in de grafiek opgenomen tot 60 m afstand). Deze resultaten deden vermoeden 

dat rechtstreekse afstandsschatting op basis van deze parameter mogelijk moest zijn, indien de 

afstanden beperkt werden tot ongeveer 15 m. Het is echter geweten dat deze werkwijze indoor 

veel moeilijkheden oplevert door allerlei foutenbronnen (multipath e.d.). Om die reden werd er 

hier voor gekozen om met fingerprinting te werken. De precieze werkwijze komt hieronder aan 

bod.  

 

 

Figuur 2: Verband tussen gemiddelde RSSI by inquiry tussen een BT-sensor (Parani 

UD100) en Samsung G600, en hun onderlinge afstand (Bron: onderzoek Mathias 

Versichele) 

 

Volgende tests dienden om de ruimtelijke eigenschappen van de RSSI verder te onderzoeken, 

en in hoeverre hij geschikt kan zijn voor lokalisatie. Bij alle tests werd een laptop gebruikt met 

als besturingssysteem Ubuntu Linux. De overige hardware bestond uit een aantal USB-hubs en 

BT-sensoren van het merk Parani, model UD100. De scripts die werden gebruikt voor de 
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metingen en verwerking van de resultaten werden geschreven in de programmeertaal Python. 

Om de BT-functionaliteiten te implementeren werd gebruik gemaakt van PyBluez, een 

wrapper rond BlueZ, de ingebouwde Bluetooth stack van Linux.  

 

Er werden in eerste instantie twee experimenten opgezet: het eerste in een bureau-omgeving, 

het tweede in een studiezaal. In beide gevallen werden een of meerdere sensoren in de ruimte 

opgehangen. Hiermee werden de RSSI-metingen uitgevoerd. Tijdens de uitvoering werd een 

gsm, waarvan de BT-interface ingeschakeld en ‘detecteerbaar’ was, achtereenvolgens op al de 

punten van het testbed geplaatst. Dit gebeurde met behulp van een steun van 75 cm hoog. 

Enerzijds diende dit om ervoor te zorgen dat de gsm zich ten opzichte van het opgemeten punt 

steeds op dezelfde hoogte bevond en steeds in dezelfde richting georiënteerd was; anderzijds 

kon op die manier vermeden worden dat iemand dicht bij de gsm moest staan om hem vast te 

houden. Nabijheid van mensen heeft namelijk een belangrijke invloed op het signaal. BT werkt 

in de 2,4 GHz-band, een resonante frequentie van water. Aangezien mensen voor het grootste 

deel uit water bestaan, wordt het BT-signaal door het menselijk lichaam geabsorbeerd (Ladd, 

2005 (voor Wifi, dat in dezelfde frequentieband werkt)). De metingen bij deze tests bestonden 

erin dat er voor elk punt (en voor elke sensor) twee inquiries lang RSSI-metingen werden 

uitgevoerd. De gemiddelden, het aantal metingen en de standaardafwijkingen van deze reeksen 

werden voor de analyses gebruikt.  

 

3.1.1 Visualisatie meetresultaten 

 

Onderstaande visualisaties van de metingen werden bekomen door interpolaties uit te voeren in 

ArcMap 9.3. Figuren 3 tot en met 13 werden bekomen door toepassing van Ordinary Kriging 

(OK) met Spatial Analyst-extensie. Er werd voor de interpolatie een sferisch variogrammodel 

gebruikt. Hierbij werden de twaalf dichtste punten gebruikt, zonder maximale afstand. Voor de 

classificatie werden gelijke intervallen gedefinieerd. Er moet bij de interpretatie wel op worden 

gelet dat de intervallen voor de figuren van het bureau en deze van de studiezaal niet dezelfde 

zijn. 
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3.1.1.1 Experimenten bureau 

In het bureau werden 45 punten gemarkeerd, willekeurig verspreid over de volledige ruimte en 

een stuk van de aansluitende gang. De coördinaten van deze punten werden opgemeten met een 

totaalstation. Ook de hoekpunten van het lokaal, de aansluitende gang en een grote metalen 

kast werden opgemeten. Tegen de muur van het lokaal werd een BT-sensor bevestigd op 

anderhalve meter hoogte, verbonden met een laptop. De metingen werden tweemaal 

uitgevoerd, op verschillende dagen (vanaf hier aangeduid als dag 1 en dag 2). 

 

Figuren 3 en 4 geven weer hoe de signaalsterkte, gemeten in de sensor die aan de muur is 

bevestigd, varieert doorheen de ruimte. Figuren 5 en 6 tonen de ruimtelijke variatie van de 

bijhorende standaardafwijkingen. Figuur 7 is een verschilkaart van figuren 3 en 4. De waarde 

die erin wordt voorgesteld heeft geen betekenisvolle eenheid en werd als volgt berekend. Eerst 

werden de waarden van figuren 3 en 4 genormaliseerd volgens het volgende principe:  

 

������ ������ =  (���� ������ − ��	����� ������)(��!����� ������ − ��	����� ������) 

 

Zo werden twee rasterbeelden bekomen met genormaliseerde waarden: fig3norm en fig4norm. 

Dan kon figuur 7 als volgt worden bepaald. 

 "�# 7 = %&'("�# 4)*+, −  "�# 3)*+,) 

 

 



 
 
 

Figuur 3: Bureau, gemiddelde RSSI (dag 1) (Bron: eigen onderzoek)

Figuur 4: Bureau, gemiddelde RSSI (dag 2) (Bron: eigen onderzoek)

 

 

 

 

 

Figuur 3: Bureau, gemiddelde RSSI (dag 1) (Bron: eigen onderzoek)

 

Figuur 4: Bureau, gemiddelde RSSI (dag 2) (Bron: eigen onderzoek)
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Figuur 3: Bureau, gemiddelde RSSI (dag 1) (Bron: eigen onderzoek) 

 

Figuur 4: Bureau, gemiddelde RSSI (dag 2) (Bron: eigen onderzoek) 



 
 
 

Figuur 5: Bureau, standaardafwij

Figuur 6: Bureau, standaardafwijking RSSI (dag 2)

 

 

Figuur 5: Bureau, standaardafwijking RSSI (dag 1) (Bron: eigen onderzoek)

Figuur 6: Bureau, standaardafwijking RSSI (dag 2) (Bron: eigen onderzoek
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king RSSI (dag 1) (Bron: eigen onderzoek) 

 

Bron: eigen onderzoek) 



 
 
 

Figuur 7: Bureau, verschil gemiddelde dag 1 en dag 2

 

3.1.1.2 Experimenten studiezaal

Ook hier werden punten op

een meetband. Er werden drie sensoren in de ruimte opgehangen. 

als S1, S2 en S3. S1 werd in een hoek gehangen, S2 tegen een muur, en S3 aan 

als bij de test in het bureau werden interpolaties gemaakt van de gemiddelde RSSI (

tot en met 10) en van de standaardafwijking ervan (

werden slechts op één dag uitgevoerd, dus hier werd geen verschilkaart gemaakt. 

 

 

 

, verschil gemiddelde dag 1 en dag 2 (Bron: eigen onderzoek

studiezaal 

ten op de vloer gemarkeerd, in dit geval 112. Zij werden opgemeten met 

een meetband. Er werden drie sensoren in de ruimte opgehangen. Ze 

als S1, S2 en S3. S1 werd in een hoek gehangen, S2 tegen een muur, en S3 aan 

test in het bureau werden interpolaties gemaakt van de gemiddelde RSSI (

tot en met 10) en van de standaardafwijking ervan (figuren 11 tot en met 13). De metingen

werden slechts op één dag uitgevoerd, dus hier werd geen verschilkaart gemaakt. 
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Bron: eigen onderzoek) 

. Zij werden opgemeten met 

 zullen worden aangeduid 

als S1, S2 en S3. S1 werd in een hoek gehangen, S2 tegen een muur, en S3 aan een zuil. Net 

test in het bureau werden interpolaties gemaakt van de gemiddelde RSSI (figuren 8 

11 tot en met 13). De metingen 

werden slechts op één dag uitgevoerd, dus hier werd geen verschilkaart gemaakt.   



 
 
 

Figuur 8: Studiezaal, gemiddelde RSSI (S1) (Bron: eigen onderzoek)

Figuur 9: Studiezaal, gemiddelde RSSI (S2) (Bron: eigen onderzoek)

 

 

 

 

Figuur 8: Studiezaal, gemiddelde RSSI (S1) (Bron: eigen onderzoek)

 

Figuur 9: Studiezaal, gemiddelde RSSI (S2) (Bron: eigen onderzoek)

Puntengrid: 1 x 1 m 

Puntengrid: 1 x 1 m 
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Figuur 8: Studiezaal, gemiddelde RSSI (S1) (Bron: eigen onderzoek) 

Figuur 9: Studiezaal, gemiddelde RSSI (S2) (Bron: eigen onderzoek) 



 
 
 

Figuur 10: Studiezaal, gemiddelde RSSI (S3) (Bron: eigen onderzoek)

Figuur 11: Studiezaal, standaardafwijkin

 

 

 

Figuur 10: Studiezaal, gemiddelde RSSI (S3) (Bron: eigen onderzoek)

 

Figuur 11: Studiezaal, standaardafwijking RSSI (S1) (Bron: eigen onderzoek)

Puntengrid: 1 x 1 m 

Puntengrid: 1 x 1 m 
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Figuur 10: Studiezaal, gemiddelde RSSI (S3) (Bron: eigen onderzoek) 

g RSSI (S1) (Bron: eigen onderzoek) 



 
 
 

Figuur 12: Studiezaal, standaardafwijking RSSI (S2) (Bron: eigen onderzoek)

Figuur 13: Studiezaal, standaardafwijking RSSI (S3)

 

 

 

Figuur 12: Studiezaal, standaardafwijking RSSI (S2) (Bron: eigen onderzoek)

 

Figuur 13: Studiezaal, standaardafwijking RSSI (S3) (Bron: eigen onderzoek)

Puntengrid: 1 x 1 m 

Puntengrid: 1 x 1 m 
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Figuur 12: Studiezaal, standaardafwijking RSSI (S2) (Bron: eigen onderzoek) 

(Bron: eigen onderzoek) 
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3.1.2 Analyse 

 

Naast bovenstaande visualisaties werd ook het statistisch programma R gebruikt om de 

resultaten te onderzoeken.  

 

3.1.2.1 Range van RSSI-waarden 

Indien men kijkt naar figuren 3 en 4 (bureau) en 8 tot en met 10 (studiezaal) lijkt het erop dat 

de gemiddelde RSSI-waarden voldoende variëren om uitspraak te kunnen doen over de positie 

van de gsm. Er is wel een zekere invloed van de omgeving op het signaal (het wordt 

bijvoorbeeld afgeschermd door de L-vormige metalen kast). Indien met fingerprinting wordt 

gewerkt is dit geen probleem, zolang de situatie ongewijzigd blijft. De range loopt, over beide 

experimenten heen, van ongeveer -80 tot -45 dbm.  

 

3.1.2.2 Ruimtelijk patroon van RSSI-waarden 

Aan het ruimtelijk patroon bij figuren 3 en 4 is duidelijk te zien dat de signaalsterkte het 

grootst blijft in de richting loodrecht op de muur waaraan de sensor bevestigd is. Men kan zich 

afvragen of deze directionaliteit in de sensor zelf aanwezig is, of veroorzaakt wordt door de 

manier waarop de sensor is bevestigd. Indien men figuren 8, 9 en 10 bekijkt kan men het 

laatste vermoeden: op basis van figuur 8, waarbij de sensor in de hoek is bevestigd, kan men er 

van uitgaan dat het de aanwezigheid van de muren is die de directionaliteit veroorzaakt. Dit 

vermoeden wordt versterkt door figuur 10, waar de sensor aan een zuil werd gehangen, en er 

veel minder sprake is van enige voorkeursrichting. 

 

De lagged scatterplots of h-scatterplots vormen een bijzondere wijze van ruimtelijke analyse. 

In dergelijke grafiek worden alle mogelijke dataparen weergegeven die in de ruimte worden 

gescheiden door een bepaalde afstand in een bepaalde richting. De afstand wordt dikwijls 

weergegeven als een interval, vooral indien de datapunten niet in een regelmatig grid gelegen 

zijn. Bijvoorbeeld in onderstaande overzichten van h-scatterplots (figuren 14 en 15) staat 

bovenaan telkens aangegeven in welk interval de afstand tussen de opgenomen datapunten ligt. 

Voor elke grafiek wordt de correlatiecoëfficient berekend (waarde r). Zoals te verwachten is, 

wordt de correlatie zwakker indien de punten verder uit elkaar liggen (Isaaks en Srivastava, 

1989). Hieruit zou men iets kunnen afleiden over de mogelijkheden voor plaatsbepaling op 
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basis van RSSI. Indien men onderscheid wil kunnen maken tussen verschillende 

meetafstanden, op basis van gemeten RSSI-waarden, is het noodzakelijk dat de RSSI-waarden 

in een bepaalde zone voldoende verschil vertonen met deze in een elders gelegen zone. En dat 

lijkt het geval te zijn indien men kijkt naar de test op dag 1 (figuur 14): dicht bij elkaar gelegen 

punten ([0, 1] en [0, 2]) vertonen een goede correlatie (resp. 0,76 en 0,70). Punten die ver van 

elkaar liggen hebben een steeds lagere correlatie (tot 0,03 in het interval [7, 8]). De waarden 

die horen bij de intervallen [8, 9] en [9, 10] zijn plots veel groter (resp. -0,20 en -0,59), maar 

dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er te weinig datakoppels aanwezig zijn met 

dergelijke tussenafstand om een betrouwbare correlatiecoëfficiënt te berekenen. 

 

Figuur 14: Bureau, h-scatterplot van gemiddelde RSSI (dag 1) (Bron: eigen onderzoek) 

 

De metingen op dag 2 (figuur 15) vertonen hetzelfde patroon, al is het minder uitgesproken. In 

de intervallen met dicht bij elkaar gelegen punten ([0, 1] en [0, 2]) is er opnieuw een goede 

correlatie, respectievelijk 0,63 en 0,54. Punten die ver van elkaar liggen hebben een steeds 

lagere correlatie (tot 0,12 in het interval [7, 8]). Voor de intervallen [8, 9] en [9, 10] stijgt de 
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correlatiecoëfficiënt weer, net als bij dag 1. Ook hier is dit alleen te verklaren door een te klein 

aantal datakoppels in deze intervallen om een betrouwbare waarde te berekenen. 

 

Figuur 15: Bureau, h-scatterplot van gemiddelde RSSI (dag 2) (Bron: eigen onderzoek) 

 

3.1.2.3 Herhaalbaarheid metingen 

De resultaten van de interpolaties in het bureau op dagen 1 en 2 zijn gelijkaardig maar uiteraard 

niet perfect gelijk, zowel voor gemiddelde RSSI als voor de standaardafwijking. Er werd voor 

de gemiddelde RSSI ook een verschilkaart gemaakt (figuur 7). Een belangrijke vaststelling is 

dat, in zones waar de aanwezigheid van mensen verschillend is tussen beide testdagen, de 

afwijkingen veel groter zijn dan elders. Dit is zo in de zone rond punt 29, en in de hoek rond 

punt 41. In beide zones kan dit worden verklaard door het feit dat er op de eerste dag wel 

iemand aanwezig was, en op de tweede niet. Verder is er duidelijk een zone met betere 

herhaalbaarheid, in het midden. Men kan concluderen dat voor een optimale herhaalbaarheid 

van de metingen een ongewijzigde omgeving de belangrijkste voorwaarde is. Naast 

bovenstaande visuele analyse toont ook figuur 16 aan dat de RSSI gemeten op de twee 

verschillende dagen goed overeenkomt voor de verschillende punten; de correlatiecoëfficiënt 
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bedraagt 0,93.  Dit is echter niet het geval voor de standaardafwijking (figuur 17): wat dit 

betreft vertonen de metingen op beide dagen weinig verband (correlatie 0,48). Wat het aantal 

metingen betreft laat figuur 18 zien dat het aantal metingen in de meeste gevallen willekeurig 

varieert tussen ongeveer 30 en 60 metingen; de correlatie tussen beide meetdagen bedraagt 

0,59.  

 

Waarschijnlijk zijn zowel de standaardafwijking van de RSSI als het aantal metingen niet 

voldoende herhaalbaar om een betrouwbare voorspeller te zijn van de afstand tot de sensor.  

 

 

Figuur 16: Bureau, gemiddelde RSSI (dag 1 tegenover dag 2) (Bron: eigen onderzoek) 
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Figuur 17: Bureau, standaardafwijking RSSI (dag 1 tegenover dag 2) (Bron: eigen 

onderzoek) 

 

 

Figuur 18: Bureau, aantal metingen (dag 1 tegenover dag 2) (Bron: eigen onderzoek) 
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3.1.2.4 Verband gemiddelde RSSI, standaardafwijking RSSI en aantal metingen met afstand 

Interessant is uiteraard het verband tussen afstand en RSSI. Dit wordt onderzocht aan de hand 

van de metingen in de studiezaal. In het bureau waren namelijk te veel obstakels aanwezig die 

een LOS-meting van de signaalsterkte onmogelijk maakten. Daardoor kon, aan de hand van de 

gegevens die daar werden verzameld, het rechtstreekse verband met de afstand niet worden 

onderzocht.  Voor de drie sensoren in de studiezaal (S1, S2 en S3) zien de resultaten er als 

volgt uit (figuren 19 tot en met 21).  

 

 

Figuur 19: Studiezaal, verband afstand en gemiddelde RSSI (S1) (Bron: eigen onderzoek) 
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Figuur 20: Studiezaal, verband afstand en gemiddelde RSSI (S2) (Bron: eigen onderzoek) 

 

Figuur 21: Studiezaal, verband afstand en gemiddelde RSSI (S3) (Bron: eigen onderzoek) 
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Tabel 1: correlatiecoëfficiënten met afstand (Bron: eigen onderzoek) 

Correlatie met 

afstand van sensor: 

Gemiddelde RSSI Standaardafwijking 

RSSI 

Aantal metingen 

S1 0,61 0,23 0,09 

S2 0,46 0,07 -0,07 

S3 0,74 0,25 -0,07 

 

Op basis van figuren 19 tot en met 21 en tabel 1 lijkt het erop dat RSSI en afstand best met 

elkaar overeenstemmen wanneer de sensor zo vrij mogelijk hangt, zoals bij S3 het geval is (aan 

een zuil). S1 (in hoek) en S2 (tegen muur) geven duidelijk minder goeie correlatie. Misschien 

kan, indien plaatsing van de sensoren zorgvuldig gebeurt, op deze manier toch een redelijk 

goede afstandsschatting gebeuren indien per sensor een individuele afstandsfunctie, specifiek 

voor de betreffende omgeving, wordt geformuleerd.  

 

Er kan ook worden onderzocht of de standaardafwijking en het aantal metingen zouden kunnen 

worden gebruikt om de afstand in te schatten. Dit blijkt niet het geval te zijn. De 

correlatiecoëfficiënten blijken zeer laag (zie tabel 1). Ook de figuren in bijlage 2 tonen 

duidelijk aan dat er inderdaad geen verband is. Het heeft dus geen zin om te proberen deze 

waarden te gebruiken voor afstandsschattingen.  

 

3.1.3 Verdeling RSSI-waarden in een meetreeks 

 

In beide bovenstaande opstellingen werd gewerkt met gemiddelde RSSI-waarden, bekomen uit 

een reeks van RSSI-metingen. Men zou verwachten dat dergelijke reeks waarden een normale 

verdeling zou hebben. Om dit te testen werd een sensor outdoor opgehangen, omdat er dan 

minst kans is op verstorende factoren. Een gsm met BT werd telkens op een bepaalde afstand 

van de sensor geplaatst, en er werd telkens een lange reeks waarden opgemeten. Figuren 22, 23 

en 24 geven de bijhorende verdelingen (resp. 2604, 754 en 1007 metingen). In S-Plus werd 

getest of de reeksen met meetwaarden normaal verdeeld waren. Dit bleek niet zo te zijn. De 

resultaten van de statistische tests zijn opgenomen in bijlage 3. Nadien bleek dat Pei et al. 

(2010) hebben kunnen aantonen dat de waarden een Weibull-distributie hebben. Figuren 22 tot 
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en met 24 tonen steeds een combinate van een kleinere en een grotere piek in de RSSI-

waarden, eveneens waar te nemen bij Pei et al. Wat dit fenomeen zou kunnen veroorzaken is 

niet meteen duidelijk. Bij de interpretatie van de figuren moet erop worden gelet dat de y-as 

(frequentie) verschilt vanwege het ongelijke aantal meetwaarden bij de drie tests. 

 

 

Figuur 22: Verdeling waarden RSSI in een meetreeks (gsm op 1.5 m afstand van de 

sensor; 2604 meetwaarden) (Bron: eigen onderzoek) 

 

 

Figuur 23: Verdeling waarden RSSI in een meetreeks (gsm op 7,5 m afstand van de 

sensor; 754 meetwaarden) (Bron: eigen onderzoek) 
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Figuur 24: Verdeling waarden RSSI in een meetreeks (gsm op 12,5 m afstand van de 

sensor; 1007 meetwaarden) (Bron: eigen onderzoek) 

 

3.2 Opbouw eigen systeem 

 

Het enige in de literatuur beschreven plaatsbepalingsysteem met BT dat op dezelfde wijze 

gebruik maakt van de parameter RSSI als hier - multilateraal, zonder actieve connectie, met 

fingerprinting - is BluePos van King et al., 2009.  De gerapporteerde nauwkeurigheid bedraagt 

2,5 ± 1,75 m. BluePos gebruikt een probabilistisch algoritme voor de positionering. Dergelijk 

algoritme beschouwt de signaalsterktemetingen, die in de referentiepunten worden uitgevoerd 

tijdens de trainingsfase, als distributies van waarden. In de positioneringsfase worden deze 

distributies dan aangewend om voor elk referentiepunt de waarschijnlijkheid te berekenen dat 

het apparaat zich op die plaats bevindt.  

 

Hier werden twee deterministische methoden uitgewerkt: de ‘euclidische’ methode, en een 

methode met lineaire regressie. Beide gebruiken, in plaats van volledige distributies, 

uitgemiddelde waarden. Ook werd een poging gedaan om een probabilistische methode te 

implementeren, gebaseerd op de regel van Bayes. De database van een probabilistische 

methode is groter dan deze van een deterministische, en zal dus meer informatie bevatten die 

bij de positionering kan worden gebruikt. Daardoor kan men verwachten dat haar schatting 

nauwkeuriger zal zijn. Voor beide types van algoritmen hangt de nauwkeurigheid af van het 

aantal referentiepunten dat in het beschouwde gebied wordt ingemeten, het aantal gebruikte 
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25: Stappen die tijdens het positioneringsproces worden gevolgd 

3.2.1 Algemeen: werkwijze 

De wijze waarop zal worden gewerkt is het eenvoudigst te illustreren aan de hand van een 

voorbeeld, uitgewerkt door Bensky (2008). Het betreft een simulatie van een fictief Wifi

gebaseerd systeem, maar het principe is hetzelfde als bij BT.  

3.2.1.1 Referentiemetingen 

De opstelling wordt weergegeven in figuur 26. De vaste referentiestations worden 

weergegeven door kruisjes (AP1, AP2, AP3). De referentiepunten, weergegeven door cirkels, 

zijn de punten waar tijdens de eerste fase referentiemetingen worden uitgevoerd voor de 
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25: Stappen die tijdens het positioneringsproces worden gevolgd (Bron: eigen 

De wijze waarop zal worden gewerkt is het eenvoudigst te illustreren aan de hand van een 

voorbeeld, uitgewerkt door Bensky (2008). Het betreft een simulatie van een fictief Wifi-

. De vaste referentiestations worden 

weergegeven door kruisjes (AP1, AP2, AP3). De referentiepunten, weergegeven door cirkels, 

ens de eerste fase referentiemetingen worden uitgevoerd voor de 
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aanmaak van een databank. De referentiemeting voor zo’n punt bestaat uit de verzameling van 

drie waarden. Elk van die waarden is de gemiddelde signaalsterkte van de transmissie tussen de 

mobiele terminal op het referentiepunt, en een van de APs. Tabel 2 geeft de referentiemetingen 

voor deze opstelling.  

 

Figuur 26: Opstelling van gesimuleerd Wifi positioneringssysteem (Bron: Bensky, 2008) 

 

Tabel 2: Referentiemetingen van gesimuleerd Wifi positioneringssysteem, in dBm (Bron: 

Bensky, 2008) 

 

 

Stel dat de mobiele terminal op een willekeurig punt wordt gezet (in figuur 26 weergegeven 

door een vierkantje). De vector V met meetwaarden in dit punt is bijvoorbeeld:  

 

S = (-94 dBm  -96 dBm -95 dBm)T 

 

Aan de hand van de informatie die deze meetvector inhoudt, kan men op verschillende 

manieren proberen inschatten wat de positie van de mobiele terminal is. De hier uitgewerkte 

methoden zijn de euclidische methode, en een methode op basis van lineaire regressie. Voor de 

Bayes-methode kan niet aan de hand van dit voorbeeld worden gewerkt, aangezien deze niet 

met uitgemiddelde waarden werkt.  
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3.2.1.2 Verwerking: euclidische methode 

De eerste stap bij de euclidische methode, is het normaliseren van alle meetvectoren. Dit houdt 

in dat enkel de relatieve signaalsterkte ten opzichte van de meting in AP1 wordt weerhouden. 

Op die manier kunnen de verschillen in sterkte waarmee verschillende types mobiele terminals 

(bijvoorbeeld een laptop, een gsm of een BT-hoofdtelefoon) uitzenden, in principe worden 

opgevangen, zodat vergelijking met de database mogelijk blijft. De genormaliseerde vectoren 

van de referentiepunten staan in tabel 3. De meetvector V wordt eveneens genormaliseerd tot:  

 

ST = (0 dBm  -2 dBm -1 dBm)T 

 

Tabel 3: Genormaliseerde referentiemetingen van gesimuleerd Wifi 

positioneringssysteem, in dBm (Bron: Bensky, 2008) 

 

De vectoren bij positionering moeten dan met behulp van een bepaald algoritme worden 

vergeleken met de vectoren van de databank. Bij de euclidische methode gebeurt dit met een 

algoritme naar analogie met de formule voor euclidische afstand. Voor elk referentiepunt van 

de databank wordt volgende waarde berekend:  

 

.) =  /0(12,4 − 1),4)5
46� ² 

Hierin is K het aantal sensoren, ST de genormaliseerde online meetvector, Sn de meetvector van 

referentiepunt n; i is de index van de sensor, n de index van het referentiepunt.  

 

De coördinaten van de referentiepunten zijn uiteraard gekend. De drie referentiepunten met de 

laagste D-waarde worden door het algoritme weerhouden. Als geschatte positie wordt het 

zwaartepunt van deze drie punten aangenomen. Indien wordt gewerkt met bovenstaand 

voorbeeld, verkrijgt men op basis van vector ST en tabel 3 volgende D-waarden (tabel 4). 
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Tabel 4: D-waarden tussen online vector ST en referentiemetingen van tabel 3 (Bron: 

Bensky, 2008) 

 

De drie referentiepunten met de laagste D-waarde zijn 2, 3 en 6. Aan de hand van hun 

coördinaten (x, y in tabel 2 moeten vermenigvuldigd worden met 10 om de coördinaten van de 

punten te bekomen) kan men hiervan het zwaartepunt berekenen met de formules 

 

7 =  18  ∙  0 !:
;

:6�     en    > =  18  ∙  0 ?:
;

:6�  

 

Met in dit geval L = 3 (het aantal punten), is: X = 23,33 en Y = 13,33. Met de ware positie (23, 

13), kan men de fout berekenen als de afstand tussen geschatte en ware positie, zijnde 0,47 m.  

 

3.2.1.3 Verwerking: methode met lineaire regressie 

Als basis voor deze tweede verwerkingsmethode wordt er per sensor een lineair regressiemodel 

opgesteld, dat de afstand schat in functie van de signaalsterkte. Deze methode wordt niet 

beschreven in Bensky (2008). Ter verduidelijking zal hier echter worden verdergewerkt met 

hetzelfde voorbeeld dat werd gebruikt ter illustratie van de euclidische methode. De 

signaalsterkte wordt hier aangeduid als RSSI. Voor elke sensor wordt dus een vergelijking 

opgesteld van de vorm: 

 �4 = � ∙ @11A4 + &  

Met di = afstand tot sensor I [m], RSSIi = meting sensor I [dBm] 

 

De parameters die moeten worden bepaald zijn dus a en b. Dit gebeurt op basis van volgende 

gegevens: de databank met metingen naar de referentiepunten; de coördinaten van de sensoren; 

de coördinaten van de referentiepunten. De gebruikte formules zijn de volgende. De afstand 

van sensor i tot referentiepunt n wordt uitgedrukt als:  
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�4,) = C(74 − 7))
 + (>4 − >))² 

 

Voor een bepaalde sensor i kunnen dan de parameters berekend worden: 

 

� = ∑ (@11A) −  @11AEEEEEE)(�) − �F)G)6�∑ (@11A) −  @11AEEEEEE)²G)6�  

& = �F − � ∙ @11AEEEEEE 

 

Hierin is n de index van het referentiepunt, N het aantal referentiepunten, dn de afstand van 

referentiepunt n tot sensor i [m], dE de gemiddelde afstand van de referentiepunten tot sensor i 

[m]. RSSIEEEEEE is het gemiddelde van alle RSSI-waarde voor sensor i over alle N referentiepunten, RSSIn is de gemiddelde RSSI-waarde voor sensor i in referentiepunt n. 
 

In bijlage 4.1 zijn de berekeningen opgenomen, gebaseerd op de opstelling in Bensky (2008), 

die volgende regressieparameters opleveren (tabel 5): 

 

Tabel 5: regressieparameters lineair model (Bron: naar Bensky, 2008) 

  parameter a parameter b 

AP1 -1,49 -98,67 

AP2 -1,21 -74,67 

AP3 -1,18 -71,59 

 

Tabel 6: geschatte afstanden op basis van lineair model (Bron: naar Bensky, 2008) 

 Geschatte afstand (m) 

AP1 41,48 

AP2 41,97 

AP3 40,08 

 

Als dan wordt gewerkt met de hierboven aangenomen meetvector S voor het gezochte punt,  

 

S = (-94 dBm  -96 dBm -95 dBm)T 
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dan zijn de resulterende geschatte afstanden opgenomen in tabel 6. Indien men dit visueel zou 

voorstellen, krijgt men rond elk AP een cirkel met een straal gelijk aan de bijhorende afstand. 

Het is bijna onmogelijk dat de cirkels allemaal een gemeenschappelijk snijpunt hebben. Er 

moet dus een methode worden gebruikt om de optimale schatting te bepalen, die rekening 

houdt met alle gegevens. Volgende stappen worden hierbij gevolgd. De uitwerking van het 

voorbeeld is te vinden in bijlage 4.2. 

 

In een eerste stap wordt een initiële schatting van het punt bepaald. Dit gebeurt door het 

snijpunt te bepalen van twee van de cirkels. Hiervoor worden alle mogelijke combinaties van 

sensoren geprobeerd, tot een snijpunt gevonden wordt dat in het werkingsgebied van het 

systeem valt. Om dit te kunnen beoordelen zal er bij het opzetten van het systeem steeds voor 

gezorgd worden dat enkel positieve X- en Y-coördinaten kunnen voorkomen. Het initiële 

schattingspunt wordt dan ook enkel aanvaard indien zijn coördinaten positief zijn. Voor het 

bovenstaande voorbeeld krijgt men als snijpunt van de cirkels rond AP1 en AP2 het punt 

(14,32; 38,93). De afstand tot de ware coördinaten (23,33; 13,33) bedraagt dus 27,14 m. 

 

Vervolgens wordt, om de schatting te optimaliseren, gebruik gemaakt van de cirkels rond alle 

sensoren. De combinatie gebeurt aan de hand van een methode die men ‘intersectie met 

afstanden’ noemt. Dit is een techniek uit de analytische gegevensverwerking, waarin gebruik 

wordt gemaakt van matrixrekening. De gegevens die hierbij worden gebruikt als input zijn de 

coördinaten van de initiële schatting en de sensoren, en de geschatte afstanden van het 

gezochte punt tot elk van de sensoren (de ‘cirkels’). Bij het voorbeeld dat hier wordt gebruikt is 

de nieuwe schatting (25,80; 45,67). De afstand tot de ware coördinaten na optimalisatie 

bedraagt in dit geval 32,43 m. In dit geval levert de lineaire regressiemethode dus geen goede 

schatting op, maar de gebuikte waarden zijn fictief, en het aantal sensoren beperkt tot drie. In 

de tests van het ontwikkelde systeem zullen meer sensoren gebruikt worden, waardoor meer 

informatie beschikbaar is, en de schatting beter zou moeten zijn. 

 

3.2.1.4 Verwerking: Bayes-methode 

Een derde methode die werd uitgewerkt voor de plaatsbepaling, is gebaseerd op een statistische 

verwerking van de meetgegevens, met de formule van Bayes als uitgangspunt. Hierbij worden 

alle individuele RSSI-metingen gebruikt, in tegenstelling tot de euclidische methode en de 
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lineaire regressie, die vertrekken van gemiddelde meetwaarden. De hier ontwikkelde methode 

is gebaseerd op Bensky (2008), Kelly (2008) en Wendlandt (2005). 

 

De formule van Bayes drukt de relatie uit tussen enerzijds a priori, en anderzijds a posteriori 

bekende waarschijnlijkheden en heeft algemeen de vorm: 

 

�([|%) = �(%|[) �([)�(%)   
 

Zodat, uitgedrukt in termen van observaties (de RSSI-metingen, obs) en posities (de 

referentiepunten, pos) het volgende kan worden geschreven: 

 

�(]�'|�&') = �(�&'|]�') �(]�')�(�&')   
 

Voor elk referentiepunt (pos) kan hiermee de kans berekend worden dat het mobiele toestel 

zich daar bevindt, onder de voorwaarde dat met de beschouwde sensor observatie obs wordt 

gedaan. Deze kans, uitgedrukt in het linker lid van de vergelijking, kan worden berekend aan 

de hand van de waarden in het rechterlid.  

 

De gemakkelijkst te bepalen waarde is �(]�'). Er wordt verondersteld dat het voor elk 

referentiepunt even waarschijnlijk is dat het mobiele toestel zich daar bevindt, dus is �(]�') = �G  (met N het aantal referentiepunten).  

 �(�&'|]�') bepalen is het meest omslachtig. Dit drukt de kans uit op de waargenomen 

observatie �&', gesteld dat men zich op een bepaald referentiepunt ]�' bevindt. Indien de 

RSSI-metingen normaal verdeeld zouden zijn, zou kunnen gewerkt worden met integralen om 

deze kansen te berekenen. Statistische tests in S-Plus toonden echter dat dit niet het geval is, 

zie onderdeel 3.1.5. 

 

Omdat de statistische verdeling van de waarden niet gekend is, en de integraalberekening voor 

alle referentiepunten daarenboven onmogelijk lange verwerkingstijden bleek te veroorzaken, 
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werd een andere oplossing uitgewerkt. Die houdt in dat de metingen ingedeeld worden in 

klassen. Eerst worden voor alle metingen frequentietabellen gemaakt. Deze worden opgesteld 

voor elk referentiepunt en voor elke sensor, en geven voor elke RSSI-waarde weer hoeveel 

keer zij voorkwam bij de meting in dat punt met die sensor. De frequentietabellen worden 

vervolgens omgevormd door de indeling in klassen met breedte gelijk aan 4 dBm. Aangezien 

met een klassenindeling wordt gewerkt, zal aan de hand van deze histogrammen niet �(�&'|]�') worden berekend, maar �(^��''�|]�'). De oorspronkelijke formule moet dan 

ook worden aangepast naar:  

 

�(]�'|^��''�) = �(^��''�|]�') �(]�')�(^��''�)   
 �(^��''�) drukt de kans uit dat met de beschouwde sensor een observatie wordt gedaan die 

binnen ^��''� valt. Dit kan worden berekend door te sommeren over alle punten (met N het 

aantal referentiepunten en n de index van een referentiepunt):  

 

 �(^��''�) =  ∑ �(^��''�|]�')) �(]�'))G)6�   

 

Bij het uitvoeren van een positioneringsmeting wordt voor elke sensor een gemiddelde RSSI-

waarde verkregen. In de verwerking van de Bayes-methode wordt niet rechtstreeks met deze 

gemiddelde waarden gewerkt, maar met klassen. Dus eerst moeten de gemiddelde waarden 

worden omgezet in een bepaalde klasse.  Eens dit gebeurd is kan men voor elk referentiepunt, 

voor elk van de sensoren, een waarde �(]�'|^��''�)  berekenen.  

 

Om vervolgens te bepalen welke referentiepunten met de hoogste waarschijnlijkheid het dichtst 

bij het gezochte punt liggen, moet de informatie van de verschillende sensoren worden 

gecombineerd. Dit gebeurt door voor elk referentiepunt de waarden �(]�'|^��''�) van de 

verschillende sensoren met elkaar te vermenigvuldigen. Men kan zich dit voorstellen als het 

combineren van verschillende waarschijnlijkheidsoppervlakken tot een enkel oppervlak.  
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3.2.2 Algoritme metingen 

 

Bij de metingen van de RSSI by inquiry (vanaf hier aangeduid als RSSI) werd vastgesteld dat 

vrij sterke fluctuaties mogelijk waren. Elke inquiry bestaat uit een reeks van RSSI-metingen, 

maar het aantal is niet vast en hangt onder meer af van de afstand tussen zender en ontvanger, 

en van het gebruikte BT-apparaat. Door het voorkomen van de fluctuaties in de waarden, 

gecombineerd met het feit dat nooit zeker is hoeveel waarden zullen worden gemeten in elke 

inquiry, leek het een slecht idee om bij metingen (zowel de voorafgaande referentiemetingen 

als de metingen in de positioneringsfase) een vast aantal inquiries te hanteren. Er is 

immersgeen garantie dat voldoende metingen zullen worden uitgevoerd om een betrouwbaar 

gemiddelde te bekomen. Daarom werd gezocht naar een methode om de metingen in de mate 

van het mogelijke betrouwbaarder te maken, en deze werd gevonden in de toepassing van een 

eenvoudige Kalman filter.  

 

Een Kalman filter bestaat uit een verzameling wiskundige vergelijkingen, die toelaten op 

efficiënte en recursieve wijze de toestand van een proces (in dit geval: de waarde van een 

variabele) in te schatten, op zo’n manier dat de gemiddelde gekwadrateerde fout 

geminimaliseerd wordt (Welch en Bishop, 2006). Met recursief wordt bedoeld dat het niet 

nodig is bij elke stap van het filteringsproces alle meetwaarden op te slaan, en opnieuw te 

verwerken bij de volgende stap (Maybeck, 1979).  

 

Ervan uitgaande dat er een ‘ware’ RSSI-waarde kan worden ontdekt in de metingen, werden 

volgende stappen geïmplementeerd. De bedoeling hiervan is dubbel: enerzijds de ruis van de 

data wegfilteren om de ware waarde te ontdekken; anderzijds ervoor zorgen dat er een vast 

stopcriterium kan worden ingesteld voor het meetproces (m.a.w. bepalen wanneer voldoende 

inquiries zijn doorlopen om een betrouwbare meting te hebben). De formules zijn zo 

opgebouwd, dat op basis van de variantie wordt bepaald hoeveel belang aan toegevoegde 

informatie (een gemeten gemiddelde) wordt gehecht. Een lage variantie zal zorgen voor een 

hoog gewicht van het bijhorend gemiddelde in de berekening; een hoge variantie zorgt ervoor 

dat aan het bijhorend gemiddelde minder belang wordt gehecht, waardoor het een lager 

gewicht krijgt. De gevolgde stappen zijn: 
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Stap 1: van inquiry 1: gemiddelde µ1 en standaardafw σ1 

 

Stap 2: van inquiry 2: µ2 en σ2  

 

Stap 3: schatting gecombineerd gemiddelde:  

µS1 = 
_��(_��`_��)  ∙ µ� +  

_��(_��`_��)  ∙ µ
 

= µ� +  _��(_��`_��)  (µ2 −  µ1) 

= µ1 + K1 (µ2 - µ1) 

Met K1 = a�
 (a�
 + a

)⁄  

 

Schatting gecombineerde variantie:  

1 / σc�
  = 1/σ�
 + 1/σ

 

 

Stap 4: van inquiry 3: µ3 en σ3 

Stel K2 = ac�
 (ac�
 + ae
)⁄  

 

Stap 5: Opnieuw een schatting van gecombineerd gemiddelde en gecombineerde variantie, 

waarbij de informatie van inquiry 3 worden toegevoegd aan de schatting in stap 3. 

µS2 = µS1 + K2 (µ3 - µS1) 

1 / σc

  = 1/σc�
  + 1/σe
 

 

Deze stappen worden steeds herhaald, dus telkens wordt een nieuwe inquiry uitgevoerd 

waarvan het gemiddelde en de variantie van de RSSI wordt berekend. Deze informatie wordt 

toegevoegd aan het gemiddelde en de variantie van de combinatie van alle voorafgaande 

inquiries.  

 

Zo kan het stopcriterium gedefinieerd worden: als twee opeenvolgende schattingen van het 

gemiddelde dicht genoeg bij elkaar liggen, en als de variantie laag genoeg wordt, kan men 

ervan uitgaan dat het bereikte gemiddelde dicht bij de ware waarde ligt. Het stopcriterium kan 

dan als volgt worden uitgedrukt: stel dat er een drempelwaarde D geldt voor het verschil in 
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gemiddelde, en een drempelwaarde V voor de variantie, dan stopt het algoritme als volgende 

voorwaarden allebei vervuld zijn:  

 

|µS,k - µS, k-1| < D  

σS,K < V 

 

De scripts waarin metingen gebeuren zijn steeds zodanig geschreven dat alle aangesloten 

sensoren overlopen worden, altijd in de volgorde van aansluiting. Het bleek problematisch om 

verscheidene sensoren gelijktijdig te laten meten naar eenzelfde BT-apparaat. In dat geval was 

er steeds een sensor die zeer veel metingen kon uitvoeren, terwijl de andere sensoren zeer 

weinig en onbetrouwbare metingen deden. Vermoedelijk wordt het probleem veroorzaakt aan 

de zijde van de gsm: die ontvangt signalen van alle sensoren tegelijk, en krijgt niet genoeg tijd 

om deze allemaal te verwerken en een antwoord terug te sturen. Daarom werd ervoor gekozen 

de sensoren achtereenvolgens te laten meten, in plaats van gelijktijdig. 

 

3.2.3 Metingen 

 

De scripts die hiervoor werden gebruikt zijn opgenomen in bijlage 5. Zowel bij de aanmaak 

van de databank (referentiemetingen) als bij de positionering moesten metingen worden 

uitgevoerd.  

 

3.2.3.1 Trainingsfase: aanmaak databank 

In de trainingsfase wordt een BT-apparaat achtereenvolgens op alle referentiepunten van het 

gebied geplaatst. Vervolgens wordt een script gebruikt (Referentiemetingen.py, bijlage 5.1) dat 

bovenstaand algoritme toepast om een tekstbestand te maken met referentiewaarden voor de 

RSSI voor alle sensoren. Dit script heeft de volgende parameters die door de gebruiker worden 

meegegeven. Ten eerste moet men het aantal sensoren (k) geven waarmee wordt gemeten. Ten 

tweede de naam van een zogenaamde whitelist: hierin staat het MAC-adres van het toestel dat 

moet worden gepositioneerd. De metingen naar alle andere toestellen worden niet 

weggeschreven naar de tekstbestanden. Tenslotte moet ook de naam van het tekstbestand, 

waarin de metingen worden weggeschreven, worden ingevoerd. Daarnaast wordt automatisch 

per sensor een overzichtsbestand met de metingen gemaakt, waarin ook de bekomen 
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standaardafwijking en het aantal metingen worden bijgehouden. Aan het begin van elke 

meting, waarin alle sensoren worden overlopen, moet de operator het identificatienummer van 

het betreffende referentiepunt opgeven.  

 

3.2.3.2 Meting bij positionering 

Twee werkwijzen werden gehanteerd. Bij de eerste werden de metingen weggeschreven in een 

tekstbestand, waarin alle metingen voor eenzelfde punt op één lijn in het bestand 

terechtkwamen. Achteraf zullen dan de punten in een keer kunnen worden verwerkt om een 

positieschatting te bekomen (post-processing). Het script dat voor deze metingen wordt 

gebruikt is opgenomen in bijlage 5.2.  

 

Naast de post-processing  methode werd ook een real-time methode gemaakt. Ook hierbij 

wordt het te positioneren apparaat op een willekeurig punt in het gebied geplaatst en worden de 

metingen naar de sensoren uitgevoerd. Het verschil met post-processing is echter dat de 

verwerking onmiddellijk in hetzelfde script gebeurt. Het resultaat van de positionering van dat 

punt is dan meteen beschikbaar. Dit werd enkel voor de euclidische methode en de methode 

met lineaire regressie uitgewerkt en werd hoofdzakelijk gebruikt om snelle tests van het 

systeem te kunnen uitvoeren. Voor de rest van de bespreking heeft dit dan ook weinig belang, 

aangezien de achterliggende verwerkingsmethode volledig dezelfde is als in post-processing. 

Het script werd dan ook niet in bijlage opgenomen aangezien dit niet echt relevant is. 

 

3.2.4 Post-processing  

 

Ook de scripts voor de verwerking zijn opgenomen in bijlage 5. Hieronder volgt een overzicht 

van de parameters die aan de verschillende verwerkingsscripts moeten worden meegegeven. 

Bijlage 6 bevat voorbeelden van de diverse tekstbestanden die in de loop van het proces 

worden gebruikt of aangemaakt. 

 

3.2.4.1 Euclidische methode 

Een eerste parameter die moet worden opgegeven, is het aantal sensoren waarmee wordt 

gemeten. Daarnaast moet ook de naam van volgende tekstbestanden worden gespecifieerd: het 

tekstbestand waarin de whitelist staat (zie 3.2.3.1); het tekstbestand waarin de metingen werden 
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weggeschreven tijdens de trainingsfase; dit met de coördinaten van de referentiepunten die 

tijdens de trainingsfase werden ingemeten; dit waarin de metingen werden weggeschreven 

tijdens de positioneringsfase; dit met de ware coördinaten van de tijdens de positioneringsfase 

geschatte punten; en tenslotte het tekstbestand waarnaar de resultaten worden weggeschreven 

(script in bijlage 5.3, voorbeelden tekstbestanden in bijlage 6). 

 

3.2.4.2 Lineaire regressie 

Hier moeten dezelfde parameters worden meegegeven als bij de euclidische methode, met 

toevoeging van een tekstbestand waarin de coördinaten van de sensoren zijn opgenomen (script 

in bijlage 5.4). 

 

3.2.4.3 Bayes-methode 

De parameters die worden meegegeven zijn volledig dezelfde als bij de euclidische methode. 

In het script zelf wordt ervoor gezorgd dat de juiste tekstbestanden (met de meetgegevens voor 

de Bayes-methode) worden geopend, en niet deze voor de euclidische methode of lineaire 

regressie (die uitgemiddelde RSSI-waarden bevatten in plaats van individuele) (script in bijlage 

5.5). 

 

3.3 Tests eigen systeem 

 

Bij de tests die hieronder worden beschreven, werd telkens een bepaald aspect veranderd 

(hetzij van de meting, hetzij van de verwerking), om haar invloed op de nauwkeurigheid te 

kunnen onderzoeken. Er werd op die manier onderzocht welke van de beschreven 

verwerkingsmethoden de beste resultaten oplevert (euclidische methode, methode met lineaire 

regressie, of Bayes-methode). Verder werd nagegaan in hoeverre de nauwkeurigheid minder 

wordt indien in de positioneringsfase een kleiner aantal metingen wordt gebruikt. Ook de 

invloed van de oriëntatie van het toestel werd onderzocht. Tenslotte werd ook geprobeerd om 

andere toestellen te positioneren dan het toestel dat werd gebruikt voor de aanmaak van de 

databank. Het bleek onmogelijk om binnen de beschikbare tijd de resultaten van alle 

uitgevoerde tests te beoordelen aan de hand van uitgebreide statistische analyse. Daarom werd 

gewerkt aan de hand van figuren waarin bij de gemiddelden en de bijhorende 

standaardafwijkingen werden weergegeven aan de hand van foutenbalken (figuren 30 en 34).  
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Bij vergelijking van  de resultaten van indoor en outdoor test moet met een aantal zaken 

rekening worden gehouden. De configuratie van de sensoren is in beide tests licht verschillend. 

Hoewel zowel indoor als outdoor zeven sensoren werden gebruikt, was het onvermijdelijk dat 

hun relatieve positie niet identiek was. Bovendien was het niet mogelijk de sensoren outdoor 

op dezelfde hoogte op te hangen als indoor. Indoor hingen ze op een hoogte van ongeveer 1,70 

m. Outdoor was dit ongeveer 1 m. Daarom zal met de nodige voorzichtigheid moeten worden 

geoordeeld over eventuele verschillen in nauwkeurigheid tussen beide omgevingen. 

 

Om de tests uit te voeren werd het script voor de positioneringsmetingen aangepast zodat, bij 

opstelling op een bepaald punt, de metingen tien keer werden herhaald. De gebruikte databank 

werd zowel voor de outdoor als voor de indoor test gecreëerd met gebruik van een gsm van het 

type Nokia 2730. De instellingen voor de stopcriteria in het script van de metingen, zoals 

beschreven in onderdeel 3.2.2, waren (tenzij anders vermeld) een standaardafwijking van 8 

dBm, een verschil tussen opeenvolgende gemiddelden van 1 dBm. De reden hiervoor was dat 

bij eerdere metingen was gebleken dat het verschil tussen de gemiddelden meestal de 

doorslaggevende factor was. Daarom werd de standaardafwijking op een hoge waarde 

ingesteld: anders duurden de metingen nodeloos lang.  

 

3.3.1 Outdoor test 

 

Voor de outdoor test werd het systeem opgezet in een tuin. Er werd voor gekozen om met 

zeven sensoren te werken. Er werd een grid van 98 punten gedefinieerd, met tussenafstand van 

een meter. Figuren in bijlage 7 zijn interpolaties van de gemiddelde meetwaarden op de punten 

van het grid, telkens voor de beschouwde sensor die op de figuur wordt aangeduid. De 

klassenindeling hiervan is in dit geval dezelfde als de figuren voor de indoor test (bijlage 9), 

waardoor vergelijking tussen beide wel mogelijk is. 

 

3.3.1.1 Verwerkingsmethode 

Om na te gaan welke verwerkingsmethode de beste resultaten oplevert, werden op acht punten 

(genummerd 11 tot en met 18) metingen uitgevoerd met de Nokia 2730. Zoals hierboven 

aangegeven werd de meting op elk punt tien keer herhaald door het script. De metingen werden 

verwerkt met de vermelde methoden (euclidische methode, lineaire regressie en Bayes). Per 
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verwerkingsmethode werden dus voor elk punt tien positieschattingen bekomen. Aan de hand 

van de ware coördinaten van elk punt (die gekend zijn), en de geschatte coördinaten voor elke 

meting, kon telkens de afstand tussen beide worden berekend. Deze afstand is de fout bij 

positionering. Tabel 7 geeft per punt de gemiddelde afstandsfout over tien metingen, voor elke 

verwerkingsmethode. Men kan over alle punten heen het gemiddelde berekenen. Daaruit blijkt 

dat de euclidische methode (gemiddelde fout 1,93 m) veel beter presteert dan de lineaire 

regressie en de Bayes-methode (respectievelijk 3,38 m en 6,17 m). Op basis van figuur 30a kan 

men stellen dat de resultaten van de euclidische methode significant nauwkeuriger zijn dan 

deze van de Bayes-methode. De foutbalken hebben de lengte van één keer de 

standaardafwijking boven en onder het gemiddelde. Hoewel de gemiddelde fout voor de 

euclidische methode ook veel kleiner is dan deze voor de lineaire regressie, is er toch 

overlapping van de foutbalken bij deze twee methoden. Een meer uitgebreide statistische test 

zou nodig zijn om hierover beter uitspraak te kunnen doen. 

 

Vanwege de zwakke prestaties van de Bayes-methode zal zij verder niet in de vergelijkingen 

worden gebruikt. Het is een vrij complexe methode waarvan de uitwerking meer tijd eist dan 

beschikbaar was. Figuur 27 stelt de puntenwolken met positieschattingen voor twee punten 

voor (punten 12 en 14). Bij punt 12 is het duidelijk de euclidische methode die een beter 

resultaat oplevert. Ook bij punt 14 liggen de schattingen van deze methode iets dichter bij de 

ware positie. De figuren in bijlage 8.1 visualiseren de puntenwolken van de overige individuele 

metingen op basis waarvan tabel 7 is opgemaakt.  
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Tabel 7: Gemiddelde fout (afstand) op positionering (m),  per verwerkingsmethode 

(outdoor) (Bron: eigen onderzoek) 

Punt Euclidische methode Lineaire regressie Bayes-methode 

11 3,41 2,09 2,20 

12 1,04 4,75 6,67 

13 2,21 3,83 5,89 

14 0,96 2,56 4,78 

15 3,18 6,11 10,71 

16 1,36 2,23 6,67 

17 1,44 2,76 2,71 

18 1,86 2,74 9,74 

  Gemiddelde: Gemiddelde: Gemiddelde: 

  1,93 3,38 6,17 

  Standaardafwijking: Standaardafwijking: Standaardafwijking: 

  0,94 1,41 3,01 

 

 

Figuur 27: Puntenwolken van positieschattingen voor vergelijking van verschillende 

verwerkingsmethoden (outdoor), metingen op punten 12 en 14 (Bron: eigen onderzoek) 
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3.3.1.2 Aantal metingen 

Bovenstaande meetmethode (met Kalman filter, verder ‘standaard meetmethode’ genoemd) 

nam vrij veel tijd in beslag: per meetcyclus ongeveer een à twee minuten, dus voor elk punt 

(waar telkens tien meetcycli werden doorlopen) ongeveer een kwartier. Omdat een 

positioneringsmeting bij voorkeur zo kort mogelijk duurt, werd nagegaan welke invloed een 

reductie van het aantal metingen (en dus de meettijd) zou hebben op de kwaliteit van de 

positiebepaling.  

 

Hiervoor werden voor dezelfde acht punten als in deel 3.3.1.1 de metingen opnieuw 

uitgevoerd, maar dit keer zonder stopcriteria. Er werd gewoon steeds één inquiry uitgevoerd. 

Het gevolg was uiteraard een gevoeliger lager aantal metingen, en een veel kortere meettijd 

(per punt ongeveer tien minuten in plaats van een kwartier voor tien meetcycli). Tabellen 8 en 

9 tonen aan dat de standaard meetmethode nauwkeuriger resultaten oplevert. In tabel 8 is te 

zien dat de gemiddelde fout bij gebruik van de standaard meetmethode ongeveer een halve 

meter kleiner is dan bij de kortere meetmethode indien wordt verwerkt met de euclidische 

methode. Toch kan op basis van figuur 30b geen uitspraak worden gedaan over het feit of ze 

significant van elkaar verschillen, aangezien de foutbalken overlappen. Hetzelfde geldt indien 

de verwerking met lineaire regressie gebeurt: de standaard meetmethode levert gemiddeld een 

resultaat op met ongeveer 30 cm kleinere fout (tabel 9), maar ook hier hebben de foutbalken 

een grote overlapping (figuur 30c). 

 
In figuur 28 ziet men dat de positieschattingen niet erg veel veranderen bij kleiner aantal 

metingen. Zowel voor punt 12 als punt 15 liggen de resultaten van beide erg dicht bij elkaar. 

De overige puntenwolken van de metingen op basis waarvan tabel 8 werd opgesteld, zijn 

opgenomen in bijlage 8.2. 
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Tabel 8: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met euclidische 

methode (m), bij verschillend aantal metingen (outdoor) (Bron: eigen onderzoek) 

Punt Standaard meetmethode meetmethode met 1 inquiry 

11 3,41 2,60 

12 1,04 1,71 

13 2,21 2,11 

14 0,96 2,31 

15 3,18 3,17 

16 1,36 4,23 

17 1,44 1,82 

18 1,86 2,55 

  Gemiddelde: Gemiddelde: 

  1,93 2,56 

  Standaardafwijking: Standaardafwijking: 

  0,94 0,82 

 

Tabel 9: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met lineaire regressie 

(m), bij verschillend aantal metingen (outdoor) (Bron: eigen onderzoek)  

Punt Standaard meetmethode meetmethode met 1 inquiry 

11 2,09 1,31 

12 4,75 3,97 

13 3,83 4,58 

14 2,56 3,81 

15 6,11 6,50 

16 2,23 2,81 

17 2,76 2,38 

18 2,74 4,66 

  Gemiddelde: Gemiddelde: 

  3,38 3,75 

  Standaardafwijking: Standaardafwijking: 

  1,41 1,60 
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Figuur 28: Puntenwolken van positieschattingen voor vergelijking standaardmethode 

met metingen met 1 inquiry (outdoor), metingen op punten 12 en 15 (Bron: eigen 

onderzoek) 
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3.3.1.3 Oriëntatie 

Volgens Bensky (2008) is het mogelijk dat de oriëntatie van het gepositioneerde toestel een 

grote invloed heeft op de behaalde nauwkeurigheid. Om dit na te gaan werd een vergelijking 

gemaakt tussen enerzijds metingen waarbij de gsm (Nokia 2730) op dezelfde manier 

georiënteerd was als bij de aanmaak van de databank (‘standaard’oriëntatie), en anderzijds 

metingen met een alternatieve oriëntatie. Tabellen 10 en 11 geven een vergelijking van de 

resultaten bij gebruik van de standaard meetmethode. Visualisaties van bijhorende 

puntenwolken zijn opgenomen in bijlagen 8.3 en 8.4.  

 

Tabel 10: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met euclidische 

methode (m), bij verschillende oriëntaties (standaard meetmethode, outdoor) (Bron: 

eigen onderzoek) 

Punt Standaardoriëntatie Alternatieve oriëntatie 

12 1,04 1,64 

14 0,96 1,56 

17 1,44 1,91 

  Gemiddelde: Gemiddelde: 

  1,14 1,70 

 

Tabel 11: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met lineaire 

regressie (m), bij verschillende oriëntaties (standaard meetmethode, outdoor) (Bron: 

eigen onderzoek) 

Punt Standaardoriëntatie Alternatieve oriëntatie 

12 4,75 4,01 

14 2,56 3,31 

17 2,76 2,29 

  Gemiddelde: Gemiddelde: 

  3,36 3,20 

 

De metingen met de standaard meetmethode namen te veel tijd in beslag om voor alle acht de 

testpunten te herhalen. Om dat te kunnen doen werden de metingen uitgevoerd met de kortere 

meetmethode (1 inquiry). De resultaten staan in tabellen 12 en 13. In combinatie met figuren 

30d en 30e kan worden vastgesteld dat de schattingen nauwkeuriger zijn indien het toestel bij 

de metingen standaard is georiënteerd. Het verschil bij de lineaire regressie is zeer klein, bij de 

euclidische methode is het meer uitgesproken. In beide gevallen overlappen de foutbalken 

waardoor moeilijk een gefundeerde uitspraak kan worden gedaan over de significantie van het 
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verschil. De figuren met puntenwolken werden niet gemaakt voor deze outdoor oriëntatietest 

met de kortere meetmethode. Dit gebeurde wel voor de indoor test die hieronder wordt 

besproken. 

 

Tabel 12: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met euclidische 

methode (m), bij verschillende oriëntaties (kortere meetmethode, outdoor) (Bron: eigen 

onderzoek) 

Punt Standaardoriëntatie Alternatieve oriëntatie 

11 2,60 2,63 

12 1,71 4,29 

13 2,11 3,11 

14 2,31 1,71 

15 3,17 2,40 

16 4,23 5,70 

17 1,82 4,89 

18 2,55 4,53 

  Gemiddelde: Gemiddelde: 

  2,56 3,66 

  Standaardafwijking: Standaardafwijking: 

  0,82 1,39 

 

Tabel 13: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met lineaire 

regressie (m), bij verschillende oriëntaties (kortere meetmethode, outdoor) (Bron: eigen 

onderzoek) 

Punt Standaardoriëntatie Alternatieve oriëntatie 

11 1,31 2,18 

12 3,97 5,87 

13 4,58 4,34 

14 3,81 1,38 

15 6,50 6,17 

16 2,81 3,48 

17 2,38 3,94 

18 4,66   

  Gemiddelde: Gemiddelde: 

  3,75 3,91 

  Standaardafwijking: Standaardafwijking: 

  1,60 1,77 
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3.3.1.4 Toestel 

Tabellen 14 en 15 geven een vergelijking van de nauwkeurigheid op basis van metingen met de 

standaard  meetmethode voor enkele punten (punt 11 en 14 voor alle toestellen, punt 13 voor 

Nokia 2730 en ASUS A7U). In de eerste plaats blijkt ook hier dat de euclidische 

verwerkingsmethode over het algemeen betere resultaten geeft. Daarnaast is het ook 

opmerkelijk dat  het model Nokia 3600 beter scoort dan Nokia 2730, ondanks het feit dat met 

deze laatste de metingen voor de databank werden verricht. Aangezien slechts enkele punten 

beschikbaar zijn in deze vergelijking zegt dit echter weinig. De resultaten van de gsm’s (Nokia 

2730 en 3600, Samsung F480) vallen nog enigszins binnen aanvaardbare grenzen. Deze van de 

laptop (ASUS A7U) lijken mee te vallen bij de euclidische verwerking, maar zijn zeer slecht 

bij lineaire regressie. Figuur 29 toont puntenwolken voor verschillende toestellen. Punt 11 is 

een voorbeeld met grote spreiding: vrijwel alle toestellen kennen vrij grote fouten. De Nokia 

3600 heeft het beste resultaat. Bij punt 14 zijn de schattingen dan weer allemaal vrij goed. De 

rest van de puntenwolken die horen bij tabellen 14 en 15 zijn opgenomen in bijlagen 8.5 en 

8.6.  

 

Tabel 14: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met euclidische 

methode (m), bij verschillende toestellen (standaard meetmethode, outdoor) (Bron: eigen 

onderzoek) 

Punt Nokia 2730 Nokia 3600 Samsung F480 ASUS A7U (Laptop) 

11 3,41 1,77 2,10 2,65 

13 2,21     5,82 

14 0,96 0,75 1,50 0,40 

  Gemiddelde: Gemiddelde: Gemiddelde: Gemiddelde: 

  2,19 1,26 1,80 2,96 

 

Tabel 15: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met lineaire 

regressie (m), bij verschillende toestellen (standaard meetmethode, outdoor) (Bron: eigen 

onderzoek) 

Punt Nokia 2730 Nokia 3600 Samsung F480 ASUS A7U (Laptop) 

11 2,09 2,51 1,67 6,23 

13 3,83     4,32 

14 2,56 0,72 1,20 7,98 

  Gemiddelde: Gemiddelde: Gemiddelde: Gemiddelde: 

  2,83 1,62 1,44 6,18 
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Figuur 29: Puntenwolken van positieschattingen voor vergelijking van verschillende 

toestellen (outdoor), metingen op punten 11 en 14 (Bron: eigen onderzoek) 

Omdat de metingen met de standaard meetmethode te veel tijd in beslag namen, werd deze test 

opnieuw gedaan voor alle acht de punten, maar dan telkens met metingen van slechts 1 inquiry 

voor elke sensor (tabellen 16 en 17). Op dat moment was het toestel Samsung F480 niet 

beschikbaar. Zowel bij verwerking met de euclidische methode als met lineaire regressie valt 

op dat de twee Nokia-toestellen zeer gelijkaardige resultaten geven. De resultaten van de 

ASUS A7U (een laptop) zijn veel minder nauwkeurig met een gemiddelde fout van 

respectievelijk 4,33 m en 5 m. Aangezien voor de drie toestellen de standaardafwijkingen ook 

hier vrij groot zijn kan niet onmiddellijk een statistische uitspraak worden gedaan over de 

vraag of de verschillen significant zijn (zie ook de overlappende foutenbalken in figuren 30f en 

30g). De figuren met puntenwolken werden niet opgenomen voor deze outdoor test van de 

verschillende toestellen met de kortere meetmethode. Dit gebeurde wel voor de indoor test die 

hieronder wordt besproken. 
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Tabel 16: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met euclidische 

methode (m), bij verschillende toestellen (kortere meetmethode, outdoor) (Bron: eigen 

onderzoek) 

Punt Nokia 2730 Nokia 3600 ASUS A7U (Laptop) 

11 2,60 1,37 2,47 

12 1,71 3,47 5,78 

13 2,11 4,12 7,48 

14 2,31 2,06 0,46 

15 3,17 5,52 7,41 

16 4,23 1,74 4,70 

17 1,82 4,36 4,99 

18 2,55 1,29 1,37 

  Gemiddelde: Gemiddelde: Gemiddelde: 

  2,56 2,99 4,33 

  Standaardafwijking: Standaardafwijking: Standaardafwijking: 

  0,82 1,59 2,65 

 
Tabel 17: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met lineaire 

regressie (m), bij verschillende toestellen (kortere meetmethode, outdoor) (Bron: eigen 

onderzoek) 

Punt Nokia 2730 Nokia 3600 ASUS A7U (Laptop) 

11 1,31 1,19 2,31 

12 3,97 5,06 7,08 

13 4,58 4,24 6,08 

14 3,81 2,87 2,91 

15 6,50 8,46 9,50 

16 2,81 2,61 2,51 

17 2,38 3,86 4,69 

18 4,66 3,32 4,94 

  Gemiddelde: Gemiddelde: Gemiddelde: 

  3,75 3,95 5,00 

  Standaardafwijking: Standaardafwijking: Standaardafwijking: 

  1,60 2,16 2,50 
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  a.           b. 

 
  c.           d. 

 
  e.            f. 

   
  g. 
Figuur 30: gemiddelde fout (afstand) op positionering outdoor; metingen met 1 inquiry 

(m.u.v. fig.a. en deels fig.b.); foutbalken stellen eenmaal de standaardafwijking rond het 

gemiddelde voor (Bron: eigen onderzoek) 

 

a: vergelijking verwerkingsmethoden; 

b: vergelijking aantal metingen 

(euclidische methode);  

c: vergelijking aantal metingen 

(lineaire regressie);  

d: vergelijking oriëntatie (euclidische 

methode);  

e: vergelijking oriëntatie (lineaire 

regressie);  

f: vergelijking toestellen (euclidische 

methode);  

g: vergelijking toestellen (lineaire 

regressie) 
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3.3.2 Indoor test 

 

Om het systeem indoor te testen, werd het opgesteld in de studiezaal waarvan reeds eerder 

sprake was (onderdeel 3.1.2). Ook hier werden zeven sensoren bevestigd. Het grid telde hier 

112 punten, eveneens met onderlinge afstand van een meter. Interpolatiefiguren van de 

gemiddelde signaalsterkte in het grid zijn te vinden in bijlage 9. Net als bij de outdoor test 

werden acht punten gekozen (genummerd 21 tot en met 28) om te gebruiken bij het uitvoeren 

van de verschillende tests. 

 

3.3.2.1 Verwerkingsmethode 

De metingen om de verwerkingsmethoden met elkaar te vergelijken werden ook hier met de 

standaard meetmethode uitgevoerd. De resulterende gemiddelde afstanden tussen werkelijke en 

geschatte punten zijn opgenomen in tabel 18. Een merkwaardige vaststelling bij de indoor test 

is, dat de methode met lineaire regressie hier net iets nauwkeuriger blijkt te zijn dan de 

euclidische methode (al komt het ongeveer op hetzelfde neer: 2,40 m tegenover 2,58 m 

gemiddelde fout; niet onmiddellijk significant verschillend: zie figuur 34a). De Bayes-methode 

gaf ook hier tegenvallende resultaten, en werd daarom niet meer opgenomen in de vergelijking. 

De figuren in bijlage 10.1 visualiseren de puntenwolken die bij de positieschattingen horen. 

Twee van dergelijke figuren staan samen in figuur 31. Daarin zijn de positioneringen voor punt 

24 en punt 28 te zien. Het eerste is een voorbeeld waarbij de schattingen relatief goed in de 

buurt van de ware positie liggen. Het tweede toont aan dat de positioneringen niet altijd even 

betrouwbaar zijn.  
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Tabel 18: Gemiddelde fout (afstand) op positionering (m), per verwerkingsmethode 

(indoor) (Bron: eigen onderzoek) 

Punt Euclidische methode Lineaire regressie 

21 3,95 1,57 

22 2,74 3,12 

23 1,33 0,98 

24 0,95 1,58 

25 2,37 1,99 

26 0,60 1,01 

27 3,84 2,69 

28 4,91 6,23 

  Gemiddelde: Gemiddelde: 

  2,58 2,40 

  Standaardafwijking: Standaardafwijking: 

  1,56 1,72 

 

3.3.2.2 Aantal metingen 

Ook indoor werden de metingen op de acht testpunten met de kortere meetmethode (1 inquiry) 

uitgevoerd om te kunnen vergelijken met de standaardmethode. De resultaten staan in tabel 19; 

de bijhorende puntenwolken staan in figuren in bijlage 10.2. Hoewel bij verwerking met de 

euclidische methode de fout op de positieschatting gemiddeld ongeveer 1,5 m kleiner is bij de 

standaard meetmethode dan bij de kortere methode (en bij lineaire regressie zelfs 3 m),  zijn de 

standaardafwijkingen zo groot dat geen statistische uitspraak kan worden gedaan (figuren 34b 

en 34c). Dit wordt geïllustreerd door figuur 32, waar het de ene keer de standaard meetmethode 

is die best presteert (punt 24), en de andere keer de metingen met één inquiry (punt 27). 
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Figuur 31: Puntenwolken van positieschattingen voor vergelijking van verschillende 

verwerkingsmethoden (indoor), metingen op punten 24 en 28 (Bron: eigen onderzoek) 
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Tabel 19: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met euclidische 

methode (m), bij verschillend aantal metingen (indoor) (Bron: eigen onderzoek)  

Punt Standaard meetmethode meetmethode met 1 inquiry 

21 3,95 8,00 

22 2,74 4,45 

23 1,33 1,97 

24 0,95 4,65 

25 2,37 2,56 

26 0,60 1,26 

27 3,84 1,71 

28 4,91 4,45 

  Gemiddelde: Gemiddelde: 

  2,58 3,63 

  Standaardafwijking: Standaardafwijking: 

  1,56 2,23 

 
Tabel 20: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met lineaire 

regressie (m), bij verschillend aantal metingen (indoor) (Bron: eigen onderzoek)  

Punt Standaard meetmethode meetmethode met 1 inquiry 

21 1,57 6,58 

22 3,12 7,56 

23 0,98 3,47 

24 1,58 5,40 

25 1,99 3,06 

26 1,01 3,81 

27 2,69 3,43 

28 6,23 9,87 

  Gemiddelde: Gemiddelde: 

  2,40 5,40 

  Standaardafwijking: Standaardafwijking: 

  1,72 2,44 
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Figuur 32: Puntenwolken van positieschattingen voor vergelijking van standaardmethode 

met metingen met 1 inquiry (indoor), metingen op punten 24 en 27 (Bron: eigen 

onderzoek) 
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3.3.2.3 Oriëntatie 

Ook voor de indoor test werd nagegaan of er invloed is op de nauwkeurigheid van de 

positioneringen indien het gepositioneerde toestel anders wordt georiënteerd dan bij de 

metingen voor de aanmaak van de databank. De resultaten staan in tabel 21, de bijhorende 

puntenwolken zitten in bijlage 10.3. Het is opmerkelijk dat in dit geval de standaardoriëntatie 

gemiddeld minder nauwkeurige schattingen blijkt op te leveren dan de alternatieve (3,76 m 

fout tegenover 2,40 m). Dit is echter enkel het geval voor de euclidische methode. Bij lineaire 

regressie is de fout voor beide oriëntaties zeer groot (tabel 22: 5,40 en 5,86 m). Voor geen van 

beide verwerkingsmethoden kan echter een statistisch significant onderscheid worden gemaakt 

(zie ook figuren 34d en 34e). Figuur 33 is hiervan een weerspiegeling: bij het ene punt is het 

resultaat betrouwbaarder met de standaardoriëntatie; bij het andere met de alternatieve. Het is 

dus moeilijk om hierover uitspraak te doen.  

 

Tabel 21: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met euclidische 

methode (m), bij verschillende oriëntaties (kortere meetmethode, indoor) (Bron: eigen 

onderzoek) 

Punt Standaardoriëntatie Alternatieve oriëntatie 

21 8,00 0,44 

22 4,45 2,92 

23 1,97 1,66 

24 4,65 2,69 

25 2,56 1,66 

26 1,26 0,98 

27 1,71 4,03 

28 5,49 4,80 

  Gemiddelde: Gemiddelde: 

  3,76 2,40 

  Standaardafwijking: Standaardafwijking: 

  2,31 1,50 
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Figuur 33: Puntenwolken van positieschattingen voor vergelijking van metingen met 

verschillende oriëntaties (indoor), metingen op punten 24 en 27 (Bron: eigen onderzoek) 
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Tabel 22: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met lineaire 

regressie (m), bij verschillende oriëntaties (kortere meetmethode, indoor) (Bron: eigen 

onderzoek) 

Punt Standaardoriëntatie Alternatieve oriëntatie 

21 6,58 9,04 

22 7,56 11,39 

23 3,47 4,46 

24 5,40 5,15 

25 3,06 2,52 

26 3,81 3,01 

27 3,43 3,50 

28 9,87 7,79 

  Gemiddelde: Gemiddelde: 

  5,40 5,86 

  Standaardafwijking: Standaardafwijking: 

  2,44 3,20 

 

3.3.2.4 Toestel 

Ook indoor werden de tests met verschillende toestellen uitgevoerd. Wat opvalt bij verwerking 

met de euclidische methode (tabel 23, figuur 34f) is dat de Nokia 3600 de beste resultaten 

oplevert (hoewel ook hier de referentiemetingen voor de databank met de Nokia 2730 werden 

gedaan). Het is mogelijk dat de metingen voor de Nokia 2730 niet betrouwbaar zijn: er is 

bijvoorbeeld een punt waarbij de gemiddelde fout 8 m bedraagt. Er kan worden aangenomen 

dat de gemiddelde fout voor beide Nokia’s ongeveer even groot zou moeten zijn. De grotere 

fouten voor de ASUS-laptop en de Samsung F480 ligt in de lijn van de verwachtingen.  

 

Indien de metingen worden verwerkt met lineaire regressie, blijken de fouten hier 

onaanvaardbaar groot (tabel 24, figuur 34g). Het lijkt niet echt zinvol hierbij uitspraak te doen 

over de prestaties van de verschillende toestellen. 
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Tabel 23: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met euclidische 

methode (m), bij verschillende toestellen (kortere meetmethode, indoor) (Bron: eigen 

onderzoek) 

Punt Nokia 2730 Nokia 3600 ASUS A7U (Laptop) Samsung F480 

21 8,00 5,34 2,40 4,77 

22 4,45 3,07 7,47 4,19 

23 1,97 1,92 3,71 1,99 

24 4,65 1,24 2,17 1,34 

25 2,56 1,46 1,38 3,38 

26 1,26 0,43 0,88 1,16 

27 1,71 2,20 4,28 2,11 

28 5,49 3,54 8,03 9,26 

  Gemiddelde: Gemiddelde: Gemiddelde: Gemiddelde: 

  3,76 2,40 3,79 3,52 

  Standaardafwijking: Standaardafwijking: Standaardafwijking: Standaardafwijking: 

  2,31 1,55 2,69 2,66 

 

Tabel 24: Gemiddelde fout (afstand) op positionering bij verwerking met lineaire 

regressie (m), bij verschillende toestellen (kortere meetmethode, indoor) (Bron: eigen 

onderzoek) 

Punt Nokia 2730 Nokia 3600 ASUS A7U (Laptop) Samsung F480 

21 6,58 7,39 11,17 10,64 

22 7,56 8,66 11,04 2,95 

23 3,47 9,63 8,65 5,32 

24 5,40 6,95 9,32 5,45 

25 3,06 4,96 8,22 2,13 

26 3,81 3,76 6,01 2,28 

27 3,43 3,91 4,38 4,30 

28 9,87 10,29 13,21   

  Gemiddelde: Gemiddelde: Gemiddelde: Gemiddelde: 

  5,40 6,94 9,00 4,72 

  Standaardafwijking: Standaardafwijking: Standaardafwijking: Standaardafwijking: 

  2,44 2,53 2,87 2,94 
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  a.           b. 

 
  c.           d. 

 
  e.            f. 

   
  g. 
Figuur 34: gemiddelde fout (afstand) op positionering indoor; metingen met 1 inquiry 

(m.u.v. fig.a. en deels fig.b.); foutbalken stellen eenmaal de standaardafwijking rond het 

gemiddelde voor (Bron: eigen onderzoek) 

  

a: vergelijking verwerkingsmethoden; 

b: vergelijking aantal metingen 

(euclidische methode);  

c: vergelijking aantal metingen 

(lineaire regressie);  

d: vergelijking oriëntatie (euclidische 

methode);  

e: vergelijking oriëntatie (lineaire 

regressie);  

f: vergelijking toestellen (euclidische 

methode);  

g: vergelijking toestellen (lineaire 

regressie) 
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4. DISCUSSIE 

 

Over het algemeen zijn de resultaten vrij wisselvallig. In alle bovenstaande tests zijn de 

standaardafwijkingen van de gemiddelde positioneringsfouten relatief gezien zeer groot. Dit 

zorgt ervoor dat statistische uitspraken in feite nergens mogelijk zijn, al kunnen wel een aantal 

trends worden ontdekt. Deze trends bevestigen al dan niet de patronen die vooraf zouden 

kunnen worden verwacht.  

 

Zoals gezegd is de situatie bij de indoor test niet identiek aan deze in de outdoor test: de 

configuratie van de sensoren is verschillend, net als de hoogte waarop ze konden worden 

opgehangen. Dit zorgt ervoor dat de resultaten van beide tests niet onmiddellijk vergeleken 

mogen worden. De oplossing zou erin bestaan twee testomgevingen te gebruiken waarbij 

relatieve positie en hoogte van de sensoren wel gelijk zijn. 

 

Een andere kanttekening die bij de uitgevoerde tests moet worden gemaakt, is dat de operator 

gedurende de metingen steeds ongeveer in het midden van het meetgebied moest zitten. Reden 

hiervoor was de beperkte afstand die met USB-verlengkabels kon worden overbrugd van de 

laptop naar de sensoren. De aanwezigheid van de operator heeft een verstorend effect op de 

metingen, dus het zou interessant zijn de tests opnieuw te kunnen uitvoeren in een perfect 

storingsvrije omgeving om beter zicht te krijgen op de theoretische mogelijkheden van BT-

positionering. In de literatuur werd reeds aangegeven dat de gevoeligheid voor storingen zeer 

groot is, hetgeen hier bevestigd wordt. Daardoor zijn praktische toepassingen waarschijnlijk 

moeilijk te vinden. 

 

4.1 Invloed verwerkingsmethode 

 

Bij de outdoor test bleek de Bayes-methode niet goed te werken (gemiddelde fout van 6,17 m). 

Daarom werd beslist in de verdere tests enkel de euclidische methode en de methode met 

lineaire regressie te weerhouden. Een uitspraak doen over welke van deze twee methoden het 

meest nauwkeurig is, is niet mogelijk. Hoewel uit de resultaten van de outdoor test blijkt dat de 

euclidische methode minder grote fouten oplevert dan lineaire regressie (gemiddeld 1,93 m 

tegenover 3,38 m) kan dit niet met statistische zekerheid bevestigd worden 
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(standaardafwijkingen van respectievelijk 0,94 m en 1,41 m). Bovendien gaf de indoor test een 

omgekeerd beeld: daar was de lineaire regressie het meest nauwkeurig, weliswaar met een 

klein verschil (gemiddelde fout van 2,40 m tegenover 2,58 m voor de euclidische methode).  

 

Punt 15 van de outdoor test is interessant, omdat het ongeveer twee meter buiten het 

referentiegrid ligt. De bedoeling hiervan was na te gaan, of de methode met lineaire regressie 

hiervoor een beter resultaat zou opleveren, aangezien ze niet gebonden is aan de grenzen van 

het grid. Tabel 7 lijkt er op te wijzen dat dit niet het geval is: de fout bij de lineaire regressie-

methode is veel groter. Een conclusie mag op basis van dit ene punt echter niet meteen worden 

getrokken. 

 

De oorspronkelijke verwachting was dat de fouten  outdoor over het algemeen kleiner zouden 

zijn dan indoor. Dit kan worden nagegaan aan de hand van figuur 35 waarin de resultaten van 

beide gecombineerd worden weergegeven. Onmiddellijk is duidelijk dat in geen van beide 

omgevingen echt betere resultaten worden bereikt dan in de andere. De foutenbalken zijn ook 

hier te breed om statistisch onderscheid te maken. Opmerkelijk is wel dat de lineaire regressie 

outdoor slechtere resultaten geeft dan indoor, terwijl intuïtief het omgekeerde zou verwacht 

worden. Verder zijn de standaardafwijkingen bij de indoor test groter dan outdoor. Dit betekent 

dat de nauwkeurigheid op de verschillende testpunten verder uit elkaar lag dan outdoor. Anders 

gezegd zijn er indoor zowel punten waar het resultaat zeer onnauwkeurig is, als punten waar 

het resultaat wel zeer nauwkeurig is. Outdoor is deze spreiding kleiner. Hierbij is vooral 

opvallend dat de combinatie met de laagste gemiddelde fout (outdoor, euclidische methode) 

ook een opvallend kleinere standaardafwijking heeft dan de overige combinaties. De 

euclidische methode levert outdoor dus gemiddeld de beste positieschatting op, met vrij 

constante prestaties op alle gebruikte punten.  
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Figuur 35: Overzicht fouten bij verschillende verwerkingsmethoden (m), standaard 

meetmethode (indoor en outdoor) (Bron: eigen onderzoek)  

 

4.2 Invloed aantal metingen 

 

Hoewel ook hier geen statistisch verantwoorde conclusie kan worden getrokken, valt het toch 

op dat, zowel voor de indoor als voor de outdoor test, de resultaten van de positioneringen 

kleinere fouten opleveren indien bij het meten de ‘standaard’ meetmethode wordt gebruikt in 

plaats van de ‘kortere’ methode. Deze vaststelling geldt zowel indien de verwerking gebeurt 

met de euclidische methode als met lineaire regressie. De standaardmethode, die de ruis in de 

metingen tracht weg te filteren door toepassing van een eenvoudige Kalman filter, neemt echter 

veel meer tijd in beslag dan de kortere methode (waarbij per sensor slechts 1 inquiry lang 

wordt gemeten). Men kan zich echter afvragen of deze veel langere meettijd opweegt tegen de 

kleine (statistisch niet-significante) verlaging van de positioneringsfout.  

 

4.3 Invloed oriëntatie 

 

Hier zullen enkel de kortere metingen in beschouwing worden genomen (tabellen 12, 13, 21 en 

22), aangezien wegens tijdgebrek de standaardmetingen met alternatieve oriëntatie enkel voor 

de outdoor test werden gedaan, en slechts voor een beperkt aantal testpunten. Indien de 

resultaten worden vergeleken blijkt dat in de meeste gevallen de gemiddelde fout kleiner is 

indien het Bluetooth-toestel op de ‘standaard’-wijze wordt georiënteerd. Dit is het geval voor 

de outdoor test (zowel bij verwerking met de euclidische methode als met lineaire regressie), 
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en ook voor de indoor test bij verwerking met lineaire regressie. Bij deze laatste geeft de 

euclidische verwerking echter een resultaat dat men niet meteen zou verwachten: de resultaten 

bij de ‘standaard’ oriëntatie zijn veel minder goed dan bij de ‘alternatieve’ oriëntatie (3,76 m 

tegenover 2,40 m fout bij de euclidische methode). Aangezien er bij de standaardoriëntatie een 

aantal punten zijn met grote uitschieters (bijvoorbeeld punt 21: 8 m fout bij de euclidische 

methode) is het eerder waarschijnlijk dat deze metingen niet echt betrouwbaar zijn.  Ook bij 

deze test kan geen statistische uitspraak worden gedaan, maar toch lijkt het erop dat de 

oriëntatie inderdaad een invloed kan hebben op de metingen, en bijgevolg op de geschatte 

positie. 

 

4.4 Invloed toestel 

 

Ook hier worden de kortere metingen gebruikt bij de vergelijking, om dezelfde reden als bij 

deel 4.3: het was onmogelijk om met alle toestellen alle testpunten in te meten met de 

uitgebreide meetmethode. De verschillende toestellen die werden getest zijn drie gsm’s (een 

Nokia 2730 (de gsm waarmee ook de databanken werden opgesteld), een Nokia 3600 en een 

Samsung F480) en een laptop (ASUS A7U).  

 

Wat men op voorhand zou kunnen vermoeden is, dat beide Nokia-toestellen eenzelfde (of 

gelijkaardige) BT-chip gebruiken. Hun resultaten zouden dan vrij dicht bij elkaar moeten 

liggen. Indien de Samsung F480 met een andere chip werkt kan men verwachten dat zijn 

resultaten minder goed zijn dan deze van beide Nokia’s (vermits een Nokia werd gebruikt voor 

het opstellen van de databanken). Vermits de ASUS-laptop een ander type toestel is dan de drie 

gsm’s, zouden zijn resultaten nog minder goed kunnen zijn dan deze van de Samsung gsm. 

Aangezien bij de euclidische methode de meetvectoren genormaliseerd worden, kan men 

verwachten dat deze methode in principe beter geschikt is om de verschillen tussen toestellen 

op te vangen.  

 

Net als bij de oriëntatietest kan ook hier een trend worden waargenomen die de oorspronkelijke 

vermoedens voor een deel bevestigt, hoewel hij niet onmiddellijk statistisch kan worden 

ondersteund. Bij de outdoor test klopt het patroon perfect, zowel voor de euclidische 

verwerking als de lineaire regressie: de resultaten van de Nokia-toestellen liggen dicht bij 
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elkaar, en hun gemiddelde fout is behoorlijk kleiner dan deze van de ASUS-laptop. Hierbij 

moet wel worden opgemerkt dat de fouten bij lineaire regressie zeer groot zijn (Nokia 2730: 

3,75 m; Nokia 3600: 3,95 m; ASUS A7U zelfs 5,00 m). Ook indoor wordt het verwachte 

patroon deels bevestigd. Hoewel ook hier bij lineaire regressie de fouten zeer groot zijn, is ook 

hier de ASUS het minst nauwkeurige toestel. Opvallend  is echter dat de Samsung hier het best 

scoort. Toch moet worden opgemerkt dat ook hier de fouten zeer groot zijn, dus het is 

twijfelachtig of er veel belang aan deze resultaten kan worden gehecht. Net als bij de 

oriëntatietest is het ook hier de euclidische verwerking bij de indoor test die afwijkt van het 

verwachte patroon. Hierbij valt vooral op dat de Nokia 3600 veel beter scoort dan de Nokia 

2730 (gemiddelde fout 2,40 m tegenover 3,76 m). Dit zou kunnen wijzen op verstoring van de 

metingen bij de Nokia 2730. Ook het feit dat de fouten voor de ASUS-laptop van dezelfde orde 

zijn als deze van de Nokia 2730 doet dit vermoeden. Indien men voor de indoor en de outdoor 

test de vergelijking maakt tussen euclidische methode en lineaire regressie, wordt de trend 

bevestigd dat de euclidische methode beter geschikt lijkt om ‘vreemde’ toestellen (zijnde 

andere toestellen dan hetgeen waarmee de databank werd opgesteld) te positioneren. De 

informatie over welke BT-chip werd gebruikt in de verschillende toestellen werd niet 

gevonden, dus er kan niet worden nagegaan welke invloed dit heeft op de metingen. 

 

4.5 Opmerkingen en verder onderzoek 

 

Het zou interessant zijn om de resultaten van de uitgevoerde tests opnieuw te berekenen met 

gebruik van minder sensoren, in verschillende aantallen en configuraties. Op die manier zou 

kunnen worden onderzocht hoeveel sensoren minimaal nodig zijn om de bekomen resultaten te 

evenaren, en welke configuratie optimaal is. 

 

In principe zou het perfect mogelijk moeten zijn om meerdere toestellen gelijktijdig te 

positioneren. Er kan in elk geval gemakkelijk onderscheid worden gemaakt tussen de toestellen 

op basis van het MAC-adres van de BT-chip. Er is echter gebleken dat niet met meerdere 

sensoren tegelijk naar één gsm kon worden gemeten (waarschijnlijk omdat deze dan niet 

genoeg tijd had om al deze inquiries gelijktijdig te beantwoorden). Er zou moeten onderzocht 

worden of dit ook geldt aan de zijde van de sensoren: kunnen zij de informatie afkomstig van 

verschillende BT-toestellen snel genoeg verwerken? Het MAC-adres zou bovendien gebruikt 
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kunnen worden om te bepalen welk type van toestel gepositioneerd wordt (in deze code wordt 

aangegeven of het om een gsm, laptop, BT-headset… gaat). Het zou dus mogelijk moeten zijn 

voor elk type toestel een aparte databank aan te leggen, en op het moment dat men een toestel 

positioneert de databank te gebruiken die erbij hoort. 

 

In dit systeem werd gewerkt aan de hand van discrete puntschattingen van de positie. Wat ook 

mogelijk zou kunnen zijn, is werken met de interpolatierasters (hier gebruikt om de propagatie 

van het signaal doorheen de ruimte te visualiseren, bv. figuren 8 tot en met 10). Indien men 

voor elk van de sensoren dergelijk raster creëert dat de RSSI-waarde weergeeft, zou men in de 

positioneringsfase voor elk van deze rasters de zones kunnen selecteren waar de waargenomen 

RSSI-waarde voorkomt. Combinatie van deze selecties zou dan zones opleveren waar het 

toestel zich met de meeste waarschijnlijkheid bevindt.  

 

Een andere interessante mogelijkheid is het volgen van bewegende toestellen. Oorspronkelijk 

was dit ook een doelstelling maar ook hiervoor bleek niet genoeg tijd beschikbaar. De 

implementatie hiervan zou mogelijk moeten zijn door het gebruik van een Hidden Markov 

Model (Kelly, 2008). Dergelijk model incorporeert temporele informatie in de voorspelling van 

de positie. Op die manier wordt het mogelijk om eerdere schattingen van de positie te 

gebruiken bij de schattingen die erop volgen.  

 

Tot slot kan er op gewezen worden dat de methode met lineaire regressie zeer interessant kan 

zijn. Zoals aangetoond worden hiermee resultaten behaald die vergelijkbaar zijn met deze van 

de euclidische methode. Bij lineaire regressie is het - in tegenstelling tot de euclidische 

methode en de Bayes-methode - echter niet nodig dat een grid met referentiepunten wordt 

ingemeten dat het volledige studiegebied bedekt. Onderzoeken vanaf welk (meer beperkt) 

aantal referentiepunten een vergelijkbare nauwkeurigheid als bij een volledig grid wordt 

bereikt zou zeker interessant zijn. Deze methode zou dan veel minder tijd vereisen om te 

configureren voor een bepaalde site. Aangezien de methode met lineaire regressie niet in de 

literatuur wordt voorgesteld is dit zeker een interessant resultaat. 
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5. CONCLUSIE 

 
Er werd een systeem ontwikkeld waarmee positioneringen werden uitgevoerd, op basis van de 

signaalsterkte van het Bluetooth-signaal (gebruikte parameter: RSSI by inquiry). Er was geen 

actieve Bluetooth-connectie nodig tussen de gebruikte toestellen. De opstelling was 

multilateraal, hetgeen betekende dat op een centrale pc kon worden geprogrammeerd. De 

positiebepalingen gebeurden aan de hand van fingerprinting, waarbij eerst een databank met 

referentiemetingen moet worden opgesteld voor positionering mogelijk is. Er werd een 

eenvoudige Kalman-filter gebruikt om de ruis weg te filteren uit de metingen. Drie 

verschillende verwerkingsmethoden werden uitgewerkt om deze metingen om te zetten in 

positieschattingen: de euclidische methode, een methode op basis van lineaire regressie en een 

methode op basis van de regel van Bayes. Het volledige systeem werd geprogrammeerd in 

Python.  

 

Uit de tests die met het systeem werden uitgevoerd konden niet echt definitieve conclusies 

worden getrokken. Zo kan er niet onmiddellijk uitspraak worden gedaan over de vraag welke 

van de genoemde verwerkingsmethoden de beste is. Wel bleek dat de Bayes-methode (nog) 

niet werkte: er zou meer tijd nodig zijn om deze te optimaliseren. Hoewel de outdoor test leek 

aan te geven dat de euclidische methode nauwkeuriger is, kan dit niet statistisch worden 

aangetoond. Bovendien was de situatie indoor omgekeerd, namelijk betere resultaten voor de 

lineaire regressie. Verder leken de resultaten er op te wijzen dat het aantal metingen dat in de 

positioneringsfase wordt uitgevoerd, de oriëntatie van het gepositioneerde toestel, en welk 

toestel wordt gepositioneerd een invloed hebben op de nauwkeurigheid. Dit zijn echter eerder 

intuïtieve vaststellingen. Ook hier varieerden de resultaten dermate sterk dat een statistische 

uitspraak niet mogelijk is.  

 

Er werd ook getracht na te gaan welke omgeving de kleinste positioneringsfouten opleverde. 

De resultaten van de indoor en outdoor test kunnen niet statistisch van elkaar onderscheiden 

worden. De kleinste fouten traden op  bij outdoor metingen met Kalman filter, verwerkt met de 

euclidische methode (gemiddeld 1,93 ± 0,94 m). Het beste resultaat voor lineaire regressie 

werd indoor behaald, eveneens bij metingen met de Kalman filter (2,40 ± 1,74 m). 
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BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Overzicht van technologieën voor plaatsbepaling 

 

Niet-EM systemen: geluidsgolven 

 

In Mandal (2005) wordt een methode beschreven waarbij gebruik wordt gemaakt van 

geluidsgolven. De behaalde nauwkeurigheid is ongeveer 60 cm in 97% van de gevallen.  

 

EM systemen 

 

a. Zichtbaar licht  

In Randall et al., 2007 bereikt men met zichtbaar licht een nauwkeurigheid van 21 

cm. 

b. FM  

FM (Frequency Modulation) is een goedkope technologie, met ‘off-the-shelf’ 

componenten en toch een goede performantie: de nauwkeurigheid is ongeveer 1,3 

m, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Wifi (Papliatseyeu et al., 2009). 

c. IrDA 

IrDA (Infrared Data Association) is compact en verbruikt weinig stroom, maar heeft 

een aantal tekortkomingen: zonlicht kan de werking belemmeren, en er is nood aan 

een rechtstreekse zichtlijn tussen zender en ontvanger (een zogenaamde line of sight 

(LOS)). Bovendien zijn de installatie- en onderhoudskosten aan de hoge kant. De 

behaalde nauwkeurigheid ligt in de orde van 5 tot 10 m. (Tesoriero et al., 2010; 

Hallberg en Nilsson, 2002) 

d. RFID  

RFID (Radio Frequency Identification) blijft werken onder ‘moeilijke’ 

omstandigheden: geen last van geluid (i.t.t. ultrasone sensors) of licht (i.t.t. IrDA). 

Voordelen zijn verder een snelle responstijd, lange levensduur en weinig nood aan 

onderhoud. Indien passieve tags worden gebruikt zijn geen batterijen nodig. 

(Tesoriero et al., 2010). De tags zijn goedkoop, de rest van de infrastructuur is wel 

duur.  
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e. GPS 

GPS is uiteraard een zeer bekend systeem, niet alleen bruikbaar voor navigatie en 

oriëntatie, maar ook voor tracking (Van Der Spek et al., 2009).   

f. Bluetooth 

Verscheidene auteurs beschrijven positioneringssystemen op basis van BT, met 

verschillende doelstellingen en benaderingswijzen (onder meer Anastasi et al., 

2003; Bandara et al., 2004; Feldmann et al., 2003; Hallberg et al., 2003; Kelly, 

2010; King et al., 2009; Kotanen et al., 2003; Madhavapeddy en Tse, 2005; 

Wendlandt et al., 2005). Nauwkeurigheden zijn steeds van de orde van 1 tot 3 m. 

g. Zigbee 

Dit is een technologie die vergelijkbaar is met BT, maar voorlopig minder algemeen 

verspreid is. 

h. Wifi 

Ook Wifi-gebaseerde plaatsbepalingssystemen worden beschreven door 

verschillende auteurs (waaronder Bill, 2004; Kotanen et al., 2003; Li et al., 2007; 

Phillips et al., 2007; Xiang Z. et al., 2004; Zaruba et al., 2006). De 

nauwkeurigheden zijn vergelijkbaar met deze van BT.  

 
Bijlage 2: Relatie tussen afstand en standaardafwijking / aantal metingen RSSI  
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Bijlage 3: Output Kolmogorov-Schmirnov test voor normale verdeling in S-Plus 

 

- Op 1,5 m afstand van de sensor: 

 

> ks.gof(TUIN.S.PLUS$X300, alternative = "two.sided", distribution = "normal") 

 

 One sample Kolmogorov-Smirnov Test of Composite Normality 

 

data:  TUIN.S.PLUS$X300  

ks = 0.1829, p-value = 0  

alternative hypothesis: True cdf is not the normal distn. with estimated parameters  

sample estimates: 

 mean of x standard deviation of x  

 -58.29263                3.150426 

 

There were 6 warnings (use warnings() to see them) 

 

- Op 7,5 m afstand van de sensor 

 

> ks.gof(TUIN.S.PLUS$X100, alternative = "two.sided", distribution = "normal") 

 

 One sample Kolmogorov-Smirnov Test of Composite Normality 

 

data:  TUIN.S.PLUS$X100  

ks = 0.1775, p-value = 0  

alternative hypothesis: True cdf is not the normal distn. with estimated parameters  

sample estimates: 

 mean of x standard deviation of x  

 -61.83024                2.204146 
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- Op 12,5 m afstand van de sensor 

 

> ks.gof(TUIN.S.PLUS$X200, alternative = "two.sided", distribution = "normal") 

 

 One sample Kolmogorov-Smirnov Test of Composite Normality 

 

data:  TUIN.S.PLUS$X200  

ks = 0.1743, p-value = 0  

alternative hypothesis: True cdf is not the normal distn. with estimated parameters  

sample estimates: 

 mean of x standard deviation of x  

 -70.46971                 3.49365 

 

Bijlage 4: Berekeningstabellen van uitgewerkt voorbeeld lineaire regressie 

 

Bijlage 4.1: Berkenening afstanden 

 

referentiepunt X Y 

afstand tot 

AP1 

afstand tot 

AP2 

afstand tot 

AP3 

1 10 10 14,14 22,36 41,23 

2 20 10 22,36 28,28 31,62 

3 30 10 31,62 36,06 22,36 

4 40 10 41,23 44,72 14,14 

5 10 20 22,36 14,14 40,00 

6 20 20 28,28 22,36 30,00 

7 30 20 36,06 31,62 20,00 

8 40 20 44,72 41,23 10,00 

9 10 30 31,62 10,00 41,23 

10 20 30 36,06 20,00 31,62 

11 30 30 42,43 30,00 22,36 

12 40 30 50,00 40,00 14,14 

      GEMIDDELD: GEMIDDELD: GEMIDDELD: 

      33,41 28,40 26,56 
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referentiepunt RSSI AP1 RSSI AP2 RSSI AP3 

1 -73 -82 -94 

2 -82 -86 -89 

3 -89 -91 -82 

4 -94 -95 -73 

5 -82 -73 -93 

6 -86 -82 -87 

7 -91 -89 -80 

8 -95 -94 -66 

9 -89 -66 -94 

10 -91 -80 -89 

11 -94 -87 -82 

12 -97 -93 -73 

 

GEMIDDELD: GEMIDDELD: GEMIDDELD: 

 

-88,6 -84,8 -83,5 

 

  Kolom A Kolom B Kolom C 

referentiept 

(afstand - gem_afstand)  

AP1 

(afstand - gem_afstand) 

 AP2 

(afstand - gem_afstand)  

AP3 

1 -19,26 -6,04 14,67 

2 -11,05 -0,11 5,06 

3 -1,78 7,66 -4,20 

4 7,82 16,32 -12,42 

5 -11,05 -14,26 13,44 

6 -5,12 -6,04 3,44 

7 2,65 3,22 -6,56 

8 11,31 12,83 -16,56 

9 -1,78 -18,40 14,67 

10 2,65 -8,40 5,06 

11 9,02 1,60 -4,20 

12 16,59 11,60 -12,42 
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  Kolom D Kolom E Kolom F 

referentiepunt 

(RSSI - gem_RSSI)  

AP1 

(RSSI - gem_RSSI)  

AP2 

(RSSI - gem_RSSI)  

AP3 

1 15,58 2,83 -10,50 

2 6,58 -1,17 -5,50 

3 -0,42 -6,17 1,50 

4 -5,42 -10,17 10,50 

5 6,58 11,83 -9,50 

6 2,58 2,83 -3,50 

7 -2,42 -4,17 3,50 

8 -6,42 -9,17 17,50 

9 -0,42 18,83 -10,50 

10 -2,42 4,83 -5,50 

11 -5,42 -2,17 1,50 

12 -8,42 -8,17 10,50 

 

referentiepunt [Kolom A]*[Kolom D] [Kolom B]*[Kolom E] [Kolom C]*[Kolom F] 

1 -300,21 -17,11 -154,05 

2 -72,72 0,13 -27,85 

3 0,74 -47,22 -6,30 

4 -42,38 -165,95 -130,38 

5 -72,72 -168,70 -127,69 

6 -13,23 -17,11 -12,04 

7 -6,40 -13,44 -22,96 

8 -72,60 -117,63 -289,79 

9 0,74 -346,50 -154,05 

10 -6,40 -40,59 -27,85 

11 -48,86 -3,47 -6,30 

12 -139,66 -94,75 -130,38 

  SOM: SOM: SOM: 

  -773,7 -1032,3 -1089,6 
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referentiepunt [Kolom D]² [Kolom E]² [Kolom F]² 

1 242,84 8,03 110,25 

2 43,34 1,36 30,25 

3 0,17 38,03 2,25 

4 29,34 103,36 110,25 

5 43,34 140,03 90,25 

6 6,67 8,03 12,25 

7 5,84 17,36 12,25 

8 41,17 84,03 306,25 

9 0,17 354,69 110,25 

10 5,84 23,36 30,25 

11 29,34 4,69 2,25 

12 70,84 66,69 110,25 

  SOM: SOM: SOM: 

  518,9 849,7 927,0 

 

Coördinaten van APs: 

AP X Y 

1 0 0 

2 0 30 

3 50 20 

 

Regressieparameters: 

  

parameter 

a 

parameter 

b 

AP1 -1,49 -98,67 

AP2 -1,21 -74,67 

AP3 -1,18 -71,59 

 

Meetvector: 

S 

-94 

-96 

-95 
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Geschatte afstanden: 

 

 

Bijlage 4.2: Intersectie met afstanden 

 

  x y afstanden 

 S1 0 0 41,48 

 S2 0 30 41,97 

 S3 50 20 40,08 

 P 14,32 38,93   

 

     

     
  boogtan aanpassing boogtan 

berekende afstanden 
tot P 

 S1 22,43947 222,43947 41,48020 

 S2 64,50244 264,50244 16,87623 

 S3 -68,94649 -68,94649 40,39068 

 

  

    

 

  

    

 

 

matrix   

 

d 

 

-0,34522 -0,93852 

 

-0,00288 

 

-0,84853 -0,52915 

 

-25,08925 

 

-0,88337 0,46867 

 

0,31365 

     

     

 

getransponeerde 
matrix     

 

 

-0,34522 -0,84853 -0,88337 

 

 

-0,93852 -0,52915 0,46867 

 

     

 

N   

 

H 

 

1,61953 0,35899 

 

21,01292 

 

0,35899 1,38047 

 

13,42559 

     

 

N(-1)   

 

N(-1)*H 

 

0,65523 -0,17039 

 

11,48074 

 

-0,17039 0,76870 

 

6,73986 

 

 

 

   

geschatte afstand S tot:    

AP1 41,48 

AP2 41,97 

AP3 40,08 
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P 

   

 

X, Y 

   

 

25,80 

   

 

45,67 

    

Bijlage 5: Scripts metingen en verwerking 

 

Bijlage 5.1: Script Referentiemetingen 

 

# performs a simple device inquiry, followed by a remote name 

request of each 

# discovered device 

 

import os 

import sys 

import getopt 

import struct 

import bluetooth._bluetooth as bluez 

import time 

import math 

from math import sqrt 

from subprocess import call 

 

def printpacket(pkt): 

    for c in pkt: 

        sys.stdout.write("%02x " % struct.unpack("B",c)[0]) 

    print  

 

def read_inquiry_mode(sock): 

    """returns the current mode, or -1 on failure""" 
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    # save current filter 

    old_filter = sock.getsockopt( bluez.SOL_HCI, 

bluez.HCI_FILTER, 14) 

 

    # Setup socket filter to receive only events related to the 

    # read_inquiry_mode command 

    flt = bluez.hci_filter_new() 

    opcode = bluez.cmd_opcode_pack(bluez.OGF_HOST_CTL,  

            bluez.OCF_READ_INQUIRY_MODE) 

    bluez.hci_filter_set_ptype(flt, bluez.HCI_EVENT_PKT) 

    bluez.hci_filter_set_event(flt, bluez.EVT_CMD_COMPLETE); 

    bluez.hci_filter_set_opcode(flt, opcode) 

    sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, flt ) 

 

    # first read the current inquiry mode. 

    bluez.hci_send_cmd(sock, bluez.OGF_HOST_CTL,  

            bluez.OCF_READ_INQUIRY_MODE ) 

 

    pkt = sock.recv(255) 

 

    status,mode = struct.unpack("xxxxxxBB", pkt) 

    if status != 0: mode = -1 

 

    # restore old filter 

    sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, 

old_filter ) 

    return mode 

 

def write_inquiry_mode(sock, mode): 
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    """returns 0 on success, -1 on failure""" 

    # save current filter 

    old_filter = sock.getsockopt( bluez.SOL_HCI, 

bluez.HCI_FILTER, 14) 

 

    # Setup socket filter to receive only events related to the 

    # write_inquiry_mode command 

    flt = bluez.hci_filter_new() 

    opcode = bluez.cmd_opcode_pack(bluez.OGF_HOST_CTL,  

            bluez.OCF_WRITE_INQUIRY_MODE) 

    bluez.hci_filter_set_ptype(flt, bluez.HCI_EVENT_PKT) 

    bluez.hci_filter_set_event(flt, bluez.EVT_CMD_COMPLETE); 

    bluez.hci_filter_set_opcode(flt, opcode) 

    sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, flt ) 

 

    # send the command! 

    bluez.hci_send_cmd(sock, bluez.OGF_HOST_CTL,  

            bluez.OCF_WRITE_INQUIRY_MODE, struct.pack("B", 

mode) ) 

 

    pkt = sock.recv(255) 

 

    status = struct.unpack("xxxxxxB", pkt)[0] 

 

    # restore old filter 

    sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, 

old_filter ) 

    if status != 0: return -1 

    return 0 
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def device_inquiry_with_with_rssi(sock): 

     

    # save current filter 

    old_filter = sock.getsockopt( bluez.SOL_HCI, 

bluez.HCI_FILTER, 14) 

 

    # perform a device inquiry on bluetooth device #0 

    # The inquiry should last 8 * 1.28 = 10.24 seconds 

    # before the inquiry is performed, bluez should flush its 

cache of 

    # previously discovered devices 

    flt = bluez.hci_filter_new() 

    bluez.hci_filter_all_events(flt) 

    bluez.hci_filter_set_ptype(flt, bluez.HCI_EVENT_PKT) 

    sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, flt ) 

 

    duration = 8 

    max_responses = 255 

    cmd_pkt = struct.pack("BBBBB", 0x33, 0x8b, 0x9e, duration, 

max_responses) 

    bluez.hci_send_cmd(sock, bluez.OGF_LINK_CTL, 

bluez.OCF_INQUIRY, cmd_pkt) 

 

    results = [] 

 

    done = False 

    while not done: 

        pkt = sock.recv(255) 

        ptype, event, plen = struct.unpack("BBB", pkt[:3]) 
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        if event == bluez.EVT_INQUIRY_RESULT_WITH_RSSI: 

            pkt = pkt[3:] 

            nrsp = struct.unpack("B", pkt[0])[0] 

            for i in range(nrsp): 

                addr = bluez.ba2str( pkt[1+6*i:1+6*i+6] ) 

                rssi = struct.unpack("b", pkt[1+13*nrsp+i])[0] 

                results.append( ( addr, rssi ) ) 

                if whitelist: 

    if addr in whitelist: 

      addresult(addr, rssi) 

  elif blacklist: 

    if not addr in blacklist: 

      addresult(addr, rssi) 

  else: 

    addresult(addr, rssi) 

        elif event == bluez.EVT_INQUIRY_COMPLETE: 

            done = True 

        elif event == bluez.EVT_CMD_STATUS: 

            status, ncmd, opcode = struct.unpack("BBH", 

pkt[3:7]) 

            if status != 0: 

                print "uh oh..." 

                printpacket(pkt[3:7]) 

                done = True 

        else: 

            print "unrecognized packet type 0x%02x" % ptype 
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    # restore old filter 

    sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, 

old_filter ) 

 

    return results 

 

def plotRssi(rssi, plotFile): 

  file = open(plotFile, 'a') 

  percentage = ((rssi + 100.0)/100.0) 

  maxWidth = 100 

  line = '#' * int(percentage * 40) 

  file.write(str(percentage * 40) + '\n') 

  file.write(line + '\n') 

 

def addresult(addr, rssi): 

  if rssi > minRssi: 

    if soundOption == '0': 

      #call(['aplay', '-q', soundFile]), 

      call(['beep', '-f', '400']), 

    elif soundOption == '1': 

      maxFreq = 1500.0 

      minFreq = 50.0 

      percentage = ((rssi + 100.0)/100.0) 

      call(['beep', '-f', str((maxFreq - minFreq) * 

percentage)]), 

      #print percentage, 

     

    if plotFile != '': 

      plotRssi(rssi, plotFile) 
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    print time.time(), 

    print time.strftime("%H:%M:%S", time.localtime()), 

    if knownmacs.has_key(addr): 

      print knownmacs[addr], 

      #print soundFile, 

    print "%s RSSI: %d" % (addr, rssi) 

    if not resultmap.has_key(addr): 

      resultmap[addr] = [] 

    resultmap[addr].append(rssi) 

 

def mean_stdev(x): 

  if len(x) == 1: 

    return x[0], 0 

  else: 

    n, mean, std = len(x), 0, 0 

    for a in x: 

      mean = mean + a 

    mean = mean / float(n) 

    for a in x: 

      std = std + (a - mean)**2 

    std = sqrt(std / float(n-1)) 

    return mean, std 

 

def median(x): 

  sortedValues = sorted(x) 

  if len(sortedValues) % 2 == 1: 

    return sortedValues[(len(sortedValues)+1)/2-1] 
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  else: 

    lower = sortedValues[len(sortedValues)/2-1] 

    upper = sortedValues[len(sortedValues)/2] 

     

    return (float(lower + upper))/2 

  

#args = '-d -f -if -smt -smo -sma -st'.split() 

try: 

  opts, extraparams = getopt.getopt(sys.argv[1:], 

'd:w:b:n:k:f:s:t:p:') 

except getopt.GetoptError, err: 

  print str(err) 

  sys.exit(2) 

 

dev_id = 0 

pointId = '' 

outputName = '' 

outputString='' 

whitelist = [] 

blacklist = [] 

knownmacs = {} 

resultmap = {} 

number_of_meas_dev=0 

minRssi = -200 

soundOption = '' 

plotFile = '' 

 

for o, a in opts: 
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  if o == '-d': 

    dev_id = int(a) 

  elif o== '-s': 

    number_of_dev = int(a) 

  elif o == '-w': 

    file = open(a) 

    for line in file: 

      whitelist.append(line.strip()) 

  elif o == '-b': 

    file = open(a) 

    for line in file: 

      blacklist.append(line.strip()) 

  elif o == '-k': 

    file = open(a) 

    for line in file: 

      tuple = line.split() 

      knownmacs[tuple[0]] = tuple[1] 

  elif o == '-f': 

    outputName = a 

    print "Point id:" 

    pointId = sys.stdin.readline().strip() 

  elif o == '-t': 

    minRssi = int(a) 

  # elif o == '-s' 

    # soundOption = a 

  elif o == '-p': 

    plotFile = a 
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outputString = pointId 

for s in range (0, number_of_dev): 

 print "\n ***  SENSOR " + str(s) + "  ***" 

 dev_id = s 

 number_of_meas_dev = 0 

 try: 

  sock = bluez.hci_open_dev(dev_id) 

 except: 

  print "error accessing bluetooth device..." 

  sys.exit(1) 

 

 try: 

  mode = read_inquiry_mode(sock) 

 except Exception, e: 

  print "error reading inquiry mode.  " 

  print "Are you sure this a bluetooth 1.2 device?" 

  print e 

  sys.exit(1) 

 # print "current inquiry mode is %d" % mode 

 

 if mode != 1: 

  print "writing inquiry mode..." 

  try: 

   result = write_inquiry_mode(sock, 1) 

  except Exception, e: 

   print "error writing inquiry mode.  Are you sure 

you're root?" 

   print e 
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   sys.exit(1) 

  if result != 0: 

   print "error while setting inquiry mode" 

  print "result: %d" % result 

 

 i = 1 

 cont = True 

 while cont == True: 

  print '\n inquiry', i 

  device_inquiry_with_with_rssi(sock) 

 # mean en stdev berekenen met functie  

  for addr in resultmap.keys(): 

   # print addr, 

   if knownmacs.has_key(addr): 

    print knownmacs[addr], 

   number_of_meas_dev += len(resultmap[addr]) 

   print "\n########################################" 

   print "Aantal metingen sensor " + str(s) + ": " + 

str(number_of_meas_dev) 

   mean, stdev = mean_stdev(resultmap[addr]) 

   # print mean, stdev, 

   file3 = open (outputName+"_s" + str(s), 'a') 

   if i == 1: 

     file3.write(pointId + " ") 

   for element in resultmap[addr]: 

     file3.write(str(element) + " ") 

   file3.close() 
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 # total_mean en total_stdev 

  if i == 1: 

   total_mean = mean 

   print "Inquiry mean: ", mean 

   total_mean_old = 0 

   total_stdev = stdev 

   print "Inquiry stdev: ", stdev 

   print "########################################" 

   total_stdev_old = 0 

   resultmap.clear() 

  else: 

   total_mean_old = total_mean 

   total_mean = ( total_stdev **2 / (stdev **2 + 

total_stdev **2) ) * mean + ( stdev **2 / (stdev **2 + 

total_stdev **2) ) * total_mean 

   print "Inquiry mean: ", mean 

   total_stdev_old = total_stdev 

   total_stdev = math.sqrt(1 / ( (1/(stdev **2)) + 

((1/total_stdev **2)) )) 

   print "Inquiry stdev: ", stdev 

   print "\nTotal mean: ", total_mean 

   print "Total stdev: ", total_stdev 

   print "########################################" 

   resultmap.clear() 

  # als |total_mean(k) - total_mean(k-1)| < drempelwaarde(bv 

1) dan cont = false 

  # print "\nTemporary mean", total_mean  

  if abs(total_mean - total_mean_old) < 0.5 and total_stdev 

< 2 : 

   cont = False 
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   if outputName != '': 

    file1 = open(outputName + "_sensor_" + str(s), 

'a') 

    line1 = pointId + ' ' + addr + ' ' + 

str(total_mean) + ' ' + str(total_stdev) + ' ' + 

str(number_of_meas_dev) 

    file1.write(line1 + '\n') 

   outputString = outputString + ' ' + 

str(total_mean) 

   print outputString 

   file3 = open (outputName+"_s" + str(s), 'a') 

   file3.write('\n') 

  # print len(resultmap), 'devices in total' 

  i+=1 

s+=1 

file2 = open(outputName, 'a') 

file2.write(outputString + '\n') 
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Bijlage 5.2: Script positioneringsmetingen 

 

(hier met volgende stopcriteria: opeenvolgende gemiddelden = 1 

dBm, en standaardafwijking = 8 dBm) 

 

# performs a simple device inquiry, followed by a remote name 

request of each 

# discovered device 

 

import os 

import sys 

import getopt 

import struct 

import bluetooth._bluetooth as bluez 

import time 

import math 

from math import sqrt 

from subprocess import call 

 

def printpacket(pkt): 

    for c in pkt: 

        sys.stdout.write("%02x " % struct.unpack("B",c)[0]) 

    print  

 

def read_inquiry_mode(sock): 

    """returns the current mode, or -1 on failure""" 

    # save current filter 

    old_filter = sock.getsockopt( bluez.SOL_HCI, 
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bluez.HCI_FILTER, 14) 

 

    # Setup socket filter to receive only events related to the 

    # read_inquiry_mode command 

    flt = bluez.hci_filter_new() 

    opcode = bluez.cmd_opcode_pack(bluez.OGF_HOST_CTL,  

            bluez.OCF_READ_INQUIRY_MODE) 

    bluez.hci_filter_set_ptype(flt, bluez.HCI_EVENT_PKT) 

    bluez.hci_filter_set_event(flt, bluez.EVT_CMD_COMPLETE); 

    bluez.hci_filter_set_opcode(flt, opcode) 

    sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, flt ) 

 

    # first read the current inquiry mode. 

    bluez.hci_send_cmd(sock, bluez.OGF_HOST_CTL,  

            bluez.OCF_READ_INQUIRY_MODE ) 

 

    pkt = sock.recv(255) 

 

    status,mode = struct.unpack("xxxxxxBB", pkt) 

    if status != 0: mode = -1 

 

    # restore old filter 

    sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, 

old_filter ) 

    return mode 

 

def write_inquiry_mode(sock, mode): 

    """returns 0 on success, -1 on failure""" 
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    # save current filter 

    old_filter = sock.getsockopt( bluez.SOL_HCI, 

bluez.HCI_FILTER, 14) 

 

    # Setup socket filter to receive only events related to the 

    # write_inquiry_mode command 

    flt = bluez.hci_filter_new() 

    opcode = bluez.cmd_opcode_pack(bluez.OGF_HOST_CTL,  

            bluez.OCF_WRITE_INQUIRY_MODE) 

    bluez.hci_filter_set_ptype(flt, bluez.HCI_EVENT_PKT) 

    bluez.hci_filter_set_event(flt, bluez.EVT_CMD_COMPLETE); 

    bluez.hci_filter_set_opcode(flt, opcode) 

    sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, flt ) 

 

    # send the command! 

    bluez.hci_send_cmd(sock, bluez.OGF_HOST_CTL,  

            bluez.OCF_WRITE_INQUIRY_MODE, struct.pack("B", 

mode) ) 

 

    pkt = sock.recv(255) 

 

    status = struct.unpack("xxxxxxB", pkt)[0] 

 

    # restore old filter 

    sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, 

old_filter ) 

    if status != 0: return -1 

    return 0 

def device_inquiry_with_with_rssi(sock): 
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    # save current filter 

    old_filter = sock.getsockopt( bluez.SOL_HCI, 

bluez.HCI_FILTER, 14) 

 

    # perform a device inquiry on bluetooth device #0 

    # The inquiry should last 8 * 1.28 = 10.24 seconds 

    # before the inquiry is performed, bluez should flush its 

cache of 

    # previously discovered devices 

    flt = bluez.hci_filter_new() 

    bluez.hci_filter_all_events(flt) 

    bluez.hci_filter_set_ptype(flt, bluez.HCI_EVENT_PKT) 

    sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, flt ) 

 

    duration = 8 

    max_responses = 255 

    cmd_pkt = struct.pack("BBBBB", 0x33, 0x8b, 0x9e, duration, 

max_responses) 

    bluez.hci_send_cmd(sock, bluez.OGF_LINK_CTL, 

bluez.OCF_INQUIRY, cmd_pkt) 

 

    results = [] 

 

    done = False 

    while not done: 

        pkt = sock.recv(255) 

        ptype, event, plen = struct.unpack("BBB", pkt[:3]) 

  

        if event == bluez.EVT_INQUIRY_RESULT_WITH_RSSI: 
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            pkt = pkt[3:] 

            nrsp = struct.unpack("B", pkt[0])[0] 

            for i in range(nrsp): 

                addr = bluez.ba2str( pkt[1+6*i:1+6*i+6] ) 

                rssi = struct.unpack("b", pkt[1+13*nrsp+i])[0] 

                results.append( ( addr, rssi ) ) 

                if whitelist: 

    if addr in whitelist: 

      addresult(addr, rssi) 

  elif blacklist: 

    if not addr in blacklist: 

      addresult(addr, rssi) 

  else: 

    addresult(addr, rssi) 

        elif event == bluez.EVT_INQUIRY_COMPLETE: 

            done = True 

        elif event == bluez.EVT_CMD_STATUS: 

            status, ncmd, opcode = struct.unpack("BBH", 

pkt[3:7]) 

            if status != 0: 

                print "uh oh..." 

                printpacket(pkt[3:7]) 

                done = True 

        else: 

            print "unrecognized packet type 0x%02x" % ptype 

 

 

    # restore old filter 
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    sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, 

old_filter ) 

 

    return results 

 

def plotRssi(rssi, plotFile): 

  file = open(plotFile, 'a') 

  percentage = ((rssi + 100.0)/100.0) 

  maxWidth = 100 

  line = '#' * int(percentage * 40) 

  file.write(str(percentage * 40) + '\n') 

  file.write(line + '\n') 

 

def addresult(addr, rssi): 

  if rssi > minRssi: 

    if soundOption == '0': 

      #call(['aplay', '-q', soundFile]), 

      call(['beep', '-f', '400']), 

    elif soundOption == '1': 

      maxFreq = 1500.0 

      minFreq = 50.0 

      percentage = ((rssi + 100.0)/100.0) 

      call(['beep', '-f', str((maxFreq - minFreq) * 

percentage)]), 

      #print percentage, 

     

    if plotFile != '': 

      plotRssi(rssi, plotFile) 
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    print time.time(), 

    print time.strftime("%H:%M:%S", time.localtime()), 

    if knownmacs.has_key(addr): 

      print knownmacs[addr], 

      #print soundFile, 

    print "%s RSSI: %d" % (addr, rssi) 

    if not resultmap.has_key(addr): 

      resultmap[addr] = [] 

    resultmap[addr].append(rssi) 

 

def mean_stdev(x): 

  if len(x) == 1: 

    return x[0], 0 

  else: 

    n, mean, std = len(x), 0, 0 

    for a in x: 

      mean = mean + a 

    mean = mean / float(n) 

    for a in x: 

      std = std + (a - mean)**2 

    std = sqrt(std / float(n-1)) 

    return mean, std 

 

def median(x): 

  sortedValues = sorted(x) 

  if len(sortedValues) % 2 == 1: 

    return sortedValues[(len(sortedValues)+1)/2-1] 

  else: 
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    lower = sortedValues[len(sortedValues)/2-1] 

    upper = sortedValues[len(sortedValues)/2] 

     

    return (float(lower + upper))/2 

  

#args = '-d -f -if -smt -smo -sma -st'.split() 

try: 

  opts, extraparams = getopt.getopt(sys.argv[1:], 

'd:w:b:n:k:f:s:t:p:') 

except getopt.GetoptError, err: 

  print str(err) 

  sys.exit(2) 

 

dev_id = 0 

pointId = '' 

outputName = '' 

outputString='' 

whitelist = [] 

blacklist = [] 

knownmacs = {} 

resultmap = {} 

number_of_meas_dev=0 

minRssi = -200 

soundOption = '' 

plotFile = '' 

 

for o, a in opts: 

  if o == '-d': 
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    dev_id = int(a) 

  elif o== '-s': 

    number_of_dev = int(a) 

  elif o == '-w': 

    file = open(a) 

    for line in file: 

      whitelist.append(line.strip()) 

  elif o == '-b': 

    file = open(a) 

    for line in file: 

      blacklist.append(line.strip()) 

  elif o == '-k': 

    file = open(a) 

    for line in file: 

      tuple = line.split() 

      knownmacs[tuple[0]] = tuple[1] 

  elif o == '-f': 

    outputName = a 

    print "Point id:" 

    pointId = sys.stdin.readline().strip() 

  elif o == '-t': 

    minRssi = int(a) 

  # elif o == '-s' 

    # soundOption = a 

  elif o == '-p': 

    plotFile = a 

 

for i in range (0,10): 
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 if i < 10:  

  outputId = str(pointId) + str(0) + str(i) 

 else: 

  outputId = str(pointId) + str(i) 

 outputString = outputId 

 for s in range (0, number_of_dev): 

  print "\n ***  SENSOR " + str(s) + "  ***" 

  dev_id = s 

  number_of_meas_dev = 0 

  try: 

   sock = bluez.hci_open_dev(dev_id) 

  except: 

   print "error accessing bluetooth device..." 

   sys.exit(1) 

  try: 

   mode = read_inquiry_mode(sock) 

  except Exception, e: 

   print "error reading inquiry mode.  " 

   print "Are you sure this a bluetooth 1.2 device?" 

   print e 

   sys.exit(1) 

  # print "current inquiry mode is %d" % mode 

 

  if mode != 1: 

   print "writing inquiry mode..." 

   try: 

    result = write_inquiry_mode(sock, 1) 

   except Exception, e: 
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    print "error writing inquiry mode.  Are you sure 

you're root?" 

    print e 

    sys.exit(1) 

   if result != 0: 

    print "error while setting inquiry mode" 

   print "result: %d" % result 

 

  i = 1 

  cont = True 

  while cont == True: 

   print '\n inquiry', i 

   device_inquiry_with_with_rssi(sock) 

  # mean en stdev berekenen met functie  

   for addr in resultmap.keys(): 

    # print addr, 

    if knownmacs.has_key(addr): 

     print knownmacs[addr], 

    number_of_meas_dev += len(resultmap[addr]) 

    print 

"\n########################################" 

    print "Aantal metingen sensor " + str(s) + ": " 

+ str(number_of_meas_dev) 

    mean, stdev = mean_stdev(resultmap[addr]) 

    # print mean, stdev, 

    file3 = open (outputName+"_s" + str(s), 'a') 

    if i == 1: 

      file3.write(outputId + " ") 

    for element in resultmap[addr]: 
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      file3.write(str(element) + " ") 

    file3.close() 

    

  # total_mean en total_stdev 

   if i == 1: 

    total_mean = mean 

    print "Inquiry mean: ", mean 

    total_mean_old = 0 

    total_stdev = stdev 

    print "Inquiry stdev: ", stdev 

    print "########################################" 

    total_stdev_old = 0 

    resultmap.clear() 

   else: 

    total_mean_old = total_mean 

    total_mean = ( total_stdev **2 / (stdev **2 + 

total_stdev **2) ) * mean + ( stdev **2 / (stdev **2 + 

total_stdev **2) ) * total_mean 

    print "Inquiry mean: ", mean 

    total_stdev_old = total_stdev 

    total_stdev = math.sqrt(1 / ( (1/(stdev **2)) + 

((1/total_stdev **2)) )) 

    print "Inquiry stdev: ", stdev 

    print "\nTotal mean: ", total_mean 

    print "Total stdev: ", total_stdev 

    print "########################################" 

    resultmap.clear() 

   # als |total_mean(k) - total_mean(k-1)| < 

drempelwaarde(bv 1) dan cont = false 

   # print "\nTemporary mean", total_mean  
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   if abs(total_mean - total_mean_old) < 1 and 

total_stdev < 8 : 

    cont = False 

    if outputName != '': 

     file1 = open(outputName + "_sensor_" + 

str(s), 'a') 

     line1 = outputId + ' ' + addr + ' ' + 

str(total_mean) + ' ' + str(total_stdev) + ' ' + 

str(number_of_meas_dev) 

     file1.write(line1 + '\n') 

    outputString = outputString + ' ' + 

str(total_mean) 

    print outputString 

    file3 = open (outputName+"_s" + str(s), 'a') 

    file3.write('\n') 

   # print len(resultmap), 'devices in total' 

   i+=1 

 s+=1 

 file2 = open(outputName, 'a') 

 file2.write(outputString + '\n') 
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Bijlage 5.3: Script verwerking euclidische methode  

 

#!/usr/bin/python 

 

import sys 

import getopt 

import math 

 

try: 

 opts, extraparams = getopt.getopt(sys.argv[1:], 

's:m:r:d:p:f:') 

except getopt.GetoptError, err: 

 print str(err) 

 sys.exit() 

 

 # s aantal sensoren, m tekstbestand met metingen gezochte 

ptn, 

for o,a in opts: 

  if o == '-s': 

    number_of_dev = int(a) 

  elif o == '-m': 

    positioning_meas = a 

  elif o == '-r': 

    refpoints_meas = a 

  elif o == '-d': 

    refpoints_pos = a 

  elif o == '-p': 

    true_position = a 

  elif o == '-f': 
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    fileName = a 

     

     # normaliseren van een tuple: 

norm_waarde = 0 

def normaliseren_tuple(tup): 

  norm_waarde = tup[1] 

  for i in range (1, number_of_dev +1): 

    tup[i] = tup[i] - norm_waarde 

  # print tup[0:] 

  return tup 

    

 # invoeren referentieptn + berekenen euclidische afstand 

 

def eucl_afstand(meting_norm): 

  eucl_afst_list = {}  

  som = 0 

  refpt=[] 

  refpt_norm=[] 

  for k in range (0, number_of_dev + 1): 

    refpt.append(0) 

    refpt_norm.append(0) 

 

  f1 = open(refpoints_meas, "r", 1) 

  not_EOF = 1 

  while not_EOF: 

    try: 

      lijn=f1.next() 

    except StopIteration: 
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      not_EOF = 0; 

      continue 

    kolommen = lijn.split() 

    for i in range (0, number_of_dev+1): 

      refpt[i] = float(kolommen[i]) 

    refpt_norm = normaliseren_tuple(refpt) 

    # print refpt_norm 

    for k in range (1, len(refpt_norm)): 

      som = som + (refpt_norm[k] - meting_norm[k])**2 

    eucl_afst_list[refpt_norm[0]] = math.sqrt(som) 

    som=0 

  return eucl_afst_list 

 

def kleinste_EA(dictX): 

  dictX_keys=[] 

  dictX_values=[] 

  dictX_values=dictX.values() 

  dictX_values.sort() 

  #dictX_values_sorted=[] 

  dictX_keys = dictX.keys() #lijst met alle keys van dictionary 

   

  for i in range (0,3): 

    for k in dictX_keys: 

      if dictX_values[i] == dictX[k]: 

 dichtstePtn_ID[i] = k 

  return dichtstePtn_ID   

     

def positioning(dichtstePtn_ID): 
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  X=[0,0,0] 

  Y=[0,0,0] 

  f=open(refpoints_pos,"r", 1) 

  not_EOF=1 

  while not_EOF: 

    try: 

      lijn = f.next() 

    except StopIteration: 

      not_EOF=0 

      continue 

    kolommen=lijn.split() 

    for i in range(0,3): 

      if int(kolommen[0]) == int(dichtstePtn_ID[i]): 

 X[i] = float(kolommen[1]) 

 Y[i] = float(kolommen[2]) 

  zwaartepunt=[0,0] 

  zwaartepunt[0] = (X[0] + X[1] + X[2])/3 

  zwaartepunt[1] = (Y[0] + Y[1] + Y[2])/3 

  return zwaartepunt 

 

def lees_ware_positie(ID): 

  f3 = open(true_position, "r", 1) 

  not_EOF=1 

  while not_EOF: 

    try: 

      lijn = f3.next() 

    except StopIteration: 

      not_EOF=0 
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      continue 

    kolommen=lijn.split() 

    if kolommen[0] == ID: 

      return [kolommen[1], kolommen[2]] 

   

 # inlezen metingen gezocht pt: 

meting=[] 

meting_norm=[] 

for k in range (0, number_of_dev +1): 

  meting.append(0) 

  meting_norm.append(0) 

dichtstePtn_ID = [0,0,0] 

 

f2 = open(positioning_meas, "r", 1) 

not_EOF = 1 

while not_EOF: 

 try: 

  lijn=f2.next() 

 except StopIteration: 

  not_EOF = 0; 

  continue 

 kolommen = lijn.split() 

 for i in range (0, number_of_dev+1): 

   meting[i] = float(kolommen[i]) 

 # print meting[0:] 

 meting_norm = normaliseren_tuple(meting) 

 eucl_afst_list_main = eucl_afstand(meting_norm) 

 #print eucl_afst_list_main 
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 dichtstePtn_ID = kleinste_EA(eucl_afst_list_main) 

 #print dichtstePtn_ID 

 geschatte_positie = [0,0] 

 geschatte_positie = positioning(dichtstePtn_ID) 

 #print geschatte_positie 

 ware_positie=[0,0]  

 ware_positie=lees_ware_positie(kolommen[0]) #kijken in 

tekstfile met ware posities, op de lijn met dezelfde ID 

 #print ware_positie 

 # wegschrijven resultaten naar tekstbestand 

 X_g = float(geschatte_positie[0]) 

 Y_g = float(geschatte_positie[1]) 

 X_w = float(ware_positie[0]) 

 Y_w = float(ware_positie[1]) 

 afstand_geschatte_ware = math.sqrt((X_w - X_g)**2 + (Y_w - 

Y_g)**2) 

 resultaat = str(kolommen[0]) + ' ' + str(X_g) + ' ' + 

str(Y_g) + \ 

 ' ' + str(X_w) + ' ' + str(Y_w) + ' ' + 

str(afstand_geschatte_ware) 

 print resultaat 

 f4 = open(fileName, 'a') 

 f4.write(resultaat + '\n') 

 f4.close() 

 # print meting_norm[0:] 
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Bijlage 5.4: Script verwerking methode met lineaire regressie 

 

#!/usr/bin/python 

 

import sys 

import getopt 

import math 

from sage.all import * 

from numpy import matrix 

 

try: 

 opts, extraparams = getopt.getopt(sys.argv[1:], 

's:m:r:d:p:f:c:') 

except getopt.GetoptError, err: 

 print str(err) 

 sys.exit() 

 

for o,a in opts: 

 if o == '-s': 

  number_of_dev = int(a) 

 elif o == '-m': 

  positioning_meas = a 

 elif o == '-r': 

  refpoints_meas = a 

 elif o == '-d': 

  refpoints_pos = a 

 elif o == '-p': 

  true_position = a 

 elif o == '-f': 
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  fileName = a 

 elif o == '-c': 

  dev_co = a 

    

def lees_ware_positie(ID): 

  f5 = open(true_position, "r", 1) 

  not_EOF=1 

  while not_EOF: 

    try: 

      lijn = f5.next() 

    except StopIteration: 

      not_EOF=0 

      continue 

    kolommen=lijn.split() 

    if kolommen[0] == ID: 

      return [kolommen[1], kolommen[2]] 

 

 # POSITIE REFERENTIEPTN INLEZEN 

f2 = open(refpoints_pos, "r", 1) 

not_EOF=1 

refpt_X = {} 

refpt_Y = {} 

while not_EOF: 

 try: 

  lijn=f2.next() 

 except StopIteration: 

  not_EOF = 0; 

  continue 
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 kolommen = lijn.split() 

 refpt_X[int(kolommen[0])] = float(kolommen[1]) 

 refpt_Y[int(kolommen[0])] = float(kolommen[2]) 

  

 # POSITIE SENSOREN INLEZEN 

f6 = open(dev_co, "r", 1) 

not_EOF=1 

dev_co_X = {} 

dev_co_Y = {} 

while not_EOF: 

 try: 

  lijn=f6.next() 

 except StopIteration: 

  not_EOF = 0; 

  continue 

 kolommen = lijn.split() 

 dev_co_X[int(kolommen[0])] = float(kolommen[1]) 

 dev_co_Y[int(kolommen[0])] = float(kolommen[2]) 

  

 # LINEAIR MODEL MAKEN PER SENSOR 

sensor_meas = {} 

dist = {} 

linReg_list_a=[] 

linReg_list_b=[] 

for r in range (0, number_of_dev): 

 linReg_list_a.append(0) 

 linReg_list_b.append(0) 
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for i in range (0,number_of_dev): 

 f = open(refpoints_meas, "r", 1) 

 lines_meas_refpts = f.readlines() 

 for k in range (0, len(lines_meas_refpts)): 

  kolommen = lines_meas_refpts[k].split() 

  # dictionary voor sensor i, met RSSI-waarden, geindexeerd 

op ID van refptn 

  sensor_meas[int(kolommen[0])] = kolommen[i+1] 

 #print sensor_meas 

 f.close() 

  

 dist.clear() 

 for key in refpt_X.keys(): 

 # dictionary voor sensor i, met afstanden tot refptn, 

geindexeerd op ID van refptn 

  dist[key] = math.sqrt((dev_co_X[i] - 

refpt_X[key])**2+(dev_co_Y[i] - refpt_Y[key])**2) 

 #print dist 

  

  # voor sensor i lineair model tss RSSI (x) en afstand (y) 

bepalen 

   # gemiddelden x en y 

 sensor_meas_mean = 0 

 T = 0 

 for value in sensor_meas.values(): 

  sensor_meas_mean += float(value) 

  T += 1 

 sensor_meas_mean = sensor_meas_mean/T 

 #print sensor_meas_mean 
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 dist_mean=0 

 T=0 

 for value in dist.values(): 

  dist_mean += float(value) 

  T+=1 

 dist_mean = dist_mean/T 

 #print dist_mean 

  

   # factor x (xk - xgem) en y (yk - ygem) 

 factor_X = {} 

 factor_Y = {} 

 product = {} 

 for key in sensor_meas.keys(): 

  factor_X[key] = float(sensor_meas[key]) - sensor_meas_mean 

  factor_Y[key] = float(dist[key]) - dist_mean 

  product[key] = factor_X[key] * factor_Y[key] 

 #print product 

   # waarden bepalen voor berekening van a 

 sum_product = 0 

 for value in product.values(): 

  sum_product += value 

 #print sum_product 

 sum_factor_Xsq = 0 

 for value in factor_X.values(): 

  sum_factor_Xsq += value**2 

 #print sum_factor_Xsq 

 linReg_a = sum_product / sum_factor_Xsq 

 linReg_b = dist_mean - linReg_a * sensor_meas_mean 



131 
  
 
 

 #print linReg_a, linReg_b 

 linReg_list_a[i]=linReg_a 

 linReg_list_b[i]=linReg_b 

  

# DICTIONARY MAKEN VAN LIJSTEN MET GESCHATTE AFSTANDEN TSS 

GEZOCHT PT EN DE SENSOREN (KEY = POINTID) 

from collections import defaultdict 

distances_linreg_dict = defaultdict(list) 

f4=open(positioning_meas, "r", 1) 

not_EOF2 = 1 

while not_EOF2: 

 try: 

  lijn=f4.next() 

 except StopIteration: 

  not_EOF2 = 0; 

  continue 

 kolommen = lijn.split() 

 current_PointID = kolommen[0] 

 for k in range (1, len(kolommen)): 

  RSSI = float(kolommen[k]) 

  distance = RSSI * linReg_list_a[k-1] + linReg_list_b[k-1] 

  distances_linreg_dict[current_PointID].append(distance) 

#print distances_linreg_dict.items() 

 

def initiele_schatting(pointID): 

  x_a = x_b = y_a = y_b = 0 

  solved = False 

  for i in range (0, len(dev_co_X)): 
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    for k in range (i+1, len(dev_co_X)): 

      x_a = dev_co_X[i] 

      y_a = dev_co_Y[i] 

      x_b = dev_co_X[k] 

      y_b = dev_co_Y[k] 

      dist_a = (distances_linreg_dict[pointID])[i] 

      dist_b = (distances_linreg_dict[pointID])[k] 

      x, y = var('x, y') 

   

  #equations_string = "[(x-"+str(x_a)+")**2 + (y-

"+str(y_a)+")**2 == "+str(dist_a)+"**2, (x-"+str(x_b)+")**2 + 

(y-"+str(y_b)+")**2 =="+str(dist_b)+"**2]"   

  #solutions = solve(equations_string, x, y, 

solution_dict=True) 

      try:  

 solutions = solve([(x-x_a)**2 + (y-y_a)**2 == dist_a**2, 

(x-x_b)**2 + (y-y_b)**2 == dist_b**2], x, y, 

solution_dict=True) 

 solved = True 

      except: 

 continue 

  #print (list[0])[0] 

  #for soln in solutions: 

    #X_g = soln[x] 

    #Y_g = soln[y] 

      if solved == True: 

 return solutions 

 

 # METINGEN IN GEZOCHTE PTN INLEZEN... 

meting=[] 
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meting_norm=[] 

for k in range (0, number_of_dev +1): 

  meting.append(0) 

  meting_norm.append(0) 

dichtstePtn_ID = [0,0,0] 

 

X_g_nieuw=0 

Y_g_nieuw=0 

geschatte_positie = [0,0] 

ware_positie=[0,0] 

 

f3 = open(positioning_meas, "r", 1) 

not_EOF = 1 

while not_EOF: 

 try: 

  lijn=f3.next() 

 except StopIteration: 

  not_EOF = 0; 

  continue 

 kolommen = lijn.split() 

 for i in range (0, number_of_dev+1): 

   meting[i] = float(kolommen[i]) 

  

 pointID = str(kolommen[0]) 

 schatting={} 

 schatting = initiele_schatting(pointID) 

 for sol in schatting: 

   # VOORLOPIG: coordinaten worden aanvaard als ze positief 
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zijn 

   if sol[x] > 0 and sol[y] > 0: 

     geschatte_positie[0] = sol[x] 

     geschatte_positie[1] = sol[y] 

  

 X_g = float(geschatte_positie[0]) 

 Y_g = float(geschatte_positie[1]) 

   

 ware_positie=lees_ware_positie(kolommen[0]) #kijken in 

tekstfile met ware posities, op de lijn met dezelfde ID 

 X_w = float(ware_positie[0]) 

 Y_w = float(ware_positie[1]) 

 afstand_geschatte_ware = math.sqrt((X_w - X_g)**2 + (Y_w - 

Y_g)**2) 

  

 resultaat = str(pointID + ' ' + str(X_g) + ' ' + 

str(Y_g) + \ 

 ' ' + str(X_w) + ' ' + str(Y_w) + ' ' + 

str(afstand_geschatte_ware)) 

 print resultaat 

  

 # print meting_norm[0:] 

  # SCHATTING (X_g, Y_g) GEBRUIKEN ALS START VOOR LINEAIRE 

REGRESSIE-METHODE 

 

 distances_fromCo = [] 

 for s in range (0, number_of_dev): 

  distances_fromCo.append(math.sqrt((X_g - dev_co_X[s])**2 + 

(Y_g - dev_co_Y[s])**2)) 

 #print distances_fromCo 
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 #hoeken in GON 

 angles = [] 

 angles_corr = [] 

 for h in range (0, number_of_dev): 

  angles.append(math.atan((dev_co_X[h] - X_g)/(dev_co_Y[h] - 

Y_g)) / 3.141592654 * 200) 

  angles_corr.append(0) 

 #print angles 

  

 if angles[0] < 0: 

  angles_corr[0] = angles[0] + 200 

 else: 

  angles_corr[0] = angles[0] 

 for i in range (1, number_of_dev): 

  if angles[i] > angles_corr[i-1]: 

   angles_corr[i] = angles[i] 

  elif angles[i]+200 > angles_corr[i-1]: 

   angles_corr[i] = angles[i] + 200 

  else: 

   angles_corr[i] = angles[i] + 400 

 #print angles_corr 

  

 sin_list = [] 

 cos_list = [] 

 vector_d = [] 

 for i in range (0, number_of_dev): 

  sin_list.append(math.sin(angles_corr[i]*3.141592654/200)) 
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  cos_list.append(math.cos(angles_corr[i]*3.141592654/200)) 

  # print pointID 

  # print distances_fromCo[i] 

  # print (distances_linreg_dict[pointID])[i] 

  vector_d.append(distances_fromCo[i] - 

(distances_linreg_dict[pointID])[i]) 

 matrix_d = matrix([vector_d]).T 

 #print matrix_d 

 #print matrix_d.T 

 #print sin_list, "\n", cos_list, "\n\n" 

 matrix_A = matrix([sin_list, cos_list]).T 

 # print matrix_A 

 # print matrix_A.T 

 matrix_N = matrix_A.T * matrix_A 

 #print matrix_N 

 matrix_H = matrix_A.T * matrix_d 

 #print matrix_H 

 matrix_NIH = matrix_N.I * matrix_H 

 #print matrix_NIH 

 #print matrix_NIH[0,0] 

 #print matrix_NIH[1,0] 

 X_g_nieuw = X_g - matrix_NIH[0,0] 

 Y_g_nieuw = Y_g - matrix_NIH[1,0] 

 afstand_geschatte_ware_linreg = math.sqrt((X_g_nieuw - 

X_w)**2+(Y_g_nieuw - Y_w)**2) 

  

 resultaat = str(pointID) + ' ' + str(X_g_nieuw) + ' ' + 

str(Y_g_nieuw) + ' ' + str(X_w) + ' ' + str(Y_w) + ' ' + 

str(afstand_geschatte_ware_linreg) 

 print resultaat 
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 f7 = open(fileName, 'a') 

 f7.write(resultaat + '\n') 

 f7.close() 
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Bijlage 5.5: Script verwerking Bayes-methode 

 

#!/usr/bin/python 

 

import sys 

import getopt 

import math 

from sage.all import * 

from sympy import Symbol, sin, oo 

 

try: 

 opts, extraparams = getopt.getopt(sys.argv[1:], 

's:m:r:d:p:f:') 

except getopt.GetoptError, err: 

 print str(err) 

 sys.exit() 

 

 # s aantal sensoren, m tekstbestand met metingen gezochte 

ptn, 

for o,a in opts: 

  if o == '-s': 

    number_of_dev = int(a) 

  elif o == '-m': 

    positioning_meas = a 

  elif o == '-r': 

    refpoints_meas = a 

  elif o == '-d': 

    refpoints_pos = a 

  elif o == '-p': 
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    true_position = a 

  elif o == '-f': 

    fileName = a 

 

 # lijsten: 

RSSI_values = [] 

for RSSI in range (-99, 0): 

 RSSI_values.append(RSSI) 

#print RSSI_values 

 

sensoren = [] 

for s in range (0, number_of_dev): 

 sensoren.append(s) 

#print sensoren 

 

pointIDs = [] 

f2 = open(refpoints_meas, "r", 1) 

not_EOF = 1 

while not_EOF: 

 try: 

  lijn=f2.next() 

 except StopIteration: 

  not_EOF = 0; 

  continue 

 kolommen = lijn.split() 

 pointIDs.append(int(kolommen[0])) 

f2.close() 

#print pointIDs 
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 # geeft de ware coordinaten van gezocht pt 

def lees_ware_positie(ID): 

  f5 = open(true_position, "r", 1) 

  not_EOF=1 

  while not_EOF: 

    try: 

      lijn = f5.next() 

    except StopIteration: 

      not_EOF=0 

      continue 

    kolommen=lijn.split() 

    if kolommen[0] == ID: 

      return [kolommen[1], kolommen[2]] 

 

 # dictionary met coord referentieptn 

def positioning(dichtstePtn_ID): 

  X=[0,0,0] 

  Y=[0,0,0] 

  f=open(refpoints_pos,"r", 1) 

  not_EOF=1 

  while not_EOF: 

    try: 

      lijn = f.next() 

    except StopIteration: 

      not_EOF=0 

      continue 

    kolommen=lijn.split() 
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    for i in range(0,3): 

      if int(kolommen[0]) == int(dichtstePtn_ID[i]): 

 X[i] = float(kolommen[1]) 

 Y[i] = float(kolommen[2]) 

  zwaartepunt=[0,0] 

  zwaartepunt[0] = (X[0] + X[1] + X[2])/3 

  zwaartepunt[1] = (Y[0] + Y[1] + Y[2])/3 

  return zwaartepunt 

 

 # P(loc) bepalen, dit is een constante (1/N met N het 

aantal punten) 

P_loc = 1 / float(len(pointIDs)) 

#print P_loc 

 

 # dictionary sensor_dict 

# methode om dictionary van dictionaries te maken, zie 

http://old.nabble.com/Dictionary-of-dictionaries-issue-

td20482099.html 

sensor_dict = dict((S, dict((point, dict.fromkeys( (RSSI) for 

RSSI in RSSI_values)) for point in pointIDs)) for S in sensoren 

) 

 # opvullen dictionary met waarden 0 

for s in sensoren: 

 for p in pointIDs: 

  for rssi in RSSI_values: 

   sensor_dict[s][p][rssi] = 0 

#print sensor_dict 

 

 # invullen frequenties waarmee meetwaarden voorkomen, in 

sensor_dict 
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for s in sensoren: 

 f3 = open(refpoints_meas + "_s" + str(s), "r", 1) 

 not_EOF = 1 

 while not_EOF: 

  try: 

   lijn=f3.next() 

  except StopIteration: 

   not_EOF = 0; 

   continue 

  kolommen = lijn.split() 

  for meting in range(1, len(kolommen)): 

  

 sensor_dict[s][int(kolommen[0])][int(kolommen[meting])]+= 

1 

 f3.close() 

#print sensor_dict[0] 

#print sensor_dict[1] 

 

 # histogram in dictionary P_meas_loc_hist 

 # indelen in klassen voor histogram 

klassen = [] 

for klasse in range (0,25): 

 klassen.append(klasse) 

P_meas_loc_hist = dict((S, dict((point, dict.fromkeys(klassen)) 

for point in pointIDs)) for S in sensoren ) 

for s in sensoren: 

 for p in pointIDs: 

  for k in klassen: 

   P_meas_loc_hist[s][p][k]=0 
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#print P_meas_loc_hist 

 # invullen P_meas_loc_hist 

for s in sensoren: 

 for p in pointIDs: 

  for rssi in RSSI_values: 

   klasse = math.floor(abs(rssi)/4) 

   P_meas_loc_hist[s][p][klasse] += 

sensor_dict[s][p][rssi] 

#print P_meas_loc_hist 

 

 # dictionary P(meas--loc), met klassen 

P_meas_loc = dict((S, dict((point, dict.fromkeys(klassen)) for 

point in pointIDs)) for S in sensoren ) 

for s in sensoren: 

 for p in pointIDs: 

  for k in klassen: 

   P_meas_loc[s][p][k]=0 

totaal_aantal_metingen=0 

for s in sensoren: 

 for p in pointIDs: 

    for k in klassen: 

     totaal_aantal_metingen += P_meas_loc_hist[s][p][k] 

    for k in klassen: 

     P_meas_loc[s][p][k] = 

float(P_meas_loc_hist[s][p][k])/float(totaal_aantal_metingen) 

    totaal_aantal_metingen = 0 

#print P_meas_loc 

 

 # dictionary P(meas) 
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P_meas = dict((S, (dict.fromkeys( (klasse) for klasse in 

klassen))) for S in sensoren) 

# opvullen dictionary met waarden 0 

for s in sensoren: 

 for k in klassen: 

  P_meas[s][k] = 0 

#print P_meas 

 # invullen P(meas) 

for s in sensoren: 

 for k in klassen: 

  for p in pointIDs: 

   P_meas[s][k] += P_meas_loc[s][p][k] * P_loc 

#print P_meas 

 

 # dictionary P(loc--meas) 

P_loc_meas = dict((S, dict.fromkeys(pointIDs)) for S in 

sensoren) 

for s in sensoren:  

 for p in pointIDs: 

  P_loc_meas[s][p] = 0 

#print P_loc_meas 

 

def drie_dichtste_ptn(dictX): 

 dictX_keys=[] 

 dictX_values=[] 

 dictX_values=dictX.values() 

 #print dictX_values 

 dictX_values.sort(reverse=True) 

 #print dictX_values 
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 dictX_keys = dictX.keys() #lijst met alle keys van 

dictionary 

  

 for i in range (0,3): 

  for k in dictX_keys: 

   if dictX_values[i] == dictX[k]: 

    dichtstePtn_ID[i] = k 

 return dichtstePtn_ID   

 

meting_klasse={} 

for k in range(0, number_of_dev): 

 meting_klasse[k] = 0 

punten_waarschijnlijkheid=dict.fromkeys(pointIDs) 

for p in pointIDs: 

 punten_waarschijnlijkheid[p] = float(1) 

#print punten_waarschijnlijkheid 

dichtstePtn_ID = [0,0,0] 

geschatte_positie = [0,0] 

ware_positie=[0,0] 

f4 = open(positioning_meas, "r", 1) 

not_EOF = 1 

while not_EOF: 

 try: 

  lijn=f4.next() 

 except StopIteration: 

  not_EOF = 0; 

  continue 

 kolommen = lijn.split() 
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 pointID = kolommen[0] 

 for s in range (1, number_of_dev+1): 

  # het gemiddelde wordt telkens afgerond en omgezet naar 

een integer: 

  meting_klasse[s-1] = 

int(math.floor(abs(round(float(kolommen[s])))/4)) 

 #print meting_klasse 

   

 for s in sensoren: 

  for p in pointIDs: 

   P_loc_meas[s][p] = 

(P_meas_loc[s][p][meting_klasse[s]] * P_loc) / 

(P_meas[s][meting_klasse[s]]) 

   

 #for s in sensoren: 

  #print P_loc_meas[s] 

  #print "" 

 #print 

"##############################################################

############################################" + "\n" 

  

 for p in pointIDs: 

  for s in sensoren: 

   if P_loc_meas[s][p] <> 0: 

         punten_waarschijnlijkheid[p] *= 

P_loc_meas[s][p] 

 #print punten_waarschijnlijkheid 

  

 dichtstePtn_ID = 

drie_dichtste_ptn(punten_waarschijnlijkheid) 

 #print dichtstePtn_ID 
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 geschatte_positie = positioning(dichtstePtn_ID) 

 X_g = float(geschatte_positie[0]) 

 Y_g = float(geschatte_positie[1]) 

 

 ware_positie=lees_ware_positie(pointID) 

 X_w = float(ware_positie[0]) 

 Y_w = float(ware_positie[1]) 

 

 afstand_geschatte_ware = math.sqrt((X_w - X_g)**2 + (Y_w - 

Y_g)**2) 

  

 resultaat = str(pointID + ' ' + str(X_g) + ' ' + 

str(Y_g) + \ 

 ' ' + str(X_w) + ' ' + str(Y_w) + ' ' + 

str(afstand_geschatte_ware)) 

 print resultaat 

  

 f6 = open(fileName, 'a') 

 f6.write(resultaat + '\n') 

 f6.close() 

 

Bijlage 6: Voorbeelden tekstbestanden (uittreksels) 

 

Bijlage 6.1: Whitelist (Nokia 2730) 

 

C8:97:9F:E9:99:E1 

 

Bijlage 6.2: Tekstbestanden referentiemetingen trainingsfase (outdoor test) 
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Bijlage 6.2.1: Gemiddelde RSSI-waarden punt 1 tot en met 10, voor sensoren 1 tot en met 7 

(waarden zijn resp.: puntnummer, gemiddelde RSSI-waarden) 

1 -61,4 -57,5 -66,6 -61,3 -65,7 -56,1

 -70,3 

2 -54,9 -57,1 -62,9 -61,1 -60,6 -55,7

 -60,1 

3 -52,5 -54,2 -63,9 -64,8 -69,0 -53,8

 -63,8 

4 -55,1 -62,1 -62,9 -71,5 -65,3 -53,9

 -64,5 

5 -54,3 -46,9 -61,4 -63,0 -58,5 -54,3

 -63,3 

6 -53,0 -51,4 -60,7 -59,4 -58,0 -57,3

 -59,4 

7 -56,2 -40,9 -64,2 -60,4 -59,3 -67,6

 -64,3 

8 -60,4 -42,8 -63,8 -62,4 -58,5 -57,3

 -64,6 

9 -58,0 -55,1 -59,3 -54,7 -57,7 -57,1

 -68,5 

10 -59,2 -54,2 -52,1 -62,5 -63,4 -55,2

 -58,2 

 

Bijlage 6.2.2: Gemiddelde RSSI-waarden punt 1 tot en met 10, voor sensor 0  

(waarden zijn resp.: puntnummer, MAC-adres, RSSI, standaardafwijking RSSI, aantal 

metingen) 

1 C8:97:9F:E9:99:E1 -61,4 1,97  55 

2 C8:97:9F:E9:99:E1 -54,9 1,07  23 

3 C8:97:9F:E9:99:E1 -52,5 0,96  32 

4 C8:97:9F:E9:99:E1 -55,1 1,40  26 

5 C8:97:9F:E9:99:E1 -54,3 0,77  35 

6 C8:97:9F:E9:99:E1 -53,0 0,59  34 
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7 C8:97:9F:E9:99:E1 -56,2 0,77  32 

8 C8:97:9F:E9:99:E1 -60,4 1,44  33 

9 C8:97:9F:E9:99:E1 -58,0 1,61  20 

10 C8:97:9F:E9:99:E1 -59,2 1,08  21 

 

Bijlage 6.2.3: Individuele RSSI-waarden punt 1 tot en met 10, voor sensor 0 

(waarden zijn resp.: puntnummer, RSSI-metingen) 

1  -64 -65 -68 -60 -68 -62 -67 -65 -60 -68 -59 -60 -58 -58 -

57 -58 -55 -57 -68 -60 -59 -65 -63 -61 -61 -69 -65 -63 -60 -59 

-54 -60 -64 -59 -57 -57 -54 -73 -58 -60 -57 -64 -59 -59 -63 -62 

-66 -59 -65 -63 -58 -55 -62 -54 -57  

2  -56 -53 -54 -57 -54 -53 -55 -54 -54 -56 -55 -56 -57 -55 -

57 -55 -55 -59 -55 -52 -54 -55 -53  

3  -52 -53 -49 -52 -49 -52 -54 -52 -55 -54 -52 -54 -52 -54 -

54 -53 -54 -53 -49 -52 -53 -50 -53 -50 -52 -55 -52 -55 -53 -52 

-53 -52  

4  -55 -59 -54 -58 -52 -52 -57 -53 -59 -55 -53 -57 -55 -55 -

54 -55 -55 -55 -57 -54 -56 -55 -53 -54 -59 -53  

5  -55 -53 -55 -53 -55 -55 -53 -55 -55 -55 -53 -56 -53 -56 -

55 -55 -54 -55 -54 -56 -53 -55 -53 -53 -55 -53 -53 -55 -52 -55 

-54 -52 -56 -55 -55  

6  -53 -53 -53 -52 -53 -52 -52 -52 -52 -53 -53 -54 -52 -55 -

53 -54 -53 -54 -54 -53 -53 -54 -53 -53 -54 -52 -52 -52 -52 -53 

-53 -54 -52 -54  

7  -55 -57 -57 -56 -56 -55 -55 -57 -55 -59 -57 -57 -55 -57 -

58 -57 -57 -56 -55 -56 -56 -55 -55 -56 -55 -56 -55 -57 -55 -56 

-57 -57  

8  -63 -66 -63 -63 -61 -62 -66 -59 -58 -61 -59 -57 -60 -58 -

59 -62 -57 -62 -61 -57 -66 -60 -58 -61 -57 -64 -62 -62 -59 -60 

-60 -58 -59  

9  -55 -57 -58 -57 -57 -63 -59 -59 -60 -56 -62 -61 -59 -57 -

55 -58 -58 -56 -57 -56  
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10  -58 -58 -58 -57 -58 -58 -62 -59 -59 -61 -60 -63 -59 -59 -

60 -60 -61 -59 -58 -58 -58 

 

Bijlage 6.3: Tekstbestand coördinaten referentiepunten punt 1 tot en met 10(outdoor test) 

 

(waarden zijn resp.: puntnummer, X-coördinaat, Y-coördinaat 

1 1 0 

2 1 1 

3 1 2 

4 1 3 

5 1 4 

6 1 5 

7 1 6 

8 1 7 

9 1 8 

10 1 9 

 

Bijlage 6.4: Tekstbestand coördinaten sensoren (outdoor test) 

 

Deze tekstbestanden hebben dezelfde vorm als in bijlage 5.3. 

 

Bijlage 6.5: Tekstbestanden RSSI-metingen positioneringsfase (outdoor test) 

 

Deze tekstbestanden hebben dezelfde vorm als in bijlage 5.2. 

 

Bijlage 6.6: Tekstbestand met ware coördinaten van gepositioneerde punten (outdoor test) 

 

Deze tekstbestanden hebben dezelfde vorm als in bijlage 6.3. 

 

Bijlage 6.7: Tekstbestand met resultaten van positioneringen (euclidische methode, outdoor 

test) 

 



 
 
 

(waarden zijn resp.: puntnummer, geschatte X

coördinaat, ware Y-coördinaat, afstand tussen geschat en werkeli

1100  5,33  

1101  4,67  

1102  5,67  

1103  5,00  

1104  4,67  

1105  4,67  

1106  5,33  

1107  4,00  

1108  5,67  

1109  5,00  

 

Bijlage 7: Interpolaties RSSI outdoor test

 

(waarden zijn resp.: puntnummer, geschatte X-coördinaat, geschatte Y

coördinaat, afstand tussen geschat en werkelijk punt)

7,00  6,00  6,00  

8,33  6,00  6,00  

9,67  6,00  6,00  

11,00 6,00  6,00  

10,00 6,00  6,00  

8,33  6,00  6,00  

8,33  6,00  6,00  

8,67  6,00  6,00  

9,67  6,00  6,00  

11,00 6,00  6,00  

nterpolaties RSSI outdoor test

Puntengrid: 1 x 1 m 
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, geschatte Y-coördinaat, ware X-

jk punt) 

1,20 

2,69 

3,68 

5,10 

4,22 

2,69 

2,43 

3,33 

3,68 

5,10 



 
 
 

 

Puntengrid: 1 x 1 m 

Puntengrid: 1 x 1 m 
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Puntengrid: 1 x 1 m 

Puntengrid: 1 x 1 m 
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Puntengrid: 1 x 1 m 

Puntengrid: 1 x 1 m 
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Bijlage 8: Puntenwolken outdoor test 

 

Bijlage 8.1: Vergelijking verwerkingsmethode 
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Bijlage 8.2: Vergelijking aantal metingen (euclidische methode) 
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Bijlage 8.3: Vergelijking oriëntatie (euclidische methode) 
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Bijlage 8.4: Vergelijking oriëntatie (lineaire regressie) 
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Bijlage 8.5: Vergelijking toestellen (standaardmeting, euclidische methode) 
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Bijlage 8.6: Vergelijking toestellen (standaardmeting, lineaire regressie) 
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Bijlage 9: Interpolaties RSSI

 

 

RSSI indoor test 

Puntengrid: 1 x 1 m
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Puntengrid: 1 x 1 m 



 
 
 

 

Puntengrid: 1 x 1 m

Puntengrid: 1 x 1 m
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Puntengrid: 1 x 1 m 

Puntengrid: 1 x 1 m 



 
 
 

 

Puntengrid: 1 x 1 m

Puntengrid: 1 x 1 m
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Puntengrid: 1 x 1 m 

Puntengrid: 1 x 1 m 



 
 
 

 

 

Puntengrid: 1 x 1 m

Puntengrid: 1 x 1 m
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Puntengrid: 1 x 1 m 

Puntengrid: 1 x 1 m 
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Bijlage 10: Puntenwolken indoor test 

 

Bijlage 10.1: Vergelijking verwerkingsmethode 
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Bijlage 10.2: Vergelijking aantal metingen (euclidische methode) 
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Bijlage 10.3: Vergelijking oriëntatie (euclidische methode) 
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Bijlage 10.4: Vergelijking toestellen (euclidische methode)  
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Bijlage 11: Lijst van afkortingen 

 

BT  Bluetooth 

FM  Frequency Modulation 

IrDa  Infrared Data Association 

RFID  Radio Frequency Identification 

GPS  Global Positioning System 

RSS  Received Signal Strength 

EM  Elektromagnetisch 

TOF  Time Of Flight 

TOA  Time Of Arrival 

TDOA  Time Difference Of Arrival 

POA  (Carrier Signal) Phase Of Arrival 

AOA  Angle Of Arrival 

DOA  Direction Of Arrival 

MU  Multi-User 

SU  Single-User 

AoPP  Area of Probable Position 

RSSI  Received Signal Strength Indicator 

TPL  Transmit Power Level 

AP  Acces Point 

MAC  Media Access Control 

LQ  Link Quality 

CRSSI  Cellular Received Signal Strength Indication 

CID  Cell ID 

PAN  Personal Area Network 

LOS  Line Of Sight 

ACL  Asynchronous Connectionless Link 

SCO  Synchronous Connection-Oriented Link 

DLOS  Direct Line Of Sight 

NLOS  Non Line Of Sight 


