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Περίληψη 

 

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο εντοπισμός θέσης ενός αντικειμένου σε 

εσωτερικό χώρο με τη χρήση του πρωτοκόλλου Bluetooth Low Energy. Σκοπός της εργασίας 

είναι να υλοποιηθεί σύστημα εντοπισμού θέσης, στοχεύοντας να γίνει κατανοητός ο 

εντοπισμός θέσης σε εσωτερικό χώρο και να προσδιοριστούν οι τεχνικές με τις οποίες 

μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Επιπλέον στόχος μέσα από αυτή την εργασία είναι να 

κατανοηθεί η αρχιτεκτονική του πρωτοκόλλου Bluetooth. 

Έτσι, η εργασία αποτελείται από το θεωρητικό υπόβαθρο και την πρακτική υλοποίηση 

της θεωρίας. Τα τρία πρώτα κεφάλαια αυτής της εργασίας αποτελούν την θεωρητική 

προσέγγιση του αντικειμένου της. Όπου, στο πρώτο κεφάλαιο εξηγείται τι είναι ο εντοπισμός 

θέσης, ποιες τεχνικές μπορούν χρησιμοποιηθούν και σε ποιες τεχνολογίες μπορεί να 

εφαρμοστεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το πρωτόκολλο Bluetooth Low Energy και 

προσδιορίζονται οι τεχνικές εντοπισμού θέσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το τρίτο 

κεφάλαιο αποτελεί μια σύντομη περιγραφεί της έξυπνης πόλης και τους τομείς στους 

οποίους μπορεί να συνεισφέρει το Bluetooth Low Energy. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο αποτυπώνεται η υλοποίηση τους συστήματος που 

κατασκευάστηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Ξεκινώντας από μια περιγραφή του 

υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε αλλά και τον αλγορίθμων που 



4 

 

κατασκευάστηκαν και καταλήγοντας στα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την 

υλοποίηση τους συστήματος. Η εργασία ολοκληρώνεται με την αποτύπωση των 

συμπερασμάτων που προέκυψαν από όλη τη μελέτη.  
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Abstract 

 

    The subject of this work is to locate an object in an indoor environment using the 

Bluetooth Low Energy protocol. The aim of the thesis is, by implementing a localization 

system, to understand the problem of localization in an interior environment and to determine 

the techniques by which a solution can be implemented.  

    Another goal for this work is to understand the architecture of the Bluetooth 

protocol.Thus, the work consists of the theoretical background and the 

practical implementation of theory. The first three chapters of this work are partof the 

theoretical approach of this subject. Where the first chapter explains what positioning is, 

what techniques can be used, and which technologies can be applied. 

    The second chapter discusses the BluetoothLow Energy protocol and identifies the 

positioning techniques that can be used. In the third chapter there is a brief description of the 

smart city and the areas in which Bluetooth Low Energy can contribute.  

    The last chapter describes the implementation of the system built in this work. Starting 

from a description of the hardware and software used, as well as the algorithms constructed 

and concluding to the results that produced from their implementation. The work is 

completed with the conclusions of the study. 

 

 

.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η τεχνολογία εντοπισμού θέσης καθίσταται εμπορικά διαθέσιμη σε διάφορες μορφές και 

ποιότητες. Τα συστήματα εντοπισμού θέσης έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ζωή 

των ανθρώπων από τότε που η δορυφορική τεχνολογία GPS έγινε διαθέσιμη στο κοινό στα 

τέλη της δεκαετίας του 1990. Σήμερα, σχεδόν ο καθένας έχει μια συσκευή με δυνατότητες 

τοποθεσίας όπως ένα κινητό τηλέφωνο (Blaz, 2015)1. 

Σήμερα, δειλά δειλά η τεχνολογία εντοπισμού θέσης σε εσωτερικούς χώρους καθίσταται 

εφικτή και δημιουργούνται νέες δυνατότητες για την χρήση στο νέο περιβάλλον. Ο 

προσδιορισμός θέσης μέσω δορυφόρου δεν μπορεί να λειτουργήσει σε εσωτερικό χώρο προς 

το παρόν, αλλά έχουν προκύψει άλλα τεχνολογικά πρότυπα και μεθόδοι που καθιστούν 

δυνατό τον εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους. 

Τα τελευταία χρόνια, υπήρχαν πολλά Bluetooth στην αγορά. Η ίδια η τεχνολογία για τα 

Bluetooth δεν είναι νέα. η λειτουργικότητα του Bluetooth είναι γνωστή από τη δεκαετία του 

1990. Αλλά μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει ολόκληρα νέα σενάρια εφαρμογών, 

τα οποία προέρχονται από την έκδοση Bluetooth BLE (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 

Smart), η οποία εξοικονομεί ενέργεια. Δεδομένου ότι το GPS δεν λειτουργεί σε εσωτερικούς 

χώρους, το Bluetooth είναι μια καλή εναλλακτική λύση για εσωτερική τοποθέτηση και 

εσωτερική πλοήγηση. Οι φάροι (beacons) Bluetooth είναι σε θέση να στείλουν μηνύματα, 

αλλά δεν μπορούν να τα λάβουν. Η βαθμονόμηση του προσδιορισμού θέσης είναι τόσο 

εύκολη όσο και όταν χρησιμοποιείται WiFi (Gaudlitz, 2015)2. 

Η «υλοποίηση συστήματος εντοπισμού θέσης αντικειμένου σε εσωτερικούς χώρους 

χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Bluetooth Low Energy» αποτελεί το θέμα της παρούσας 

εργασίας. Σκοπός της εργασίας είναι να κατανοηθεί τόσο η ανάγκη όσο και ο τρόπος με τον 

οποίο μπορεί να εντοπιστεί η θέση ενός αντικειμένου σε ένα εσωτερικό χώρο. Η τεχνολογία 

Bluetooth Low Energy αποτελεί μια από τις καλύτερες λύσεις για αυτή την ανάγκη. 

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη την θεωρητική προσέγγιση, όπου πραγματοποιείται 

μια βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα γύρω από το θέμα και την πρακτική προσέγγιση, 

                                                 
1 Blaz, (2015), “Indoor Positioning Systems based on BLE Beacons – Basics”, Locatify, March 13, 

Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: https://locatify.com/blog/indoor-positioning-systems-ble-beacons/ (πρόσβαση στις 

18/10/2018) 
2 Gaudlitz, E., (2015), “Indoor Navigation & Indoor Positioning Using Bluetooth”, Infsoft, December 14, 

Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: https://www.infsoft.com/blog-en/articleid/41/indoor-navigation-indoor-positioning-

using-bluetooth (πρόσβαση στις 16/10/2018). 

https://locatify.com/blog/indoor-positioning-systems-ble-beacons/
https://www.infsoft.com/blog-en/articleid/41/indoor-navigation-indoor-positioning-using-bluetooth
https://www.infsoft.com/blog-en/articleid/41/indoor-navigation-indoor-positioning-using-bluetooth
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όπου υλοποιείται ένα σύστημα εντοπισμού θέσης. Στη διάρθρωση της εργασίας τα τρία 

πρώτα κεφάλαια αποτελούν τη θεωρητική προσέγγιση και στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η υλοποίηση του συστήματος. 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά, οι 

διαθέσιμες τεχνολογίες και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά για τον εντοπισμό θέσης 

αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο (indoor positioning). Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται 

ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών, των φάρων και των εφαρμογών για το πρωτόκολλο 

Bluetooth Low Energy (BLE). Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο προσεγγίζονται οι αλγόριθμοι και 

τα μοντέλα για τον εντοπισμό θέσης με χρήση Bluetooth.  

Για την κατανόηση της αναγκαιότητας για την τεχνολογία του εντοπισμού θέσης στο 

τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έξυπνη πόλη και οι λειτουργίες που μπορεί να έχει. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται όλη η διαδικασία της υλοποίησης ενός συστήματος 

εντοπισμού θέσης ενός αντικειμένου σε εσωτερικούς χώρους χρησιμοποιώντας το 

πρωτόκολλο Bluetooth Low Energy. Στα πλαίσια αυτής της υλοποίησης κατασκευάστηκαν 

τρία αναπτυξιακά BLE 112 με τη χρήση BGScript για τη μεταφορά των πακέτων Bluetooth 

και χρησιμοποιήθηκε ένα usb-dongle για να σαρώνει και να προωθεί στο usb bus του 

φορητού υπολογιστή τα πακέτα που έχει ληφθεί. Επίσης, κατασκευάστηκε ένα πρόγραμμα 

σε Matlab το οποίο διαβάζει τα αποτελέσματα τα όποια λαμβάνονται από το dongle από το 

κάθε BLE 112 και λαμβάνει την ένδειξη για την ισχύς του σήματος για να υπολογιστεί μέσω 

του μοντέλου διάδοσης η απόσταση του dongle από κάθε BLE 112. Παράλληλα εκτελείται ο 

αλγόριθμος Trilateration για να υπολογιστεί η ακριβή θέση του dongle σε ένα εσωτερικό 

χώρο δύο διαστάσεων 7x5. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας 

αποτυπώνεται στο τελευταίο κεφάλαιο, μαζί με τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και 

ανάπτυξη. Ακολουθούν η βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές. Τέλος, υπάρχει σχετικό 

παράρτημα στο οποίο δίνονται οι κώδικες σε Matlab. 
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1 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ 

1.1 Βασικά χαρακτηριστικά 

Οι δυνατότητες εντοπισμού θέσης σε εσωτερικό χώρο (indoor positioning) επιτρέπονται 

από πολλές διαφορετικές τεχνολογίες και τα περισσότερα συστήματα εντοπισμού θέσης σε 

εσωτερικό χώρο (“Indoor Positioning Systems” – IPS) χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό 

τεχνολογιών για να ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους. Ορισμένες από τις τεχνολογίες είναι 

παλαιότερες, αλλά έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν πάρα πολλές 

εφαρμογές για τεχνολογίες εντοπισμού θέσεις, η κάθε μια με τις δικές του απαιτήσεις. 

Ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικής θέσης (IPS) είναι μια λύση για τον εντοπισμό 

αντικειμένων ή ανθρώπων μέσα σε ένα κτίριο χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, μαγνητικά 

πεδία, ακουστικά σήματα ή άλλες αισθητικές πληροφορίες που συλλέγονται από κινητές 

συσκευές (Curran, 2011)3. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο για το σχεδιασμό 

αυτών των συστημάτων. 

1.2 Τεχνικές 

Σε συστήματα εντοπισμού εσωτερικής θέσης χρησιμοποιούνται τεχνικές εντοπισμού 

θέσης για τον προσδιορισμό και την εκτίμηση της θέσης των κόμβων αισθητήρων και για τη 

βελτίωση της ακρίβειας τοποθέτησης (Gu et al., 2009)4. Υπάρχει ένας αριθμός αλγορίθμων 

και τεχνικών για την απόκτηση πληροφοριών, εμβέλειας ή εγγύτητας με βάση τη μέτρηση ή 

τις ιδιότητες του σήματος (Amundson & Koutsoukos, 2009)5.  

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στα συστήματα εντοπισμού μεταφράζουν τις 

ιδιότητες των ηχογραφημένων σημάτων σε αποστάσεις και γωνίες και στη συνέχεια 

υπολογίζουν την πραγματική θέση ή την τοποθεσία ενός αντικειμένου στόχου. Έτσι, ένας 

χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες θέσης σε ένα σύστημα πλοήγησης κατά 

                                                 
3 Curran, Κ., Eoghan, F., Lunney, T., Santos, J., Woods, S. and Caughey, A., (2011), “An Evaluation of 

Indoor Location Determination Technologies”, Journal of Location Based Services, Taylor & Francis, Vol. 5, 

No. 2, June. 
4 Gu, Y., Lo, A.  and Niemegeers, I., (2009), “A Survey of Indoor Positioning Systems for Wireless 

Personal Networks”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 11, No.  1, 1st quarter. 
5 Amundson, I. and Koutsoukos, X., (2009), “A Survey on Localization for Mobile Wireless Sensor 

Networks”, in R. Fuller and  X. Koutsoukos (Eds.), Mobile entity localization and tracking in gpsless 

environments,  Springer, Berlin Heidelberg, pp. 235–254. 
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τη διάρκεια μιας δραστηριότητας πλοήγησης (Gu et al., 2009)6 και οι πληροφορίες θέσης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση αντικειμένων. 

Αν και οι περισσότερες από τις τεχνικές, οι αλγόριθμοι και τα συστατικά των 

τεχνολογιών τοποθέτησης δεν είναι καινούργιες, καθώς εφαρμόζονται σε εξωτερικούς 

χώρους. Εντούτοις, οι τρόποι που ταιριάζουν σε εσωτερικούς χώρους είναι εντελώς 

διαφορετικοί από τους εξωτερικούς χώρους. Αυτό έχει ωθήσει τους ερευνητές να 

ανακαλύψουν τρόπους βέλτιστης εφαρμογής των τεχνικών εντοπισμού θέσης στον 

προσδιορισμό της θέσης. Για να προσδιοριστεί μια θέση, οι δύο τεχνικές τοποθέτησης που 

χρησιμοποιούνται είναι οι ιδιότητες του σήματος (singal properties) και οι αλγόριθμοι 

εντοπισμού θέσης (positioning algorithms), όπως φαίνεται στo Διάγραμμα 1. Ωστόσο, επειδή 

οι τεχνικές και οι τεχνολογίες εντοπισμού θέσης μπορούν να ποικίλουν και να είναι άπειρες, 

αναφέρονται μόνο αυτές που είναι πιο σχετικές με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. 

 

                                                 
6 Gu, Y., Lo, A.  and Niemegeers, I., (2009), “A Survey of Indoor Positioning Systems for Wireless 

Personal Networks”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 11, No.  1, 1st quarter. 
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Διάγραμμα 1: Τεχνικές εντοπισμού εσωτερικής θέσης 

 

1.2.1 Ιδιότητες σήματος 

Τα συστήματα εντοπισμού θέσης μπορούν να ταξινομηθούν με τη μέτρηση σήματος ή 

και με τις τεχνικές που χρησιμοποιούν. Οι ιδιότητες των σημάτων είναι γεωμετρικές 

παράμετροι που συνίστανται σε μετρήσεις όπως η γωνία, η απόσταση και το σήμα για τη 

μέτρηση της θέσης ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας υπολογισμούς (Amundson & 

Koutsoukos, 2009)7. Γενικά, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι μέτρησης ή τεχνικών σήματος. 

Ωστόσο, οι διαδεδομένες τεχνικές είναι η γωνία άφιξης (“Angle of Arrival” - AOA), ο 

χρόνος άφιξης (“Time of Arrival” - TOA), η χρονική διαφορά άφιξης (“Time Difference of 

Arrival” - TDOA) και η ένδειξη έντασης σημάτων (“Received Singal Strength Indicaion” - 

RSSI). 

                                                 
7 Amundson, I. and Koutsoukos, X., (2009), “A Survey on Localization for Mobile Wireless Sensor 

Networks”, in R. Fuller and  X. Koutsoukos (Eds.), Mobile entity localization and tracking in gpsless 

environments,  Springer, Berlin Heidelberg, pp. 235–254. 
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Η γωνία άφιξης (AOA) είναι η γωνία και η απόσταση που υπολογίζονται σε σχέση με 

δύο ή πολλαπλά σημεία αναφοράς μέσω της τομής των γραμμών κατεύθυνσης μεταξύ των 

σημείων αναφοράς. Ο υπολογισμός της γωνίας και της απόστασης χρησιμοποιείται για την 

εκτίμηση και τον προσδιορισμό της θέσης ενός πομπού, και οι πληροφορίες 

χρησιμοποιούνται για παρακολούθηση ή για σκοπούς πλοήγησης (Amundson & Koutsoukos, 

2009)8.  Με την τεχνική AOA, μια θέση μπορεί να καθοριστεί με λίγους αισθητήρες για 

δισδιάστατη (2D) ή τρισδιάστατη (3D) τοποθέτηση (Bras et al., 2012)9. Στην πράξη, λίγοι 

αισθητήρες απαιτούν πληροφορίες της γωνίας άφιξης, αν και αρκετοί αισθητήρες είναι 

ικανοί να το χρησιμοποιήσουν (Liu et al., 2007)10. Επιπλέον, το υλικό τείνει να είναι 

περίπλοκο και ακριβό. Το Σχήμα 1 δείχνει την τεχνική εντοπισμού θέσης με βάση γωνία 

άφιξης (AOA). 

 

Σχήμα 1:Εντοπισμός θέσης με βάση τη γωνία άφιξης (AOA) (Liu et al., 2007)11 

 

Ενώ η μέτρηση της τεχνικής AOA βασίζεται σε γωνία, η μέτρηση του χρόνου άφιξης 

(TOA) βασίζεται κυρίως στην απόσταση. Η τεχνική TOA ονομάζεται μερικές φορές και 

χρόνος πτήσης (“Time of Flight” - TOF) (Bras et al., 2012)12. Αυτό οφείλεται στο ότι ο 

χρόνος άφιξης είναι ο χρόνος που απαιτείται από ένα σήμα για να φτάσει σε ένα δέκτη από 

ένα σταθερό πομπό, με τον πομπό ως σημείο αναφοράς. Από την άλλη πλευρά, ο χρόνο 

                                                 
8 Amundson, I. and Koutsoukos, X., (2009), “A Survey on Localization for Mobile Wireless Sensor 

Networks”, in R. Fuller and  X. Koutsoukos (Eds.), Mobile entity localization and tracking in gpsless 

environments,  Springer, Berlin Heidelberg, pp. 235–254. 
9 Bras, L., Carvalho, N. B., Pinho, P., Kulas, L. and Nyka, K., (2012), “A review of antennas for indoor 

positioning systems”, International Journal of Antennas and Propagation, Vol. 2012,  Article ID 953269. 
10 Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P. and Liu, J., (2007), “Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques 

and Systems”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol. 

37, No. 6, November, pp. 1067-1080. 
11 Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P. and Liu, J., (2007), “Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques 

and Systems”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol. 

37, No. 6, November, pp. 1067-1080. 
12 Bras, L., Carvalho, N. B., Pinho, P., Kulas, L. and Nyka, K., (2012), “A review of antennas for indoor 

positioning systems”, International Journal of Antennas and Propagation, Vol. 2012,  Article ID 953269. 
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πτήσης είναι ο χρόνος που απαιτείται για να απογειωθεί ένα σήμα από έναν πομπό σε ένα 

δέκτη, με τον δέκτη ως σημείο αναφοράς (Hazas & Hopper, 2006)13. Επομένως, οι τεχνικές 

TOA και το TOF είναι ίδιες επειδή ο χρόνος και στις δύο περιπτώσεις είναι ο ίδιος. 

Επιπλέον, η τεχνική TOA χρησιμοποιεί τον απόλυτο χρόνο άφιξης στον δέκτη και όχι τη 

μετρούμενη χρονική διαφορά μεταξύ της αναχώρησης από έναν πομπό και την άφιξη στον 

δέκτη. Έτσι, η απόσταση μεταξύ του πομπού και του δέκτη μπορεί να υπολογιστεί απευθείας 

από τον χρόνο άφιξης και η θέση μπορεί να προσδιοριστεί με τις πληροφορίες (Liu et al., 

2007)14. Η τεχνική TOA παρέχει υψηλή ακρίβεια αλλά με υψηλότερο κόστος και 

πολυπλοκότητα υλικού (Bras et al., 2012)15, έτσι η τεχνική TDOA επιχειρεί να εξαλείψει τον 

περιορισμό πολυπλοκότητας του υλικού. Το Σχήμα 2 δείχνει την τεχνική εντοπισμού θέσης 

με βάση το χρόνο άφιξης (TOA). 

 

Σχήμα 2: Εντοπισμός θέσης με βάση το χρόνο άφιξης (TOA) (Liu et al., 2007)16 

 

Ακριβώς όπως η τεχνική TOA, έτσι και η TDOA βασίζεται στην απόσταση. Η τεχνική 

TDOA καθορίζει τη σχετική θέση ενός κινητού πομπού με βάση τη διαφορά στο χρόνο 

διάδοσης του πομπού και των πολλαπλών σημείων αναφοράς ή αισθητήρων (Liu et al., 

                                                 
13 Hazas, M and Ward, A., (2003), “A high performance privacy-oriented location system”, Proceedings of 

UbiComp 2002: Fourth International Conference on Ubiquitous Computing, Lecture Notes in Computer 

Science, Vol. 2498, September, pp. 264–280, Springer-Verlag, Guttenberg, Sweden. 
14 Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P. and Liu, J., (2007), “Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques 

and Systems”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol. 

37, No. 6, November, pp. 1067-1080. 
15 Bras, L., Carvalho, N. B., Pinho, P., Kulas, L. and Nyka, K., (2012), “A review of antennas for indoor 

positioning systems”, International Journal of Antennas and Propagation, Vol. 2012,  Article ID 953269. 
16 Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P. and Liu, J., (2007), “Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques 

and Systems”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol. 

37, No. 6, November, pp. 1067-1080. 
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2007)17. Με άλλα λόγια, η TDOA μετρά τη διαφορά της TOA σε δύο διαφορετικούς 

αισθητήρες και έτσι εξαλείφει την ανάγκη να γνωρίζει πότε μεταδόθηκε το σήμα (Nuaimi & 

Kamel, 2011, Amundson & Koutsoukos, 2009)18. Η παρακολούθηση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με αυτές τις πληροφορίες όταν η θέση του κινητού πομπού είναι γνωστή, 

(Bras et al., 2012)19. Ως βελτίωση της τεχνικής TOA, η TDOA εξαλείφει την τροποποίηση 

του πομπού για την απόλυτη ώρα άφιξης (Amundson & Koutsoukos, 2009)20, μειώνοντας 

έτσι την πολυπλοκότητά του. Επιπλέον, η τεχνική TDOA παρέχει υψηλή ακρίβεια (Xiao et 

al., 2011). Το Σχήμα 3 δείχνει την τεχνική εντοπισμού θέσης με βάση τη διαφορά του χρόνου 

άφιξης (TDOA). 

 

 

Σχήμα 3: Εντοπισμός θέση με βάση τη διαφορά του χρόνου άφιξης (TDOA) (Liu et al., 2007)21 

 

                                                 
17 Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P. and Liu, J., (2007), “Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques 

and Systems”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol. 

37, No. 6, November, pp. 1067-1080. 
18 Amundson, I. and Koutsoukos, X., (2009), “A Survey on Localization for Mobile Wireless Sensor 

Networks”, in R. Fuller and  X. Koutsoukos (Eds.), Mobile entity localization and tracking in gpsless 

environments,  Springer, Berlin Heidelberg, pp. 235–254. 
19 Bras, L., Carvalho, N. B., Pinho, P., Kulas, L. and Nyka, K., (2012), “A review of antennas for indoor 

positioning systems”, International Journal of Antennas and Propagation, Vol. 2012,  Article ID 953269. 
20 Amundson, I. and Koutsoukos, X., (2009), “A Survey on Localization for Mobile Wireless Sensor 

Networks”, in R. Fuller and  X. Koutsoukos (Eds.), Mobile entity localization and tracking in gpsless 

environments,  Springer, Berlin Heidelberg, pp. 235–254. 
21 Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P. and Liu, J., (2007), “Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques 

and Systems”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol. 

37, No. 6, November, pp. 1067-1080. 
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Σε αντίθεση με τις μετρήσεις γωνίας και απόστασης, το RSSI είναι ένα μέτρο για το 

επίπεδο της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος (“Received Signal Strength” - RSS) που 

υπάρχει σε μια ραδιοφωνική υποδομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της 

απόστασης μεταξύ των κινητών συσκευών. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση RSSI μετρά την 

εξασθένιση του σήματος των μεταδιδόμενων σημάτων για τον υπολογισμό της μείωσης της 

ισχύος του σήματος ή της απώλειας λόγω της διάδοσης, οπότε η απόσταση μεταξύ των 

κινητών συσκευών μπορεί να εκτιμηθεί. Μέσω της εκτίμησης, μπορούν να αποκτηθούν 

πληροφορίες θέσης (Bras et al., 2012)22. Το RSSI είναι το σχετικό RSS σε ασύρματο 

περιβάλλον, όσο υψηλότερο είναι το RSSI τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του σήματος (Liu 

et al., 2007)23. Εντούτοις, σε εσωτερικά περιβάλλοντα όπου είναι δύσκολο να αποκτηθεί 

οπτική επαφή (“line-of-sight”, LOS), η τιμή του RSSI και ο εντοπισμός θέσης μπορεί να 

επηρεαστούν από την πολλαπλή διαδρομή και τη σκιά, μειώνοντας έτσι την ακρίβεια (Liu et 

al., 2007)24. Το Σχήμα 4 δείχνει τη μέθοδο προσδιορισμού θέσης με βάση την ένταση του 

σήματος RSSI. 

 

Σχήμα 4: Εντοπισμός θέσης με βάση την ένταση του σήματος (RSSI) (Liu et al., 2007)25 

 

Εν συντομία, η ιδιότητα σήματος είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τον προσδιορισμό της 

θέσης, και απαιτείται για τον υπολογισμό και την εκτίμηση μιας θέσης. Η ιδιότητα του 

                                                 
22 Bras, L., Carvalho, N. B., Pinho, P., Kulas, L. and Nyka, K., (2012), “A review of antennas for indoor 

positioning systems”, International Journal of Antennas and Propagation, Vol. 2012,  Article ID 953269. 
23 Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P. and Liu, J., (2007), “Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques 

and Systems”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol. 

37, No. 6, November, pp. 1067-1080. 
24 Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P. and Liu, J., (2007), “Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques 

and Systems”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol. 

37, No. 6, November, pp. 1067-1080. 
25 Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P. and Liu, J., (2007), “Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques 

and Systems”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol. 

37, No. 6, November, pp. 1067-1080. 
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σήματος που χρησιμοποιείται με έναν αλγόριθμο εντοπισμού θέσης μπορεί να αποδώσει 

στον προσδιορισμό της δραστικότητας της τεχνικής εντοπισμού θέσης. Έτσι, για να 

χρησιμοποιηθεί η καλύτερη ιδιότητα, είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι αλγόριθμοι 

εντοπισμού θέσης. 

1.2.2 Αλγόριθμοι  

Οι αλγόριθμοι εντοπισμού θέσης καθορίζουν τον τρόπο υπολογισμού της θέσης ενός 

αντικειμένου. Με άλλα λόγια, αυτοί οι αλγόριθμοι μεταφράζουν τις ιδιότητες του 

εγγεγραμμένου σήματος σε αποστάσεις και γωνίες και στη συνέχεια υπολογίζουν την 

πραγματική θέση ενός αντικειμένου. Για παράδειγμα, όταν υπολογίζεται η απόσταση μεταξύ 

ενός αντικειμένου και των σημείων αναφοράς, ο αλγόριθμος υπολογίζει και καθορίζει τη 

θέση του αντικειμένου (Gu et al., 2009)26. Τόσο η ιδιότητα του σήματος όσο και ο 

αλγόριθμος εντοπισμού θέσης λειτουργούν μαζί για τον προσδιορισμό της θέσης ενός 

αντικειμένου. Ο αλγόριθμος εντοπισμού θέσης επεξεργάζεται την ιδιότητα σήματος και 

εξάγει μια θέση. 

Επιπλέον, οι διάφοροι αλγόριθμοι τοποθέτησης βελτιώνουν την ακρίβεια μιας 

καθορισμένης θέσης (Gu et al., 2009)27. Η ακρίβεια των πληροφοριών που συλλέγονται στη 

θέση εξαρτάται από την ορθότητα της τιμής ιδιοτήτων σήματος. Επιπλέον, οι αλγόριθμοι 

εντοπισμού θέσης έχουν μοναδικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, με αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από ένας τύπος αλγόριθμου, έτσι θα 

βελτιώσουν την ακρίβεια και την απόδοση θέσης (Liu et al., 2007)28. Οι βασικότερες 

αλγοριθμικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον εντοπισμό της θέσης είναι η triagulation, 

η trilateration, η εγγύτητα (proximity)  και η ανάλυση σκηνών (scene analysis) και τα 

δακτυλικά αποτυπώματα (fingerprinting), οι διάφορες ιδιότητες σήματος εφαρμόζονται σε 

αντίστοιχους αλγορίθμους εντοπισμού θέσης (Liu et al., 2007)29. 

                                                 
26 Gu, Y., Lo, A.  and Niemegeers, I., (2009), “A Survey of Indoor Positioning Systems for Wireless 

Personal Networks”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 11, No.  1, 1st quarter. 
27 Gu, Y., Lo, A.  and Niemegeers, I., (2009), “A Survey of Indoor Positioning Systems for Wireless 

Personal Networks”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 11, No.  1, 1st quarter. 
28 Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P. and Liu, J., (2007), “Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques 

and Systems”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol. 

37, No. 6, November, pp. 1067-1080. 
29 Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P. and Liu, J., (2007), “Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques 

and Systems”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol. 

37, No. 6, November, pp. 1067-1080. 
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Ο αλγόριθμος triagulation χρησιμοποιεί τις γεωμετρικές ιδιότητες των τριγώνων για να 

εκτιμήσει τη θέση ενός αντικειμένου με υπολογισμό γωνιακών μετρήσεων σε σχέση με δύο 

γνωστά σημεία αναφοράς (Zhan et al., 2010) 30. Με άλλα λόγια, η θέση του αντικειμένου 

βρίσκεται από τη διασταύρωση δύο ζευγών γραμμών στην κατεύθυνση της γωνίας. Η 

τεχνική AOA χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ γραμμών 

κατεύθυνσης ή σταθερών σημείων για τον εντοπισμό του αντικειμένου (Liu et al., 2007)31. Η 

θέση του αντικειμένου καθορίζεται με τον υπολογισμό της θέσης ενός πομπού βάσει της 

γωνίας και της απόστασης σε σχέση με τα σημεία αναφοράς (Amundson & Koutsoukos, 

2009)32. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιούνται δύο ή τρία σημεία αναφοράς για τον 

προσδιορισμό της θέσης, οδηγεί σε ένα απλό και χαμηλού κόστους σύστημα (Liu et al., 

2007)33. 

Ωστόσο, όταν η περιοχή κάλυψης είναι ευρύτερη με πολλαπλά σημεία αναφοράς, ο 

προσδιορισμός θέσης μπορεί να περιέχει ορισμένα σφάλματα που μπορεί να οδηγήσουν σε 

μειωμένη ακρίβεια. Επιπλέον, η απαίτηση υλικού για μια ευρεία περιοχή κάλυψης τείνει να 

είναι πολύπλοκη και δαπανηρή (Gu et al., 2009)34. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αλγόριθμος 

triagulation συχνά θεωρείται συνώνυμο με τον αλγόριθμο trilateration, ωστόσο οι δύο όροι 

αντιμετωπίζονται διαφορετικά στην παρούσα εργασία. 

Ακριβώς όπως ο αλγόριθμος triagulation, ο αλγόριθμος trilateration χρησιμοποιεί επίσης 

τις γεωμετρικές ιδιότητες των τριγώνων για την εκτίμηση της θέσης ενός αντικειμενικού 

στόχου (Liu et al., 2007)35. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, οι μετρήσεις απόστασης σε σχέση 

με τρία γνωστά σημεία αναφοράς χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της θέσης 
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37, No. 6, November, pp. 1067-1080. 



23 

 

υπολογίζοντας την εξασθένηση του μεταδιδόμενου σήματος (Amundson & Koutsoukos, 

200936, Zhang et al., 201037).  

Ομοίως, ο αλγόριθμος multilateration που είναι παρόμοιος με τον αλγόριθμο trilateration 

χρησιμοποιεί τέσσερα ή περισσότερα σημεία αναφοράς. Η θέση του αντικειμένου 

προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την τεχνική TOA για να μετρηθεί ο χρόνος που χρειάζεται 

ένα σήμα για να φτάσει σε ένα δέκτη από τον πομπό (Nuaimi & Kamel, 2011) 38. Επίσης, σε 

ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η τεχνική TDOA, η οποία είναι μια βελτίωση της 

τεχνικής TOA. Το TDOA μετρά δύο διαφορετικούς δέκτες και καθορίζει τη σχετική θέση 

του πομπού βάσει της διαφοράς στο χρόνο διάδοσης των σημάτων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα υψηλή ακρίβεια όπως η τεχνική TOA, αλλά με υψηλότερο κόστος και 

πολυπλοκότητα υλικού (Liu et al., 2007)39. Η ακρίβεια εξαρτάται από το σήμα που 

λαμβάνεται και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους αλγορίθμους, ο αλγόριθμος εγγύτητας (proximity) 

δεν δίνει μια απόλυτη ή σχετική εκτίμηση θέσης επειδή παρέχει μόνο πληροφορίες θέσης 

(Gu et al., 200940, Η. Liu et al., 200741). Για την παροχή των πληροφοριών χρησιμοποιείται 

πλέγμα κεραιών με γνωστές θέσεις για τον καθορισμό της θέσης. Όταν μια κινητή συσκευή 

ανιχνεύεται σε κίνηση, η πλησιέστερη κεραία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της θέσης 

της (Liu et al., 2007)42. Αλλά αν η κινητή συσκευή εντοπιστεί από περισσότερες της μιας 

κεραίας, η κεραία με το ισχυρότερο σήμα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της θέσης της 
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38 Nuaimi, A. and Kamel, H., (2011), “A survey of indoor positioning systems and algorithms”,  

International Conference on Innovations in Information Technology, IEEE, Abu Dhabi , pp. 185–190. 
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(Gu et al., 200943, Nuaimi & Kamel, 201144). Η θέση της κινητής συσκευής προσδιορίζεται 

με τη χρήση της τεχνικής RSSI, η οποία χρησιμοποιείται γενικά κοντά στην εκτίμηση της 

απόστασης μεταξύ κινητών συσκευών προκειμένου να αποκτηθεί η πληροφορία θέσης της 

συσκευής. Η απόκτηση της θέσης της συσκευής είναι επωφελής για υπηρεσίες και 

εφαρμογές που βασίζονται σε τοποθεσίες, όπως η παρακολούθηση και η πλοήγηση (Gu et 

al., 2009)45. Επιπλέον, η εγγύτητα εφαρμόζεται σε συστήματα που χρησιμοποιούν IR, RFID 

και Bluetooth, και απαιτεί μικρή προσπάθεια βαθμονόμησης (Liu et al., 200746, Nuaimi & 

Kamel, 201147). Ωστόσο, υπάρχει η ανάγκη μεγαλύτερης διάδοσης των αναγνωστών για την 

επίτευξη μιας αξιόπιστης και ευρύτερης περιοχής κάλυψης (Harle, 2013)48. Αυτή η μεγάλη 

συγκέντρωση αναγνωστών θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολυπλοκότητα και υψηλό κόστος. 

Η εκτίμηση θέσης με τον αλγόριθμο ανάλυσης σκηνής (Scene Analysis) γίνεται 

ανεξάρτητα από τη γωνία ή την απόσταση. Η ανάλυση σκηνών συλλέγει πληροφορίες ή 

χαρακτηριστικά από μια σκηνή και στη συνέχεια εκτιμά τη θέση ενός αντικειμένου με 

αντιστοίχιση ή σύγκριση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν με αυτή σε μια υπάρχουσα 

βάση δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι επίσης γνωστές ως δακτυλικό 

αποτύπωμα (fingerprinting), το οποίο είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό ή υπογραφή που 

διακρίνει μια σκηνή από μια άλλη. Έτσι, ο αλγόριθμος ανάλυσης σκηνής είναι ένας 

αλγόριθμος RSS που βασίζεται σε ασύρματα (wireless) ή RF δίκτυα (Liu et al., 2007)49.  

1.3 Τεχνολογίες 

Όπως έχει αναφερθεί υπάρχουν πολλά είδη τεχνολογιών για το εντοπισμό εσωτερικής 

θέσης, ένας τρόπος για να ομαδοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες είναι με βάση ορισμένα 
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κριτήρια. Συγκεκριμένα, α) τα σήματα ραδιοσυχνότητας (“Radio Frequency Signals” – RF), 

τα οποία σχετίζονται με τα ραδιοφωνικά σήματα και χρησιμοποιούνται σε πολλά δημοφιλή 

πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως το Wi-Fi και το Bluetooth, β) το φως (light) είτε στην ορατή 

μορφή του, είτε στην υπέρυθρη, αν και είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα, όπως και τα 

σήματα ραδιοσυχνότητας οι τεχνολογίες που σχετίζονται με το φως είναι διαφορετικές, γ) ο 

ακουστικός και υπερηχητικός ήχος, δ) τα μαγνητικά πεδία (Brena et al., 2017)50. 

1.3.1 Οπτικά σήματα 

Αν και τα οπτικά σήματα είναι στην πραγματικότητα μόνο μια μορφή 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, διαχωρίζονται από τα ραδιοκύματα, επειδή οι 

συγκεκριμένες τεχνολογίες είναι διαφορετικές (Brena et al., 2017)51. Επίσης, τα οπτικά 

σήματα μπορούν να είναι είτε σε ορατή μορφή είτε σε υπέρυθρη. 

Τα πρώτα συστήματα εντοπισμού εσωτερικής θέσης χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς 

εντοπισμού και παρακολούθησης. Τα Αctive Βadges αποτελούν το πρώτο σύστημα 

ανίχνευσης θέσεων σε εσωτερικούς χώρους που αναπτύχθηκε από την AT&T Cambridge 

(Want et al., 1992)52. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί σήματα υπερύθρων για τον 

προσδιορισμό της θέσης των αντικειμένων ή των ανθρώπων και αποτελείται από ένα δίκτυο 

υπέρυθρων αισθητήρων που συνδέονται με καλώδια και συνδέονται με μια κεντρική θέση ή 

έναν εξυπηρετητή (server) (Want et al., 1992)53. Επιπλέον, το Active Badge προσδιορίζει μια 

θέση χρησιμοποιώντας τις τεχνικές εντοπισμού θέσης TOA και trilateration. Ουσιαστικά, το 

Active Badge είναι ένας υπέρυθρος φάρος, που φοριέται από κάθε άτομο, εκπέμπει ένα 

μοναδικό αναγνωριστικό κωδικού. Κάθε θέση σε ένα κτίριο καλύπτεται από ένα δίκτυο 

υπέρυθρων αισθητήρων που ανιχνεύουν αυτές τις μεταδόσεις (Brena et al., 2017)54. 

Επιπλέον, η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο δε θα χρησιμοποιούσε 

σήματα ή ετικέτες οδήγησε κάποιους ερευνητές να προτείνουν ένα παθητικό υπέρυθρο 
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σύστημα εντοπισμού εσωτερικής θέσης, το οποίο βασίζεται σε παθητικούς θερμικούς 

υπέρυθρους αισθητήρες γνωστούς ως thermopiles (Kivimaki et al., 2014)55. Ένα τέτοιο 

παθητικό σύστημα αποτελείται από θερμικούς αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας, οι 

οποίοι μετρούν τη θερμική ακτινοβολία που εκπέμπει οποιοσδήποτε άνθρωπος στην περιοχή 

του. Αυτό είναι δυνατό επειδή η θερμοκρασία του ανθρώπινου δέρματος διαφέρει από τη 

θερμοκρασία δωματίου σε εσωτερικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, το σύστημα έχει 

περιορισμούς, αφού οι άνθρωποι δεν είναι η μόνη πηγή θερμότητας σε εσωτερικούς χώρους, 

άλλες πηγές θερμότητας θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα σήματα που έλαβαν οι υπέρυθροι 

αισθητήρες (Sakperea et al., 2017)56. 

Η επικοινωνία με το ορατό φως (“Visible Light Communication” - VLC) είναι μια 

τεχνολογία που χρησιμοποιεί ορατό φως για τη μετάδοση δεδομένων. Οποιοσδήποτε τύπος 

λαμπτήρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά τα φώτα LED έχουν βρεθεί ότι είναι τα πιο 

κατάλληλα (Wang et al., 2017)57. Η μετάδοση δεδομένων μέσω ορατού φωτός είναι δυνατή 

λόγω της δυνατότητας της πηγή φωτός να ανάβει και να σβήνει σε πολύ σύντομα χρονικά 

διαστήματα. Αυτό το τρεμόπαιγμα μπορεί να είναι τόσο γρήγορο που δεν μπορεί να γίνει 

αντιληπτό από τα ανθρώπινα μάτια. Πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας αποτελεί το 

γεγονότος ότι επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση της ήδη διαθέσιμης τεχνητής φωτεινής 

υποδομής, οπότε το κόστος υλοποίησης θα μπορούσε να είναι χαμηλό (Yi et al., 2015)58. 
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Εικόνα 1: Επικοινωνία με LED (Namiot, 2015)59 

 

1.3.2 Ηχητικά σήματα 

Τα ηχητικά σήματα, αποτελούνται από κύματα πίεσης που εκπέμπονται στον αέρα, και 

επωφελούνται από το γεγονός ότι ο ήχος ταξιδεύει με πολύ πιο αργή ταχύτητα από τα 

ηλεκτρομαγνητικά σήματα, επιτρέποντας έτσι πολύ πιο εύκολα τη μέτρηση του χρόνου 

μεταξύ της εκπομπής και της άφιξης ενός σήματος. Ο χρόνος εκπομπής συχνά μετριέται με 

ταυτόχρονη μετάδοση ενός ραδιοφωνικού σήματος και ενός ηχητικού σήματος, επειδή το 

ραδιοφωνικό σήμα φτάνει στον αισθητήρα σχεδόν στιγμιαία και το ηχητικό σήμα φθάνει 

στον αισθητήρα αργότερα, οπότε η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο χρόνων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της απόστασης (Brena et al., 2017)60. Έτσι, υπάρχει η 

δυνατότητα χρήσης των τεχνικών TOA ή TDOA. 

Ακριβώς όπως τα συστήματα εντοπισμού θέσης με βάση τα υπέρυθρα σήματα, το 

σύστημα εντοπισμού με βάση τους υπέρηχους έχει υψηλή ακρίβεια σε επίπεδο δωματίου. 

Ορισμένα από αυτά τα συστήματα εντοπισμού χρησιμοποιούν είτε σήματα στενής ζώνης 
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(narrowband) είτε ευρυζωνικά (broadband) σήματα που έχουν δείξει υψηλό επίπεδο 

ακρίβειας κατά την εφαρμογή (Sakperea et al., 2017)61. 

Τα συστήματα εντοπισμού εσωτερικής θέσης με βάση τους υπέρηχους περιλαμβάνουν τη 

χρήση υπερηχητικών ετικετών ή κόμβων σε χρήστες και αντικείμενα. Αυτές οι ετικέτες ή 

κόμβοι χρησιμεύουν ως δέκτες ή πομποί. Όταν κάποιος είναι σταθερός, ο άλλος θα είναι σε 

κίνηση (Holm, 2012)62. Τα πιο γνωστά συστήματα εντοπισμού με βάση τους υπέρηχους 

περιλαμβάνουν το σύστημα Active Bat, το σύστημα Cricket και το σύστημα Dolphin. 

Το σύστημα Active Bat αποτελείται από δέκτες, πομπούς και μια κεντρική θέση ή ένα 

διακομιστή για τον υπολογισμό της θέσης. Ένα δίκτυο καλωδίων συνδέει τους δέκτες που 

είναι στερεωμένοι στην οροφή με το δίκτυο δεκτών που είναι συνδεδεμένοι με το 

διακομιστή. Η υπερηχητική σήμανση (δηλαδή, ο πομπός) μεταδίδει σήματα ενώ ο δέκτης 

επεξεργάζεται τα σήματα, κάθε φορά ένα από αυτά για να αποτρέπει τις παρεμβολές. 

Ακριβώς όπως το Active Badge, το Active Bat χρησιμοποιεί τις τεχνικές τοποθέτησης 

trilateration και ΤΟΑ για τον προσδιορισμό της θέσης μιας ετικέτας. (Ward et al., 199763; 

Woodman & Harle, 201064) 

Το σύστημα Cricket βελτιώνει το σύστημα Active Bat χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό 

υπερήχων και σήματα ραδιοσυχνότητας για τον προσδιορισμό της θέσης που εκτελείται 

τοπικά στην κινητή συσκευή, αυξάνοντας έτσι την ιδιωτική ζωή των χρηστών. Επιπλέον, το 

σύστημα Cricket χρησιμοποιεί τεχνικές TOA, TDOA και trilateration για να εντοπίσει έναν 

στόχο (Gu et al., 2009) 65. 

Το σύστημα Cricket (Priyantha et al., 2000)66, το οποίο χρησιμοποιεί μια παθητική 

διαμόρφωση. Τοποθετεί πομπούς που ονομάζονται φάροι (beacons), οι οποίοι αποτελούν 
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μέρος της υποδομής που συνδέεται με σταθερά σημεία όπως οροφές ή τοίχους, και δέκτες 

που ονομάζονται ακροατές (listeners) και μεταφέρονται από τους χρήστες. Το Cricket είναι 

στην πραγματικότητα ένα υβριδικό σύστημα, καθώς συνδυάζει τα υπερηχητικά κύματα και 

τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Ο αλγόριθμος του συστήματος Cricket προσπαθεί να βρει τον 

κοντινότερο φάρο, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή αναπήδηση των σημάτων υπερήχων 

στους τοίχους και σε άλλες επιφάνειες (Priyantha et al., 2000)67. 

Το Dolphin (“Distributed Object Locating System for Physical-space Internetworking”) 

είναι ένα άλλο σύστημα εντοπισμού υπερήχων, βασισμένο σε μηχανισμό εντοπισμού hop-

by-hop και σε ευρυζωνικά σήματα (Fukuju et al., 2003)68. Η αρχή του συστήματος Dolphin 

βασίζεται στο Active Bat και στο Cricket, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές TOA, TDOA και 

trilateration για τον προσδιορισμό θέσης ακριβώς όπως το Cricket (Minami et al., 2004)69. 

1.3.3 Σήματα ραδιοσυχνότητας 

Ενώ οι περισσότερες τεχνολογίες που βασίζονται στις ραδιοσυχνότητες που 

χρησιμοποιούνται σε εσωτερικά συστήματα εντοπισμού θέσης χρησιμοποιούν ραδιοσήματα 

που περιορίζονται σε μικρό φάσμα συχνοτήτων (σήματα στενής ζώνης), υπάρχουν επίσης 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν μεγάλα τμήματα του φάσματος (σήματα εξάπλωσης 

φάσματος) (Brena et al., 2017)70. 

Wi-Fi 

Το ασύρματο τοπικό δίκτυο (“Wireless Local Area Network” - WLAN), γνωστό ως Wi-

Fi, μεταδίδει και λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα, 

παρέχοντας ασύρματη συνδεσιμότητα εντός μιας περιοχής κάλυψης (Crane, 2003)71. Ένα 

Wi-Fi είναι ένα ασύρματο δίκτυο υψηλής ταχύτητας που χρησιμοποιεί ραδιοκύματα υψηλής 
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συχνότητας για να συνδέει και να επικοινωνεί μεταξύ κόμβων και συσκευών μέσα σε ένα 

κτίριο ή περιοχή για να βοηθήσει την κινητικότητα των χρηστών στην περιοχή κάλυψης 

(Farid et al., 2013)72. 

Ο εντοπισμός θέσης με την τεχνολογία Wi-Fi μπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες 

κατηγορίες. Η μια κατηγορία βασίζεται σε διάδοση κυμάτων, σε υπολογιστικές αποστάσεις 

μεταξύ κινητών συσκευών και σε σημεία των οποίων οι συντεταγμένες είναι γνωστές. Η 

δεύτερη κατηγορία βασίζεται στη χαρτογράφηση με συνδυασμό μετρήσεων ισχύος σήματος 

και γεωγραφικών συντεταγμένων, που ονομάζεται ραδιοχάρτης (Cypriani et al., 2010)73.  

Ο εντοπισμός μιας κινητής συσκευής με ραδιοφωνικό χάρτη συνίσταται στην 

αντιστοίχιση μιας μέτρησης με κάποιο σημείο του ραδιοχάρτη. Αυτή η αντιστοίχιση θα 

μπορούσε να είναι είτε ντετερμινιστική (Bahl & Padmanabhan, 2000)74 είτε πιθανολογική 

(Roos et al., 2002)75. Σε γενικές γραμμές, ο εντοπισμός θέσης με βάση το ραδιοφωνικό 

χάρτη Wi-Fi περιλαμβάνει δύο φάσεις: τη φάση εκπαίδευσης όπου ο ασύρματος χάρτης του 

περιβάλλοντος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μετρήσεις πεδίου και τη φάση εντοπισμού 

όπου η εκτίμηση της θέσης πραγματοποιείται βάσει του ασύρματου χάρτη. Οι περισσότερες 

από τις υφιστάμενες προσεγγίσεις απαιτούν αναγνώσεις από τουλάχιστον τρία σημεία 

πρόσβασης Wi-Fi σε κάθε θέση, ώστε να παρέχονται επαρκώς ακριβείς εκτιμήσεις της 

θέσης. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για τη χρήση μόνο ενός σημείου πρόσβασης 

Wi-Fi (Zaruba et al., 2006)76. 

Τα συστήματα εντοπισμού θέσης WLAN μπορούν να υλοποιηθούν με δύο τρόπους, 

συγκεκριμένα τις μεθόδους διάδοσης και δακτυλικών αποτυπωμάτων . 

Η μέθοδος διάδοσης (Propagation method) είναι ένα μαθηματικό μοντέλο που 

χρησιμοποιείται στη δημιουργία ραδιοφωνικού χάρτη και στην εκτίμηση των τιμών RSSI σε 

γεωμετρικές παραμέτρους και μέτρηση όπως η γωνία και η απόσταση (Sakperea et al., 
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2017)77. Χρησιμοποιώντας τους υπολογισμούς και τον κατάλληλο αλγόριθμο τοποθέτησης 

(συνήθως trilateration), οι γεωμετρικές παράμετροι υπολογίζουν στη συνέχεια τη θέση ενός 

αντικειμένου. Επειδή η RSS χρησιμοποιείται κυρίως για τη διάδοση, είναι δύσκολο να 

χωρέσει με ακρίβεια η διανομή RSS χρησιμοποιώντας τον μαθηματικό τύπο και είναι 

δύσκολο να εκτιμηθεί η απόσταση λόγω σφαλμάτων εντοπισμού (Sakperea et al., 2017)78. 

Έτσι, η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων αποτέλεσε εναλλακτική λύση για την επίλυση 

αυτών των προκλήσεων. Η μέθοδος των δακτυλικών αποτυπωμάτων διεξάγεται σε δύο 

φάσεις, δηλαδή εκτός σύνδεσης και σε απευθείας σύνδεση (Sakperea et al., 2017)79.  Η φάση 

εκτός σύνδεσης αναφέρεται επίσης ως φάση εκπαίδευσης ή φάση βαθμονόμησης, ενώ η σε 

απευθείας σύνδεση φάση αναφέρεται επίσης ως φάση τοποθέτησης ή φάση εντοπισμού ή 

φάση προσδιορισμού.  

Για μια υπαίθρια θέση αρκεί να εντοπιστεί ένας ανιχνεύσιμος σταθμός βάσης (δηλαδή το 

SSID ενός σημείου πρόσβασης), σε εσωτερικούς χώρους είναι απαραίτητο να ξεπεραστεί η 

απλή αναγνώριση σημείου πρόσβασης για να επιτύχουμε καλύτερη ακρίβεια. Ουσιαστικά, 

τρεις προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για τον εντοπισμό ενός χρήστη που 

χρησιμοποιεί τεχνολογία Wi-Fi, πρώτον μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο διάδοσης 

(propagation model) μιας γνωστής κεραίας, υπολογίζοντας την απόσταση σε μια γνωστή 

βάση (Rappaport, 2002)80, η σχετική ισχύς πολλών γνωστών βάσεων Wi-Fi μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την επίλυση της θέσης με μια μέθοδο multilateration και τα δακτυλικά 

αποτυπώματα. Φυσικά, αυτό απαιτεί εκτεταμένη προηγούμενη δραστηριότητα 

χαρτογράφησης και αποθήκευση μοτίβων Wi-Fi για κάθε χαρτογραφημένο σημείο για την 

κατασκευή της βάσης δεδομένων (Brena et al., 2017)81. 

 

Bluetooth 

                                                 
77 Sakperea, W., Adeyeye-Oshinb, M. and Mlitwac, N., (2017), “A state-of-the-art survey of indoor 

positioning and navigation systems and technologies”, South African Computer Journal, Vol. 29, No. 3, pp. 

145-197. 
78 Sakperea, W., Adeyeye-Oshinb, M. and Mlitwac, N., (2017), “A state-of-the-art survey of indoor 

positioning and navigation systems and technologies”, South African Computer Journal, Vol. 29, No. 3, pp. 

145-197. 
79 Sakperea, W., Adeyeye-Oshinb, M. and Mlitwac, N., (2017), “A state-of-the-art survey of indoor 

positioning and navigation systems and technologies”, South African Computer Journal, Vol. 29, No. 3, pp. 

145-197. 
80 Rappaport, T., (2002), “Wireless Communications: Principles and Practice”, Prentice Hall. 
81 Brena, R., Garcia, J.P., Galvan, C., Munoz, D., Vargas-Rosales, C. and Fangmeyer, J., (2017), 

“Evolution of Indoor Positioning Technologies: A Survey”, Journal of Sensors, March, Article ID 2630413. 



32 

 

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ψηφιακά 

ενσωματωμένες πληροφορίες στα σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Αρχικά προοριζόταν για 

ανταλλαγή δεδομένων σε μικρές αποστάσεις, καθορίστηκε από το πρότυπο IEEE 802.15.1. 

Οι κύριοι στόχοι της τεχνολογίας είναι να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ κινητών και 

σταθερών συσκευών ή δύο κινητών, προκειμένου να εξαλειφθούν τα καλώδια και οι 

συνδέσεις μεταξύ των συσκευών (όπως, στη χρήση ασύρματων ακουστικών) και να 

διευκολυνθεί ο συγχρονισμός δεδομένων μεταξύ των προσωπικών συσκευών (Bisdikian, 

2001)82. 

Μια εμπορική πρόταση είναι τα iBeacons της Apple, τα οποία είναι μια εφαρμογή 

Bluetooth Low Energy (BLE) (Alhmiedat & Yang, 2008)83 για σκοπούς εντοπισμού θέσης. 

Παίρνει το πλεονέκτημα της μικρής εμβέλειας BLE για να καθορίσει πότε ο χρήστης 

βρίσκεται κοντά σε ένα φάρο (beacon). Από την άποψη του λογισμικού, το iBeacons έχει 

τοποθετηθεί στο λειτουργικό σύστημα των συσκευών Apple (από το iOS7), έτσι ώστε οι 

εφαρμογές να μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. Το 

iBeacons έχει ήδη αναπτυχθεί σε εκατοντάδες καταστήματα της Apple καθώς και σε 

ορισμένες δημόσιες εκδηλώσεις (Namiot, 2015)84. Από την άποψη της ιδιωτικής ζωής, 

υπάρχει το πρόβλημα ότι σε κάθε περίπτωση η τοποθεσία του χρήστη είναι γνωστή στο 

σύστημα iBeacons, κάτι που μπορεί να είναι ανεπιθύμητο για τον χρήστη. Ένα επιπλέον 

πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μια εφαρμογή που ο χρήστης θα μπορούσε εύκολα να 

διαγράψει, καθώς είναι μέρος του λειτουργικού συστήματος. Από την άλλη πλευρά, η 

ενοποίηση με το λειτουργικό σύστημα θα μπορούσε να είναι ελκυστική για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις (Brena et al., 2017)85. 
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Εικόνα 2: Λειτουργία iBeacon (Namiot, 2015)86 

 

RFID 

Η αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων (“Radio Frequency Identification” - RFID) είναι μια 

τεχνολογία που χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για να κάνει ένα εξειδικευμένο κύκλωμα να 

παράγει μια απάντηση που περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, καθώς το κύκλωμα μπορεί 

να συνδεθεί με ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα, παρέχει μια μέθοδο για την αναγνώρισή τους. 

Ένα σύστημα RFID αποτελείται από αναγνώστες RFID και ετικέτες RFID. Ο αναγνώστης 

RFID μπορεί να επιλέξει τα δεδομένα που εκπέμπονται από ετικέτες RFID (Weinstein, 

2005)87. 

Η RFID είναι μια διαδικασία αυτόματης αναγνώρισης που χρησιμοποιεί τεχνολογία 

ασύρματης επικοινωνίας RF βασισμένη στην ηλεκτρομαγνητική μετάδοση μεταξύ συσκευών 

ανάγνωσης RFID και ετικετών RFID για σκοπούς παρακολούθησης (Liu et al., 2007)88. Ο 

αναγνώστης RFID ρωτά και διαβάζει δεδομένα από τις ετικέτες, ενώ οι ετικέττες 

ανταποκρίνονται ανάλογα με τη μοναδική ταυτότητα ή τις πληροφορίες που είναι 

αποθηκευμένες σε αυτό. Οι ετικέτες RFID κατά κύριο λόγο ταξινομούνται σε ενεργές και 
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παθητικές ετικέτες (Liu et al., 200789; Fallah et al., 201390). Μια ενεργή ετικέτα είναι ένας 

πομποδέκτης που τροφοδοτείται με μπαταρία και έχει έτσι ένα ευρύτερο φάσμα μετάδοσης, 

μειώνοντας έτσι τον αριθμό των ετικετών που απαιτούνται για μια εγκατάσταση. Από την 

άλλη πλευρά, μια παθητική ετικέτα έχει μικρότερη εμβέλεια μετάδοσης, επειδή δεν 

χρησιμοποιεί μπαταρία. παίρνει τη δύναμή της από το σήμα του αναγνώστη πριν μπορέσει 

να απαντήσει με πληροφορίες (Fallah et al., 2013) 91. Ο αναγνώστης και η ετικέτα, καθώς και 

ένας διακομιστής για τον υπολογισμό θέσης, χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα εντοπισμού 

θέσης με βάση το RFID. 

NFC 

Το σύστημα εντοπισμού θέσης NFC αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία, δηλαδή μια 

παθητική ετικέτα, αναγνώστη και βάση δεδομένων. Ενώ ο αναγνώστης, που είναι μια κινητή 

συσκευή NFC, διαβάζει το περιεχόμενο της παθητικής ετικέτας, η βάση δεδομένων είναι μια 

συγκεντρωτική θέση όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα εσωτερικού χάρτη ενός κτιρίου. Το 

σύστημα εντοπισμού θέσης NFC είναι μια νέα περιοχή στην εσωτερική θέση που κερδίζει 

σταδιακά την πρόσφυση (Sakperea et al., 2017)92. 

Το σύστημα εντοπισμού θέσης NFC περιλαμβάνει τον χρήστη να πατάει μια κινητή 

συσκευή NFC σε ετικέτες NFC που διαδίδονται μέσα σε ένα κτίριο προκειμένου να 

προσδιοριστεί η τρέχουσα θέση (Sakperea et al., 2017)93. 

UWB 

Η Ultrawideband (UWB) βασίζεται στη μετάδοση των μορφών ηλεκτρομαγνητικών 

κυμάτων που σχηματίζονται από μια σειρά πολύ μικρών παλμών χρησιμοποιώντας ένα πολύ 

μεγάλο εύρος ζώνης. 
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Το UWB έχει πολλές εφαρμογές και τομείς χρήσης: καλωδιακή τηλεόραση, διαχείριση 

περιουσιακών στοιχείων, ραντάρ και απεικόνιση, εφαρμογές ασφάλειας, ιατρικές εφαρμογές, 

συστήματα ραντάρ οχημάτων, συστήματα ραντάρ υψηλής διείσδυσης και εντοπισμός και 

παρακολούθηση μεταξύ άλλων. Η τεχνολογία UWB θεωρείται ότι αναπτύσσει εσωτερικά 

συστήματα εντοπισμού θέσης επειδή οι τεχνικές UWB προσφέρουν σαφή πλεονεκτήματα 

όσον αφορά την ακρίβεια της μέτρησης του χρόνου πτήσης, της ανοσίας πολλαπλών 

διαδρομών και των απαιτήσεων χαμηλής ισχύος για εκτεταμένη λειτουργία (Ullah et al., 

2009)94. 

Δύο διαφορετικά μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα σύστημα εντοπισμού UWB 

για τον προσδιορισμό της απόστασης μεταξύ του στόχου και ενός σημείου αναφοράς η 

τεχνική TOA και η TDOA (Brena et al., 2017)95. 

Το σύστημα εντοπισμού θέσης UWB μπορεί να ταξινομηθεί σε παθητικό και ενεργό. Το 

παθητικό σύστημα εντοπισμού θέσης με βάση το UWB είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί 

την αντανάκλαση σήματος και όχι μια επισυναπτόμενη ετικέτα UWB για τον προσδιορισμό 

της θέσης ενός ατόμου ή ενός αντικειμένου με βάση την αρχή του ραντάρ. Όταν ένα άτομο 

μετακινείται σε ένα δωμάτιο με γνωστές θέσεις εγκατεστημένων πομπών και δεκτών UWB, 

το σώμα του ατόμου αντανακλά τα σήματα που εκπέμπονται από τους πομπούς. Οι δέκτες 

ανιχνεύουν τα ανακλώμενα σήματα και η θέση του προσώπου εκτιμάται χρησιμοποιώντας 

τεχνικές TOA, TDOA και τριλάρωσης (Sakperea et al., 2017)96. 

1.3.4 Μαγνητικό πεδίο 

Ο μαγνητικός εντοπισμός θέσης είναι ένας παλιός τρόπος προσδιορισμού και 

παρακολούθησης της θέσης, όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη που πραγματοποίησαν οι 

Raab, Blood, Steiner και Jones (1979), η οποία εξακολουθεί να είναι σχετική. Αυτή η 

μέθοδος εντοπισμού βασίζεται σε εργασίες πάνω σε μαγνητικά πεδία, το μαγνητικό πεδίο της 

                                                 
94 Ullah, S.. Ali, M., Hussain, A. and Kwak, K., (2009), “Applications of UWB technology,” Διαθέσιμο 

στο διαδίκτυο: https://arxiv.org/abs/0911.1681 (πρόσβαση στις 01/11/2018). 
95 Brena, R., Garcia, J.P., Galvan, C., Munoz, D., Vargas-Rosales, C. and Fangmeyer, J., (2017), 

“Evolution of Indoor Positioning Technologies: A Survey”, Journal of Sensors, March, Article ID 2630413. 
96 Sakperea, W., Adeyeye-Oshinb, M. and Mlitwac, N., (2017), “A state-of-the-art survey of indoor 

positioning and navigation systems and technologies”, South African Computer Journal, Vol. 29, No. 3, pp. 

145-197. 

https://arxiv.org/abs/0911.1681
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γης και την πυξίδα (Li at al., 2012)97. Το σύστημα περιλαμβάνει τη χρήση μαγνητικών 

σημάτων για προσδιορισμό θέσης εντός ενός μαγνητικού πεδίου (Paperno et al., 2001)98. Το 

σύστημα αποτελείται από σταθερούς πομπούς και δέκτες που είναι τοποθετημένοι στο 

χρήστη ή στο αντικείμενο που παρακολουθείται. Οι δέκτες λαμβάνουν μαγνητικά σήματα 

από τον πομπό και στέλνουν τις πληροφορίες θέσης σε κεντρική θέση για τον προσδιορισμό 

θέσης. Ωστόσο, υπάρχουν συστήματα που δεν χρησιμοποιούν αυτές τις εγκατεστημένες 

συσκευές, αλλά, κάνουν χρήση των μαγνητικών ιδιοτήτων των πυλώνων, των χαλύβδινων 

δομών, των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, των ηλεκτρονικών συσκευών και άλλων 

δομών που παρουσιάζουν κάποια μορφή μαγνητικού πεδίου (Gozick et al., 2011)99. 

Ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικής θέσης το οποίο βασίζεται σε μαγνητικά πεδία 

χρησιμοποιεί ένα μαγνητόμετρο για τη μέτρηση παραλλαγών μαγνητικού πεδίου, το οποίο 

θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της θέσης ενός ατόμου ή ενός αντικειμένου. Η 

εκτίμηση θέσης εκτελείται συνήθως με μεθόδους όπως η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων 

(Brena et al., 2017)100. 

  

                                                 
97 Li, B., Gallagher, T., Dempster, G. and Rizos, C., (2012), “How feasible is the use of magnetic field 

alone for indoor positioning?”, 2012 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, 

November 13-15, pp. 1-9. 
98 Paperno, E., Sasada, I. and Leonovich, E., (2001), “A new method for magnetic position and orientation 

Tracking”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 37, No. 4, pp. 1938-1940. 
99 Gozick, B., Subbu, P., Dantu, R. and Maeshiro, T., (2011), “Magnetic maps for indoor navigation”, IEEE 

Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 60, No. 12, pp. 3883-3891. 
100 Brena, R., Garcia, J.P., Galvan, C., Munoz, D., Vargas-Rosales, C. and Fangmeyer, J., (2017), 

“Evolution of Indoor Positioning Technologies: A Survey”, Journal of Sensors, March, Article ID 2630413. 
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2 BLUETOOTH LOW ENERGY 

2.1 Βασικά χαρακτηριστικά 

Το Bluetooth είναι ένα πρότυπο ασύρματης τεχνολογίας. Η τεχνολογία Bluetooth 

αναπτύχθηκε ως τρόπος ανταλλαγής δεδομένων σε μικρό χρονικό διάστημα, κοντινή 

απόσταση και χωρίς την ανάγκη για καλώδια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 

χρησιμοποιείται για ασύρματα ακουστικά, καλώντας για παράδειγμα μέσω του αυτοκινήτου 

σας. 

Το Bluetooth Low Energy (BLE), που μερικές φορές αναφέρεται ως Bluetooth Smart, 

είναι ένα ελαφρύ υποσύνολο κλασικού Bluetooth και εισήχθη ως μέρος της προδιαγραφής 

Bluetooth 4.0. Παρόλο που υπάρχει κάποια σχέση με το κλασικό Bluetooth, το BLE έχει 

στην πραγματικότητα μια εντελώς διαφορετική γενεά και ξεκίνησε από τη Nokia ως ένα 

εσωτερικό έργο που ονομάζεται Wibree, προτού εγκριθεί από το Bluetooth SIG (Townsend, 

2018)101. 

Εξετάζοντας τη διαφορά μεταξύ Bluetooth και Bluetooth Low Energy (BLE), είναι 

σημαντικό να γίνει αναφορά στην κατανάλωση ενέργειας. Το Bluetooth σχεδιάστηκε αρχικά 

για συνεχείς εφαρμογές ροής δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ανταλλαγή 

πολλών δεδομένων σε κοντινή απόσταση.  

Το BLE χρησιμοποιείται για λύσεις με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και του 

«Διαδικτύου των Πραγμάτων» (“Internet of Things” - IoT) με στόχο συσκευές χαμηλού 

κόστους που λειτουργούν με μπαταρίες και μπορούν να συνδεθούν γρήγορα και να 

σχηματίσουν απλούς ασύρματους συνδέσμους (PSoC, 2015)102.  

Το BLE λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων ISM 2,4 GHz, όπως και το Bluetooth. Όμως, 

σε αντίθεση με την κλασσική τεχνολογία Bluetooth, το BLE παραμένει σε κατάσταση 

αναστολής συνεχώς, εκτός από την περίπτωση που ξεκινά μια σύνδεση. Οι πραγματικοί 

χρόνοι σύνδεσης είναι μόνο μερικά ms, σε αντίθεση με το Bluetooth που θα πάρει ~ 100ms. 

                                                 
101 Townsend, K., (2018), “Introduction to Bluetooth Low Energy”, Adafruit Industries. 
102 PSoC, (2015), “Bluetooth Low Energy (BLE)”, Cypress Semiconductor Corporation, Doc. No. 002-

09833 Rev. 
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Ο λόγος για τον οποίο οι συνδέσεις είναι τόσο σύντομες είναι ότι οι ρυθμοί δεδομένων είναι 

πολύ υψηλοί στα 1 Mb/s (Ray, 2015)103. 

Συνοπτικά, το Bluetooth και το BLE χρησιμοποιούνται για πολύ διαφορετικούς σκοπούς. 

Το Bluetooth μπορεί να χειριστεί πολλά δεδομένα, αλλά καταναλώνει γρήγορα τη ζωή της 

μπαταρίας. Το BLE χρησιμοποιείται για εφαρμογές που δεν χρειάζεται να ανταλλάσσουν 

μεγάλες ποσότητες δεδομένων και συνεπώς μπορούν να λειτουργούν με μπαταρία για χρόνια 

με φθηνότερο κόστος.  

2.2 Αρχιτεκτονική104 

Οι συσκευές BLE μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας 

(operating states) και ρόλους (roles) ανάλογα με τη λειτουργία τους. Επομένως, οι πιθανές 

καταστάσεις είναι οι εξής: 

 Αναμονή (standby): Δεν μεταδίδει ή λαμβάνει πακέτα. 

 Διαφήμιση (advertising): Μεταδίδει διαφημίσεις σε κανάλια διαφήμισης. 

 Σάρωση (scanning): Αναζητά διαφημιστές. 

 Έναρξη (initiating): Ξεκινά σύνδεση με ένα διαφημιζόμενο. 

 Σύνδεση (Connection):  

o Κύριος ρόλος (master role): Επικοινωνεί με τη συσκευή στο ρόλο 

σκλάβου. 

o Ρόλος σκλάβου (slave role): Επικοινωνεί με μια συσκευή στον κύριο 

ρόλο. 

                                                 
103 Ray, B., (2015), “Bluetooth Vs. Bluetooth Low Energy: What's The Difference?”, LinkLabs, November 

1, Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: https://www.link-labs.com/blog/bluetooth-vs-bluetooth-low-energy (πρόσβαση 

στις 5/11/2018). 
104 Bluetooth, https://www.bluetooth.com/  

https://www.link-labs.com/blog/bluetooth-vs-bluetooth-low-energy
https://www.bluetooth.com/
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Διάγραμμα 2: Επίπεδο σύνδεση BLE105 

 

Η τοπολογία δικτύου του BLE είναι ο τύπος αστεριού. Οι κύριες συσκευές μπορούν να 

έχουν πολλαπλές συνδέσεις στρώματος συνδέσμου με περιφερειακά (σκλάβους) και 

ταυτόχρονα να ανιχνεύουν άλλες συσκευές. Από την άλλη πλευρά, ένας σκλάβος μπορεί να 

έχει μόνο μια σύνδεση στρώματος συνδέσμου σε έναν κύριο. 

Η στοίβα πρωτοκόλλου BLE χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη: ελεγκτής (controller), 

κεντρικός υπολογιστής (host) και εφαρμογές (applications). Ο ελεγκτής είναι μια φυσική 

συσκευή που μπορεί να μεταδίδει και να λαμβάνει ραδιοσήματα και τα ερμηνεύει ως πακέτα 

με πληροφορίες. Περιλαμβάνει το Φυσικό Επίπεδο (Physical Layer), την Απευθείας Δοκιμή 

(Direct Test Mode), το Επίπεδο Σύνδεσης (Layer Link) και τον κεντρικό υπολογιστή για τη 

ως διασύνδεση ελεγκτή (“Host Controller Interface” - HCI). 

Ο κεντρικός υπολογιστής (host) είναι μια στοίβα λογισμικού που διαχειρίζεται τον τρόπο 

επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συσκευών. Δεν υπάρχει καθορισμένη ανώτερη 

διεπαφή για τον κεντρικό υπολογιστή, κάθε λειτουργικό σύστημα ή περιβάλλον έχει 

διαφορετικό τρόπο έκθεσης API φιλοξενίας για προγραμματιστές. Περιέχει το πρωτόκολλο 

ελέγχου λογικής σύνδεσης και προσαρμογής (“Logical Link Control and Adaptation 

Protocol” – L2CAP), τον διαχειριστή ασφαλείας (Security Manager), το πρωτόκολλο 

                                                 
105 Bluetooth, https://www.bluetooth.com/  

https://www.bluetooth.com/
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χαρακτηριστικών (“Attribute protocol” - ATT), το γενικό προφίλ χαρακτηριστικών 

(“Generic Attribute Profile” - GATT) και το προφίλ γενικής πρόσβασης (“Generic Access 

Profile” - GAP). 

Οι Εφαρμογές χρησιμοποιούν τη στοίβα λογισμικού και επομένως τον ελεγκτή, για να 

ενεργοποιήσετε μια περίπτωση χρήσης. Το Επίπεδο Εφαρμογής ορίζει τρεις τύπους 

προδιαγραφών: χαρακτηριστικό, υπηρεσία και προφίλ. 

 

Πίνακας 1: Στοίβα πρωτοκόλλου BLE 

Εφαρμογές (Applications) 

Apps 

GAP  

GATT  

ATT  Security Manager 

(διαχειριστή ασφαλείας) 

Host 

HCI 

Link Layer (επίπεδο σύνδεσης) 

Physical Layer (φυσικό 

επίπεδο) 

Direct Test Mode 

(λειτουργία απευθείας 

δοκιμής) 

 

2.2.1 Φυσικό επίπεδο 

Το φυσικό επίπεδο κάνει τη σκληρή δουλειά της μετάδοσης και λήψης bits 

χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα. Η ζώνη συχνοτήτων του BLE είναι εντός της βιομηχανικής 

επιστημονικής ιατρικής (ISM) 2,4 GHz, η οποία είναι αδειοδοτημένη. Η ζώνη BLE 

χωρίζεται σε 40 ξεχωριστά κανάλια RF, διαχωρισμένα 2MHz μεταξύ τους. Η κεντρική 

συχνότητα cf   για κάθε κανάλι k   μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο 2402 2cf k  . 
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Εικόνα 3: Κανάλια ραδιοσυχνότητας BLE106 

 

Σε κατάσταση λειτουργίας σύνδεσης, το BLE χρησιμοποιεί την τεχνική FHSS 

(“Frequency Hopping Spread Spectrum”) για να μειώσει τις παρεμβολές και τη φασματική 

πυκνότητα ισχύος. Η διαμόρφωση χρησιμοποιεί δύο συχνότητες για να αναγνωρίσει, το bit 1' 

και 0. 

'1'
, 185

'0 '

c

c

f f
ό KHz

f f


  
 

 
 

Η προδιαγραφή BLE περιορίζει τη μέγιστη ισχύ εκπομπής στα +10dBm και την ελάχιστη 

ισχύ εκπομπής -20dBm. Η ελάχιστη απαιτούμενη ευαισθησία του δέκτη για το BLE είναι -70 

dBm. 

2.2.2 Επίπεδο σύνδεσης 

Το επίπεδο σύνδεσης είναι υπεύθυνο για τη διαφήμιση, τη σάρωση και τη δημιουργία και 

συντήρηση συνδέσεων. Είναι επίσης υπεύθυνο για τη δομή των πακέτων. Μια συσκευή BLE 

χρησιμοποιεί τα κανάλια διαφήμισης για να εκπέμπει δεδομένα, να διαφημίζει ότι μπορούν 

να συνδεθούν και να εντοπιστούν (Διαφημιζόμενος) και να σαρώσουν (Scanner) και να 

ξεκινήσουν τις συνδέσεις (Initiator). 

Τα κανάλια δεδομένων χρησιμοποιούνται μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση μεταξύ των 

συσκευών.  

                                                 
106 argenox, http://www.argenox.com/a-ble-advertising-primer/  

http://www.argenox.com/a-ble-advertising-primer/
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Οι συσκευές σαρωτή εξετάζουν τα κανάλια διαφήμισης για διαφημιστικά πακέτα από 

άλλες συσκευές. Υπάρχουν τέσσερις τύποι διαφήμισης: γενικές, κατευθυνόμενες, μη 

συνδεόμενες και ανακάλυψης. 

 Γενική διαφήμιση: είναι η πιο κοινή. Η συσκευή σαρωτή μπορεί να πάρει το 

πακέτο διαφήμισης ή να συνδεθεί. 

 Άμεση διαφήμιση: χρησιμοποιείται όταν μια συσκευή χρειάζεται να συνδεθεί 

γρήγορα σε άλλη συσκευή. 

 Διαφήμιση μη συνδεόμενη: χρησιμοποιείται για συσκευές που επιθυμούν να 

μεταδώσουν δεδομένα. Η συσκευή δεν μπορεί να εντοπιστεί ούτε να είναι 

σύνδεση. 

 Ανακάλυψη διαφήμισης: δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση μιας 

σύνδεσης, αλλά μπορεί να σαρωθεί για άλλες συσκευές. Η συσκευή σαρωτή 

μπορεί να λάβει τα διαφημιστικά δεδομένα στην απόκριση σάρωσης. 

Χρησιμοποιείται και για τη μετάδοση δεδομένων. 

Επομένως, μια συσκευή εκπομπής θα περιλαμβάνει δεδομένα σε διαφημιστικά πακέτα 

που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα. Τα μεταδιδόμενα δεδομένα μπορούν να ληφθούν από 

παθητικές και ενεργές συσκευές σάρωσης. Το πρόβλημα είναι ότι μια συσκευή εκπομπής δεν 

γνωρίζει πότε μια συσκευή θα μπορούσε να χρειαστεί τα δεδομένα της.  

Για να συνδεθούν οι συσκευές, μια συσκευή πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα συνδεόμενο 

διαφημιστικό γεγονός (event). Όταν ο εκκινητής λάβει το πακέτο διαφήμισης, αποστέλλει 

ένα αίτημα σύνδεσης στον διαφημιζόμενο. Μόλις ο διαφημιζόμενος λάβει το αίτημα 

σύνδεσης, οι συσκευές είναι συνδεδεμένες και μπορούν να ανταλλάξουν πακέτα δεδομένων. 

Η δομή πακέτων είναι η ίδια για τα διαφημιστικά πακέτα και τα πακέτα δεδομένων. Τα 

bytes μεταδίδονται πρώτα με το λιγότερο σημαντικό bit. Για παράδειγμα, το 0x80 

μεταδίδεται ως 00000001. 
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Εικόνα 4: Δομή πακέτων BLE (Rondon et al., 2017)107 

 Προοίμιο (Preamble): Τα πρώτα οκτώ ψηφία είναι 01010101 ή 10101010. 

 Διεύθυνση πρόσβασης (Access Address): υπάρχουν δύο τύποι: διεύθυνση 

πρόσβασης διαφήμισης και διεύθυνση πρόσβασης δεδομένων. Το πρώτο 

χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων, τη σάρωση ή την έναρξη 

συνδέσεων και είναι πάντα 0x8E89BED6. Το δεύτερο χρησιμοποιείται σε 

σύνδεση και αλλαγές σε κάθε σύνδεση στρώματος συνδέσμου. 

 Κεφαλίδα (Header): Το περιεχόμενο εξαρτάται από το αν το πακέτο είναι 

διαφημιστικό πακέτο ή πακέτο δεδομένων. Για διαφημιστικό πακέτο, η κεφαλίδα 

υποδεικνύει τους τύπους διαφημιστικών πακέτων. 

 Μήκος (Length): Ο αριθμός των δυαδικών ψηφίων είναι μεταβλητός ανάλογα με 

τον τύπο του πακέτου. 

 Δεδομένα (ωφέλιμο φορτίο) (Data (payload)): Είναι τα πραγματικά δεδομένα 

που μεταδίδονται. Θα μπορούσε να είναι η διαφήμιση δεδομένων από μια 

συσκευή εκπομπής, μια απάντηση σάρωσης με κάποιες πληροφορίες ή απλά 

δεδομένα εφαρμογής από συσκευές που είναι συνδεδεμένες. 

 CRC: Είναι έλεγχος κυκλικού πλεονασμού 3 bytes. Υπολογίζεται στην κεφαλίδα, 

το μήκος και τα δεδομένα. Μπορεί να ανιχνεύσει όλους τους περίεργους 

αριθμούς σφαλμάτων και τα σφάλματα 2 και 4 bit. 

Το επίπεδο σύνδεσης μπορεί επίσης να κρυπτογραφεί δεδομένα εντός του ωφέλιμου 

φορτίου. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα δεδομένα επειδή 

δεν διαθέτουν το κοινόχρηστο κλειδί που χρησιμοποιούν οι συνδεδεμένες συσκευές. 

                                                 
107 Rondon, R, Gidlund, M. and Landernas, K., (2017), “Evaluating Bluetooth Low Energy Suitability for 

Time-Critical Industrial IoT Applications”, International Journal of Wireless Information Networks, Springer, 

September, Vol. 24, No. 3, pp. 278-290. 
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Γενικά, όταν μια συσκευή BLE διαφημίζει (advertizing) θα μεταδώσει περιοδικά τα 

πακέτα τα οποία περιέχουν πληροφορίες όπως προοίμιο (preample), διεύθυνση πρόσβασης 

(access address), CRC, διεύθυνση Bluetooth (Blurtooth address) του αποστολέα (sender) 

κλπ. Το ενδιαφέρον μέρος από την προοπτική του προγραμματιστή εφαρμογών είναι συχνά 

το ωφέλιμο φορτίο της διαφήμισης που είναι 0-31 byte long. Άλλα πεδία στα διαφημιστικά 

πακέτα γεμίζονται αυτόματα από τη στοίβα Bluetooth, αλλά το ωφέλιμο φορτίο διαφημίσεων 

είναι κάτι που ελέγχεται από την εφαρμογή (είτε έμμεσα είτε άμεσα) (JaakkoV, 2017)108.  

 

2.2.3 HCI  

Η HCI ορίζει τη φυσική σύνδεση μεταξύ του κεντρικού υπολογιστή και του ελεγκτή 

μέσω των εντολών HCI. Η προδιαγραφή ορίζει διάφορες φυσικές διεπαφές: UART, 3-Wire 

UART, USB και SDIO. 

Ορισμένες εντολές σχετίζονται με τη ρύθμιση συσκευών, την ανακάλυψη συσκευών, τη 

ρύθμιση σύνδεσης και την κατάσταση, φυσικούς συνδέσμους, πληροφορίες συνδέσμων και 

άλλα συμβάντα. 

2.2.4 L2CAP 

Το L2CAP στο BLE ορίζει τα κανάλια L2CAP και τις εντολές σηματοδότησης L2CAP. 

Το L2CAP παρέχει ένα στρώμα πολυπλεξίας πρωτοκόλλου που πολλαπλών BLE σε τρία 

διαφορετικά σταθερά κανάλια (που δημιουργούνται όταν υπάρχει σύνδεση): Πρωτόκολλο 

Χαρακτηριστικών, Πρωτόκολλο Σηματοδοσίας και Πρωτόκολλο Διαχείρισης Ασφαλείας. Η 

σηματοδότηση L2CAP χρησιμοποιείται βασικά για την ενημέρωση των παραμέτρων 

σύνδεσης και την απόρριψή τους. Οι παράμετροι σύνδεσης συνήθως τροποποιούνται από το 

σκλάβο. Ο σκλάβος λέει στον κύριο πόσο συχνά θέλει να μεταδώσει. Ο κύριος θα μπορούσε 

επίσης να τροποποιήσει αυτές τις παραμέτρους και οι δύο μπορούν να τις απορρίψουν. 

Το πρωτόκολλο διαχείρισης ασφαλείας χρησιμοποιείται για αντιστοίχιση και διανομή 

κλειδιού. Αυτές οι έννοιες σχετίζονται με τη σύζευξη που τυπικά κρυπτογραφεί τη σύνδεση, 

                                                 
108 JaakkoV, (2017), “Bluetooth advertising data basics”, Silicon Labs, October 2, Διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο: https://www.silabs.com/community/wireless/bluetooth/knowledge-

base.entry.html/2017/02/10/bluetooth_advertisin-hGsf (πρόσβαση στις 10/11/2018). 

https://www.silabs.com/community/wireless/bluetooth/knowledge-base.entry.html/2017/02/10/bluetooth_advertisin-hGsf
https://www.silabs.com/community/wireless/bluetooth/knowledge-base.entry.html/2017/02/10/bluetooth_advertisin-hGsf
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αντιστοιχίζοντας δύο συσκευές. Και τα κλειδιά διανομής επιτρέπουν ταχύτερες 

επανασυνδέσεις μεταξύ των συσκευών. 

2.2.5 Πρωτόκολλο χαρακτηριστικών (ΑΤΤ) 

Το πρωτόκολλο χαρακτηριστικών (ATT) ακολουθεί την αρχιτεκτονική πελάτη-

διακομιστή. Ο διακομιστής έχει δεδομένα αποθηκευμένα σε χαρακτηριστικά που ο πελάτης 

μπορεί να διαβάσει και να γράψει. Ο πελάτης στέλνει αιτήσεις στον διακομιστή και 

λαμβάνει απαντήσεις με δεδομένα ή ειδοποιήσεις. Το ATT ορίζει τέσσερα πεδία δεδομένων: 

 Χειριστής (handle): τη διεύθυνση ενός ιδιόκτητου χαρακτηριστικού. 

 Τύπος (type): UUID, ορίζει τι σημαίνει η αξία. 

 Τιμή (value): Η πραγματική τιμή του χαρακτηριστικού δεδομένων. 

 Δικαιώματα (perimissions): Αν το χαρακτηριστικό μπορεί να διαβαστεί ή να 

γραφτεί. 

2.2.6 Γενικό προφίλ χαρακτηριστικών (GATT) 

Οι υπηρεσίες Γενικών Χαρακτηριστικών (“Generic Attributes” - GATT) είναι συλλογές 

με χαρακτηριστικά και σχέσεις με άλλες υπηρεσίες που ενσωματώνουν τη συμπεριφορά ενός 

τμήματος μιας συσκευής. 

Το γενικό προφίλ χαρακτηριστικών (GATT) είναι πάνω από το ATT και ορίζει τον τύπο 

των χαρακτηριστικών και τον τρόπο χρήσης τους. Η τιμή δεδομένων χαρακτηριστικών 

εκτίθεται στα χαρακτηριστικά που είναι εγκιβωτισμένα από τις υπηρεσίες. Μια υπηρεσία 

είναι μια ενθυλάκωση των χαρακτηριστικών που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται. Ένα χαρακτηριστικό είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών που 

περιγράφουν την κατάσταση της συσκευής. Για παράδειγμα, μια συσκευή BLE μπορεί να 

έχει πολλές υπηρεσίες, καθένα από τα οποία περιγράφει τη λειτουργικότητα της συσκευής. 

Κάθε υπηρεσία μπορεί να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που εκθέτουν τα δεδομένα 

χρησιμοποιώντας ιδιότητες. 

Τα προφίλ GATT επιτρέπουν την εκτεταμένη καινοτομία, διατηρώντας παράλληλα 

πλήρη διαλειτουργικότητα με άλλες συσκευές Bluetooth. Το προφίλ περιγράφει μια 

περίπτωση χρήσης, ρόλους και γενικές συμπεριφορές με βάση τη λειτουργικότητα της 

GATT. Οι υπηρεσίες (services) είναι συλλογές χαρακτηριστικών και σχέσεων με άλλες 
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υπηρεσίες που ενσωματώνουν τη συμπεριφορά ενός μέρους μιας συσκευής. Αυτό 

περιλαμβάνει επίσης την ιεραρχία των υπηρεσιών (services), των χαρακτηριστικών 

(characteristics) και των χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται στον εξυπηρετητή 

χαρακτηριστικών (attribute server). 

Η GATT είναι ενσωματωμένη στο Πρωτόκολλο Χαρακτηριστικών (“Attribute Protocol” 

- ATT), το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα GATT για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο 

δύο συσκευές BLE στέλνουν και λαμβάνουν τυποποιημένα μηνύματα. 

Το ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας είναι ένα προφίλ (profile), το οποίο αποτελείται από 

μια ή περισσότερες υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μιας περίπτωσης 

χρήσης. Μια υπηρεσία αποτελείται από χαρακτηριστικά ή αναφορές σε άλλες υπηρεσίες. 

Ένα χαρακτηριστικό (characteristic) αποτελείται από έναν τύπο (type) (που 

αντιπροσωπεύεται από ένα UUID), μια τιμή (value), ένα σύνολο ιδιοτήτων που 

υποδεικνύουν τις λειτουργίες των χαρακτηριστικών υποστηρίξεων και ένα σύνολο 

δικαιωμάτων σχετικών με την ασφάλεια. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει έναν ή 

περισσότερους περιγραφείς μεταδεδομένων (descriptors metadata) ή σημαίες διαμόρφωσης 

(configuration flags) σχετικά με το χαρακτηριστικό που έχει. 

Η GATT ομαδοποιεί αυτές τις υπηρεσίες για να ενσωματώνει τη συμπεριφορά ενός 

μέρους μιας συσκευής και περιγράφει μια περίπτωση χρήσης, ρόλους και γενικές 

συμπεριφορές με βάση τη λειτουργικότητα της GATT. Το πλαίσιο αυτό καθορίζει τις 

διαδικασίες και τις μορφές των υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακάλυψης, ανάγνωσης, γραφής, κοινοποίησης και ενδείξεων 

χαρακτηριστικών, καθώς και της ρύθμισης της μετάδοσης χαρακτηριστικών. 

 

2.2.7 Γενικό προφίλ πρόσβασης (GAP) 

Το γενικό προφίλ πρόσβασης (GAP) ορίζει τους ρόλους προφίλ μιας συσκευής: φορέας 

αναμετάδοσης (broadcaster), παρατηρητής (observer), περιφερειακός (peripheral) και 

κεντρικός (central). Καθορίζει επίσης διαδικασίες για την ανακάλυψη, τη δημιουργία 

δεσμών, την ανταλλαγή πληροφοριών ασφαλείας, τη δημιουργία συνδέσεων και την επίλυση 

ιδιωτικών διευθύνσεων. Επιπλέον, ορίζει τις μορφές των διαφημίσεων και των δεδομένων 

απόκρισης σάρωσης. 
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Ένα προφίλ ορίζεται βάσει της περίπτωσης χρήσης εφαρμογής και περιλαμβάνει ρόλους 

για τον πελάτη και τον διακομιστή και τις υπηρεσίες που απαιτούνται από την εφαρμογή.  

2.3 Αρχιτεκτονική συστήματος 

Σε αυτή την ενότητα δίνεται μια περιγραφή των αρχιτεκτονικών συστημάτων που 

συνήθως υιοθετούνται από ορισμένα συστήματα εντοπισμού εσωτερικής θέσης. Για να 

εντοπιστεί μια συσκευή μέσα σε ένα εσωτερικό περιβάλλον, απαιτείται ένα δίκτυο συσκευών 

BLE. Δεδομένου ότι οι συσκευές BLE που λειτουργούν ως σκλάβοι μπορούν να συνδεθούν 

μόνο σε έναν κύριο, δεν έχει νόημα να διατηρείται μια σύνδεση μεταξύ της κύριας συσκευής 

και των σκλάβων. Έτσι, οι συσκευές BLE τοποθετούνται σε σταθερό σημείο διαφήμισης όλη 

την ώρα, αυτό είναι γνωστό ως beacon (φάρος). Οι φάροι είναι φθηνές μικρές συσκευές και 

είναι εύκολο να αναπτυχθούν.  

Μόλις οριστούν οι συσκευές, συζητείται η αρχιτεκτονική ανάλογα με τον τρόπο που 

γίνεται η τοποθέτηση. Εφόσον οι συσκευές BLE θεωρούνται για χαμηλή κατανάλωση, όλοι 

οι υπολογισμοί για την τοποθεσία γίνονται σε μια κύρια συσκευή ή σε έναν διακομιστή, 

ανάλογα με την αρχιτεκτονική. 

Εξετάζοντας ένα παράδειγμα πελάτη/διακομιστή, η ιεραρχική αρχιτεκτονική αποτελείται 

από μια κινητή συσκευή η οποία συλλέγει το RSSI του σήματος των σημείων πρόσβασης 

(access points) τοποθετημένα στρατηγικά σε εσωτερικό χώρο. Αυτές οι πληροφορίες 

δίδονται στον εξυπηρετητή, ο οποίος πραγματοποιεί τον απαραίτητο υπολογισμό για να 

εντοπίσει τη συσκευή και να αποθηκεύσει την τοποθεσία της σε μια βάση δεδομένων για να 

παρακολουθήσει τις κινήσεις της συσκευής. Η θέση μεταφέρεται στο κινητό, το οποίο 

προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες ή ενέργειες στον χρήστη (Chou & Chang, 2005)109. 

Ένας άλλος σκοπός της αρχιτεκτονικής πελάτη/διακομιστή, εκτός από την 

παρακολούθηση, είναι η αποτύπωση δακτυλικών αποτυπωμάτων. Όπως αναφέρουν οι 

Subhan et al. (2011)110 η τοποθέτηση των φάρων γίνεται στρατηγικά. Ένας ραδιοχάρτης του 

εσωτερικού περιβάλλοντος γίνεται σε φάση εκτός σύνδεσης και αποθηκεύεται στον 

                                                 
109 Chou, L.D. and Chang, C.Y., (2005), “A Hierarchical Architecture for Indoor Positioning Services”, 2nd 

Workshop on positioning, navigation and communication (WPNC’05) & 1st ultra-wideband expert talk 

(UET'05), pp. 141-146. 
110 Subhan, F., Hasbullah, H., Rozyyev, A.and Bakhsh, T., (2011). “Indoor Positioning in Bluetooth 

Networks using Fingerprinting and Lateration approach”. International Conference on Information Science and 

Applications (ICISA), IEEE, April 26-29, doi: 10.1109/ICISA.2011.5772436. 



48 

 

εξυπηρετητή (γνωρίζοντας τη θέση των φάρων). Αυτό σημαίνει ότι το εσωτερικό 

περιβάλλον χωρίζεται σε ορισμένες περιοχές και τα RSSI αυτών των περιοχών 

αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, σε μια φάση απευθείας σύνδεση, οι 

κινητές συσκευές θα στείλουν τις πραγματικές τιμές RSSI στο διακομιστή προκειμένου να 

συγκριθούν με τα προηγούμενα δείγματα και να αποκτήσουν την εκτιμώμενη θέση η οποία 

αποστέλλεται πίσω στο κινητό για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες (Subhan et al., 2011). 

Η ανάπτυξη των φάρων στα δακτυλικά αποτυπώματα είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς 

μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 

ανάπτυξη. Οι Baniukevic  et al, (2013)111 ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο για τη βελτίωση της 

ακρίβειας της θέσης στη μέθοδο αποτύπωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Μειώνουν το 

σφάλμα απόστασης κατά περίπου 40%. Έτσι, η ακρίβεια εξαρτάται από την πυκνότητα των 

φάρων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των φάρων, τόσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια. 

Μια κοινή αρχιτεκτονική αποτελείται μόνο από μια κινητή συσκευή και φάρους. 

Συνήθως βασίζεται στην τεχνική εντοπισμού θέσης triangulation. Για παράδειγμα, σε 

σύστημα των Wang et al., (2013)112, οι φάροι τοποθετούνται στρατηγικά γνωρίζοντας τις 

θέσεις του. Στη συνέχεια, η συσκευή υπολογίζει τις αποστάσεις από την κινητή συσκευή 

στους φάρους και επίσης τη θέση που βασίζεται σε κάποια τεχνική τοποθέτησης (συνήθως 

τριγωνισμός).  

Σε αυτή την αρχιτεκτονική, η κινητή συσκευή είναι υπεύθυνη για όλους τους 

υπολογισμούς προκειμένου να αποκτήσει τη θέση της και επίσης να προσφέρει όλες τις 

υπηρεσίες ανάλογα με την εκτιμώμενη θέση. 

2.4 Φάροι (Beacons) 

Σε γενικές γραμμές, ένας φάρος (beacon) είναι ένας μικρός ραδιοπομπός Bluetooth. Είναι 

σαν ένας φάρος ο οποίος μεταδίδει επανειλημμένα ένα μόνο σήμα που μπορούν να δουν 

άλλες συσκευές. Αντί να εκπέμπει ορατό φως, μεταδίδει ένα ραδιοφωνικό σήμα που 

αποτελείται από ένα συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών που μεταδίδονται σε κανονικό 

                                                 
111 Baniukevic, A., Jensen, C. and  Lu., H., (2013), “Hybrid Indoor Positioning With Wi-Fi and Bluetooth: 

Architecture and Performance”, 14th International Conference on Mobile Data Management, IEEE. pp. 207-

216.. 
112 Wang, Υ., Yang, Χ., Zhao, Y., Liu, Υ., and Cuthbert, L., (2013), “Bluetooth Positioning using RSSI and 

Triangulation Methods”, Consumer Communications and Networking Conference (CCNC), IEEE, Jan 11-14, 

doi: 10.1109/CCNC.2013.6488558. 
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διάστημα περίπου 1/10 του δευτερολέπτου. Μια συσκευή εξοπλισμένη με Bluetooth, όπως 

ένα smartphone, μπορεί να «βλέπει» ένα φάρο μόλις βρίσκεται κοντά του, όπως και οι 

ναυτικοί που αναζητούν ένα φάρο για να γνωρίζουν πού είναι. Οι χαμηλές ενεργειακές 

ανάγκες του BLE είναι ζωτικής σημασίας για τους φάρους, καθώς τους επιτρέπει να τρέχουν 

για χρόνια με μικροσκοπικές μπαταρίες. 

Ουσιαστικά, ένας φάρος είναι μια μικρή ασύρματη συσκευή που τροφοδοτείται με 

μπαταρίες και χρησιμοποιεί τεχνολογία BLE (Bluetooth Smart) για να διαδώσει την 

παρουσία και τις υπηρεσίες του. Αυτό επιτυγχάνεται με την επανειλημμένη μετάδοση ενός 

αναγνωριστικού φάσματος σε συμβατά smartphones ή table στην εγγύτητά (proximity) του. 

Το smartphone ή το tablet μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του 

beacon για να καθορίσει την τοποθεσία και τις υπηρεσίες του και να ενεργήσει ανάλογα 

(Silicon Labs, n.p.)113. 

2.5 Εντοπισμός θέσης 

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις διαφορετικές τεχνικές εντοπισμού θέσης σε εσωτερικό 

χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας BLE και τα χρήσιμα 

χαρακτηριστικά της για την τοποθέτηση. Συνεπώς, εξετάζονται μόνο οι λύσεις που 

βασίζονται σε μετρήσεις εγγύτητας (proximity) και RSSI. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 

στη διαθέσιμη βιβλιογραφία δεν έχουν γίνει αναφορές σχετικά με τον εντοπισμό θέσης BLE, 

επομένως όσα αναφέρονται βασίζονται στο πρωτόκολλο Bluetooth. Όμως, και τα δύο 

πρωτόκολλα χρησιμοποιούν την ίδια παράμετρο για τον εντοπισμό θέσης από το δείκτη 

ένδειξης ισχύος σήματος (RSSI). 

2.5.1 Λήψη ένδειξης ισχύς σήματος (RSSI) 

Η λήψη ένδειξης ισχύς σήματος (RSSI) στη Bluetooth επικοινωνίας χρησιμοποιείται  για 

να μετρηθεί η ισχύς του ραδιοφωνικού σήματος. Η RSSI είναι ένδειξη του επιπέδου ισχύος 

που λαμβάνεται από μια κεραία. Το RSSI είναι ένα ποσοστό ισχύος σήματος, όσο 

υψηλότερος είναι ο αριθμός RSSI, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα. Το RSSI είναι μια 

σχετική μέτρηση που ορίζεται ως επί το πλείστον από κάθε κατασκευαστή τσιπ. Δεν υπάρχει 

                                                 
113 Silicon Labs, (n.p.), “Developing Beacons with Bluetooth low energy (BLE) Technology”, Διαθέσιμο 

στο διαδίκτυο: http://pages.silabs.com/rs/634-SLU-379/images/Whitepaper-Developing-Beacons-with-

Bluetooth-Low-Energy-Technology.pdf (πρόσβαση στις 5/11/2018). 

 

http://pages.silabs.com/rs/634-SLU-379/images/Whitepaper-Developing-Beacons-with-Bluetooth-Low-Energy-Technology.pdf
http://pages.silabs.com/rs/634-SLU-379/images/Whitepaper-Developing-Beacons-with-Bluetooth-Low-Energy-Technology.pdf
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τυποποιημένη σχέση οποιασδήποτε συγκεκριμένης φυσικής παραμέτρου με την ανάγνωση 

RSSI (Gao, 2015)114. Για παράδειγμα, ο κατασκευαστής Α θα μπορούσε να έχει τιμή RSSI 

max 100 ενώ ο κατασκευαστής Β θα επιστρέψει τις τιμές RSSI οπουδήποτε από το 0 έως το 

127.  

 Το RSSI επηρεάζεται από παρεμβολές από το περιβάλλον, το οποίο προκαλείται κυρίως 

από αντανακλάσεις, δηλαδή όταν το κύμα σήματος πλήττει ένα αντικείμενο. Αυτές οι 

αντανακλάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε πολλαπλές διαδρομές ή σήματα εξασθένισης που 

προκαλούν εσφαλμένες μετρήσεις RSSI (Faragher & Harle)115. Για να αποφευχθεί η 

επίδραση από το περιβάλλον, θα μπορούσε να οριστεί ένας αλγόριθμο δειγματοληψίας για 

να αποφευχθεί ο θόρυβος (Gao, 2015)116. 

2.5.2 Μοντέλο διάδοσης (propagation model) 

Πριν από την εφαρμογή του trilataration για τον υπολογισμό της θέσης, είναι απαραίτητο 

να εκτιμηθούν οι αποστάσεις μεταξύ του κινητού κόμβου και τουλάχιστον τριών κόμβων 

αναφοράς. Ο υπολογισμός βασίζεται στη σχέση της απόστασης με το RSSI. Το RSSI 

μειώνεται με την απόσταση των κόμβων, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση, τόσο 

χαμηλότερη είναι η RSSI. Δεδομένου ότι το RSSI επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 

φαινόμενα πολλαπλών διαδρομών και εξασθένησης, απαιτείται ένα μοντέλο που εξετάζει το 

περιβάλλον.  

Ένα πολύ γνωστό μοντέλο για τη μετατροπή μιας τιμής RSSI σε απόσταση είναι το 

μοντέλο απώλειας διαδρομής (path loss model)  log-distance (απόσταση) (Andersen et al., 

1955)117. Αυτό το μοντέλο απώλειας διαδρομής ορίζει την απώλεια διαδρομής (path loss 

model) ως η διαφορά μεταξύ της ισχύος μετάδοσης ( TXP ) και της λαμβανόμενης ισχύος ( RXP

).  

TX RXPL P P   

                                                 
114 Gao, V., (2015), “Proximity and RSSI”, Bluetooth, September 21, Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: 

https://blog.bluetooth.com/proximity-and-rssi (πρόσβαση 5/11/2018). 
115 Faragher, R. and Harle, R., (2014), “An analysis of the accuracy of bluetooth low energy for indoor 

positioning applications”, 27th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of 

Navigation (ION GNSS+ 2014), USA, September 8–12. 
116 Gao, V., (2015), “Proximity and RSSI”, Bluetooth, September 21, Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: 

https://blog.bluetooth.com/proximity-and-rssi (πρόσβαση 5/11/2018). 
117 Andersen, J., Rappaport, T. and Yoshida, S., (1995),  “Propagation measurements and models for 

wireless communications channels”, IEEE Communications Magazine, Vol. 33, No. 1, January, pp. 42-49. 

https://blog.bluetooth.com/proximity-and-rssi
https://blog.bluetooth.com/proximity-and-rssi
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To μοντέλο απώλειας διαδρομής 

0 10

0

10 logd

d
PL PL n X

d


 
    

 
 

όπου, 
0dPL  είναι η τιμή αναφοράς RSSI που μετράται στην απόσταση 0d . Η παράμετρος 

n  είναι ο εκθέτης απώλειας διαδρομής που σχετίζεται με την απόσταση, ο οποίος υποδικνύει 

τον ρυθμό αύξησης της απώλειας διαδρομής που σχετίζεται με την 

απόσταση. Αντιπροσωπεύει επίσης το φαινόμενο πολλαπλών διαδρομών (multipath effect). 

Το d  είναι η πραγματική απόσταση από τον πομπό, και X  είναι η μηδενική κανονική 

τυχαία μεταβλητή με τυπική απόκλιση. Χωρίς εξασθένιση, αυτή η μεταβλητή τίθεται στο 

μηδέν. Το μοντέλο απώλειας διαδρομής μπορεί επίσης να εκφραστεί ως (Pivato et al., 

2011)118: 

0 10

0

10 logd

d
RSSI RSSI n X

d


 
    

 
 

όπου, 
0dRSSI  είναι η μετρούμενη τιμή αναφοράς στην απόσταση 0d .  

 

Στον ακόλουθο πίνακα Πίνακας 2 παρατίθενται κάποιες τυπικές τιμές για το n  σε σχέση 

με το περιβάλλον. 

Πίνακας 2: Εκθέτες απώλειας διαδρομής για διαφορετικά περιβάλλοντα. 

 

Περιβάλλον 

Εκθέτες απώλειας 

διαδρομής n  

Ελεύθερος χώρος 2 

Αστική περιοχής με κυψελοειδές ράδιο 2.7 – 3.5 

Σκιασμένη αστική περιοχής με 

κυψελοειδές ράδιο 

3.5 

Εμπόδιο σε κτίριο 4 – 6 

Εμπόδιο σε εργοστάσιο 2 – 3 

                                                 
118 Pivato, P., Palopoli, L. and Petri, D., (2011), “Accuracy of RSS-Based Centroid Localization 

Algorithms in an Indoor Environment”, IEEE Transactions on Instrume, Vol. 60, No. 10, October, pp. 3451-

3460. 



52 

 

 

 

2.5.3 Trilateration 

Η trilateration είναι μια τεχνική εντοπισμού θέσης που χρησιμοποιεί μετρημένες 

αποστάσεις για να καθορίσει τη θέση ενός σημείου. Το σύστημα μετρά αποστάσεις από ένα 

σημείο σε τουλάχιστον τρεις αναφορές και σχηματίζει κύκλους όπου η τομή αυτών των 

τριών θα δώσει τη θέση του σημείου. 

Αναλυτικότερα, η trilateration είναι μια παραδοσιακή μέθοδος για τον υπολογισμό της 

άγνωστης θέσης ενός κόμβου. Τουλάχιστον τρεις κόμβοι αναφοράς με γνωστές θέσεις 

απαιτούνται σε αυτή τη μέθοδο. Εκτός αυτού, οι αποστάσεις μεταξύ αυτών των κόμβων και 

του κινητού κόμβου πρέπει επίσης να είναι γνωστές. Θεωρητικά, κάθε κόμβος αναφοράς 

σχηματίζει έναν κύκλο γύρω από τον εαυτό του με την ακτίνα της απόστασης προς τον 

κινητό κόμβο. Η θέση του άγνωστου κόμβου αντιστοιχεί στη διασταύρωση αυτών των τριών 

κύκλων. Οι αποστάσεις σε ένα απλό στον κινητό κόμβο μπορούν να εκφράζονται με τους 

ακόλουθους τύπους: 

   
2 22

i i id x x y y     

όπου (x, y)  είναι οι συντεταγμένες του κινητού κόμβου, οι οποίες πρέπει να 

υπολογιστούν. Επιπλέον, (x , y )i i  είναι η θέση και id  είναι η απόσταση από τον κινητό 

κόμβο του i  κόμβου αναφοράς. Η εξίσωση μπορεί να λυθεί υποθέτοντας ότι οι τρεις 

αποστάσεις και η θέση των κόμβων αναφοράς είναι γνωστές και σωστές. Ωστόσο, οι 

ακριβείς αποστάσεις δεν μπορούν να προσδιοριστούν λόγω των διακυμάνσεων του RSSI.  

 

Στην πραγματικότητα, οι τρεις κύκλοι δεν διασταυρώνονται σε ένα σημείο και υπάρχουν 

κάποια υπολείμματα ir  όπως φαίνεται στο σχήμα 5 . Τα υπολείμματα είναι οι διαφορές 

μεταξύ του υπολογιζόμενου id  και η εκτιμώμενες ie  αποστάσεις (Boukerche et al., 2008)119. 

i i ir d e   

                                                 
119 Boukerche A., Oliveira, F., Nakamura, F. and Loureiro. F., (2008), “Algorithms and Protocols for 

Wireless Sensor Networks”, John Wiley & Sons, New York, pp. 307–340. 
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Εικόνα 5: Μέθοδος trilateration (Robesaat et al., 2017)120 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν περισσότεροι από τρεις κόμβοι αναφοράς που 

είναι διαθέσιμοι έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί πολλαπλασιασμός. Η χρήση 

περισσότερων κόμβων αναφοράς θα μπορούσε να αυξήσει την ακρίβεια, καθώς θα μειωθεί η 

βαρύτητα ενός σφάλματος μέτρησης που παράγεται από έναν μοναδικό 

κόμβο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν n  κόμβοι αναφοράς, το σύστημα εξίσωσης 

γίνεται ως εξής: 

   

   

2 22

1 1 1

2 22

n n n

d x x y y

d x x y y

   

   

 

Αφαιρώντας την τελευταία εξίσωση από τις άλλες μία-μία, το σύστημα μπορεί να πάρει 

την γραμμική μορφή Ax b . 

Όπου, 

   

   

1 1

1 1

2 2

2 2

n n

n n n n

x x y y

A

x x y y 

  
 

  
   

 

                                                 
120 Robesaat, J., Zhang, P., Adbelaal, M. and Theel, O., (2017), “An Improved BLE Indoor Localization 

with Kalman-Based Fusion: An Experimental Study”, Sensors (Basel),  Vol. 17, No. 5: 951. 
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2 2 2 2 2 2

1 1 1

2 2 2 2 2 2

1 1 1

n n n

n n n n n n

x x y y d d

b

x x y y d d  

     
 

  
      

 

Επειδή υπάρχουν τρεις εξισώσεις, αλλά μόνο δύο άγνωστες μεταβλητές, αυτό το 

σύστημα είναι υπερβολικά καθορισμένο και δεν έχει μια μοναδική λύση. Μία μέθοδος για 

την επίλυση του προβλήματος του υπερπροσδιορισμού (over-determined) είναι η μέθοδος 

της ελαχιστοποίησης του τετραγώνου (“least square” - LSQ). Η αρχή αυτής της μεθόδου 

είναι η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγωνικών υπολειμμάτων [ 16 ]: 

    2

1
, y min

N

ii
x r


   

Έτσι, λύνοντας το γραμμικό σύστημα με τη μέθοδο LSQ θα έχει τελικά τη μορφή: 

   
1

T Tx A A A b
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3 ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 

Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» και τα «Υπολογιστικά Νέφη» οδηγεί στη δημιουργία 

υπηρεσιών που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για 

ευαισθητοποίηση. Η βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών είναι μια σημαντική 

πρόκληση και απαιτεί νέες, αποτελεσματικές και φιλικές προς το χρήστη τεχνολογίες και 

υπηρεσίες. Η πρόκληση είναι να αξιοποιηθεί η συνεργατική δύναμη των δικτύων (δίκτυα 

ανθρώπων, γνώσεων, αισθητήρων) για τη συλλογική και ατομική συνειδητοποίηση των 

πολλαπλών απειλών βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία σε κοινωνικό, 

περιβαλλοντικό και πολιτικό επίπεδο. 

Για την έξυπνη πόλη δεν υπάρχει κάποιος συμφωνημένος ορισμός. Παρόλο που είναι 

δύσκολο να υποστηριχθεί ότι οι προκλήσεις των πόλεων μεταβάλλονται ταχύτατα, όπου 

πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σήμερα σε αστικό περιβάλλον, 

δημιουργώντας περισσότερα απόβλητα, προκαλώντας μεγαλύτερη συμφόρηση και 

δημιουργώντας περισσότερα αέρια θερμοκηπίου (Hollander, 2018)121. 

Η προκύπτουσα συλλογική νοημοσύνη θα οδηγήσει σε καλύτερα ενημερωμένες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες, μέσω συμμετοχής 

και αλληλεπίδρασης, να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές 

και τρόπους ζωής (HORIZON 2020, 2014)122. 

Η επίλυση των προβλημάτων σε αστικά περιβάλλοντα δημιουργείται το ερώτημα με 

ποιους τρόπους μπορεί να συμβάλει η τεχνολογία στην ποιότητα της αστικής ζωής επίσης, 

και πώς μπορεί η τεχνολογία να εμπλουτιστεί σε επιχειρήσεις της πόλης για να δημιουργήσει 

μια πιο έξυπνη και πιο συνδεδεμένη πόλη. Απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα μπορεί να 

δώσει η τεχνολογία Bluetooth. 

Όλο και περισσότερες πόλεις στρέφονται προς την τεχνολογία Bluetooth για να 

βοηθήσουν στην επίλυση μιας από τις πιο ορατές συνέπειες της αύξησης του αστικού 

πληθυσμού της μεταφοράς και της κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

                                                 
121 Hollander, D., (2018), “Bluetooth is Proving Its Place in the Smart City of Tomorrow”, Bluetooth, 

October 31, Διαθέσιμο στο διαδίκτυο https://blog.bluetooth.com/bluetooth-in-the-smart-city. 
122 HORIZON 2020, (2014), Industrial leadership, Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-leit-

ict_v2.0_en.pdf (πρόσβαση στις 10/10/2018). 

https://blog.bluetooth.com/bluetooth-in-the-smart-city
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Οι αισθητήρες στους χώρους στάθμευσης μπορούν να προσδιορίσουν τους κατεχομένους 

ή τους μη κατειλημμένους χώρους. Οι εφαρμογές μπορούν να καταναλώσουν τα δεδομένα 

και να μεταφράσουν τις πληροφορίες σε δράσιμες πληροφορίες που διευκολύνουν τη ζωή 

των οδηγών της πόλης. Ως εκ τούτου, αισθητήρες οδικής κυκλοφορίας μέσω Bluetooth, 

μπορούν να βοηθήσουν τις οδούς δημόσιας συγκοινωνίας και να διαθέσουν 

αποτελεσματικότερα τους πόρους βάσει της ζήτησης και της κυκλοφορίας (Hollander, 

2018)123. 

Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζονται μερικές από τις εφαρμογές της έξυπνης στις 

οποίες μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνολογία Bluetooth. Η εφαρμογές αυτές είναι τα έξυπνα 

σπίτια, έξυπνη οδική κινητικότητα, έξυπνη στάθμευση, έξυπνος τουρισμός, έξυπνη 

διαχείριση απορριμμάτων, έξυπνες υπηρεσίες υγείας και φυσικά έξυπνα κτήρια. 

 

 

Εικόνα 6: Εφαρμογές Bluetooth σε μια Έξυπνη Πόλη124  

                                                 
123 Hollander, D., (2018), “Bluetooth is Proving Its Place in the Smart City of Tomorrow”, Bluetooth, 

October 31, Διαθέσιμο στο διαδίκτυο https://blog.bluetooth.com/bluetooth-in-the-smart-city. 
124 Bluetooth, https://www.bluetooth.com/  

https://blog.bluetooth.com/bluetooth-in-the-smart-city
https://www.bluetooth.com/
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Οι κοινές προκλήσεις σχετίζονται με την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την κλίμακα, την 

ετερογένεια και την επικαιρότητα. Πράγματι, καθιστώντας δυνατή τη διαφάνεια και την 

ασφάλεια των απαραίτητων πόρων, αποθηκευτικών και υπολογιστικών δυνατοτήτων για 

μεγάλα ποσά ετερογενών και εξατομικευμένων δεδομένων (που προέρχονται από 

κατανεμημένες πηγές) και την ανάπτυξη διαφόρων πλατφορμών ενδιάμεσου λογισμικού 

(middleware) σε ένα τόσο κατακερματισμένο σενάριο δεν είναι ασήμαντα καθήκοντα (Suciu 

et al., 2013)125. 

  

                                                 
125 Suciu, G., Vulpe, A., Halunga, S., Fratu, O., Todoran, G. and Suciu, V., (2013), “Smart Cities Built on 

Resilient Cloud Computing and Secure Internet of Things”, IEEE, pp. 513-518. 
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4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

4.1 Εισαγωγή 

Το ζητούμενο στην παρούσα εργασία είναι να υλοποιηθεί ένα σύστημα εντοπισμού 

θέσης σε εσωτερικό χώρο με τη χρήση του πρωτοκόλλου BLE.   Για την κατασκευή αυτού 

του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν τρία αναπτυξιακά (module) BLE112, για το οποία 

χρησιμοποιήθηκε η BGScript για να κάνουν διαφήμιση (advertising) πακέτων Bluetooth. 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ένα USB-Dongle BLED112 το οποίο συνδέθηκε στη θύρα USB 

του φορητού Η/Υ έτσι ώστε να μπορέσει να τροφοδοτεί τον τελευταίο με ta πακέτα 

Bluetooth που συλλέγει σαρώνοντας το κανάλι. 

Επιπλέον κατασκευάστηκε ένα πρόγραμμα σε Matlab το οποίο συλλέγει τα πακέτα τα 

οποία έχουν ληφθεί από το Dongle  και χρησιμοποιεί την ένδειξη RSSI για να υπολογίσει τη 

θέση του από το κάθε αναπτυξιακό BLE112. Ο υπολογισμός της απόστασης γίνεται μέσω 

του μοντέλου διάδοσης (propagation model). Για τον υπολογισμό της ακριβής θέσης 

χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος trilaretation. Το πείραμα υλοποιήθηκε σε εσωτερικό χώρο 

διαστάσεων 7x5 μέτρα. 

4.2 Υλικό 

Σε αυτή την ενότητα αναλύονται τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για 

την υλοποίηση του συστήματος. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τρία BLE112 modules για 

τη λειτουργία του φάρου και ένα BLED112 dongle για τη λήψη των πακέτων. 

4.2.1 BLE112126 

Το BLE112 είναι μια μονάδα (module) BLE που απευθύνεται σε αισθητήρες χαμηλής 

κατανάλωσης ενέργειας και αξεσουάρ. Ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά που 

απαιτούνται για μια εφαρμογή BLE, συμπεριλαμβανομένου του Bluetooth radio, της στοίβας 

λογισμικού (software stack) και των προφίλ που βασίζονται στο GATT.  

Η μονάδα BLE112 μπορεί επίσης να φιλοξενήσει εφαρμογές τελικών χρηστών, πράγμα 

που σημαίνει ότι δεν απαιτείται εξωτερικός μικροελεγκτής σε συσκευές περιορισμένου 

μεγέθους ή περιορισμένης τιμής. Επιπλέον, διαθέτει ευέλικτες διασυνδέσεις υλικού για 

                                                 
126 Silicon Labs, (2015), “DATA SHEET: BLE112”, V. 1.48, December 10. 

 



59 

 

σύνδεση με διαφορετικά περιφερειακά και αισθητήρες και μπορεί να τροφοδοτείται 

απευθείας από μια τυπική μπαταρία 3V coin (κέρμα) ή ένα ζεύγος μπαταριών AAA. Στη 

χαμηλότερη λειτουργία ύπνου, απλώς καταναλώνει 500 nA και θα ξυπνήσει μέσα σε λίγες 

εκατοντάδες μικροδευτερόλεπτα127. 

 

Εικόνα 7: BLE112 Module128 

4.2.1.1 Εφαρμογές 

To BLE112 module μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

- Αισθητήρες καρδιακού ρυθμού 

- Πενόμετρα 

- Ρολόγια 

- Μετρητές πίεσης αίματος και γλυκόζης 

- Ζυγαριές 

- Βασικά στοιχεία (Key fobs) 

- Αισθητήρες νοικοκυριών και συσκευές συλλογής 

- Ετικέτες ασφαλείας 

- Ασύρματα κλειδιά (χωρίς κλειδί) 

- Αισθητήρες εγγύτητας 

- HID πληκτρολόγια και ποντίκια 

- Εσωτερικές συσκευές εκπομπής GPS 

4.2.1.2 Βασικά χαρακτηριστικά 

                                                 
127 Silicon Labs, https://www.silabs.com/  
128 Silicon Labs, https://www.silabs.com/ 

https://www.silabs.com/
https://www.silabs.com/
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 Bluetooth v.4.0, συμβατό με ενιαία λειτουργία. 

o Υποστηρίζει τις λειτουργίες κύριου και σκλάβου (master & slave modes) 

o 4+ ταυτόχρονη σύνδεση σε κύρια λειτουργία 

 Ενσωματωμένη στοίβα BLE 

o GAP, GATT, L2CAP, SMP 

o Προφίλ BLE 

 Απόδοση Radio 

o TX power: +3dBm έως -23dBm 

o RX sensitivity: -85dBm έως - 91dBm 

 Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ρεύματος 

o Κατά την μετάδοση: 27mA (0dBm) 

o Στην κατάσταση ύπνου 3: 0.4uA 

 Προγραμματιζόμενος επεξεργαστής 8051 για την ενσωμάτωση πλήρων εφαρμογών 

 Πιστοποίηση Bluetooth 

 Πιστοποίηση CE 

 Modular πιστοποίηση για FCC, IC και KCC 

 Η συμβατότητα MIC Japan έχει δοκιμαστεί πλήρως με το ARIB STD-T66 

4.2.1.3 Σύνδεση και περιγραφή τερματικού 

 

Εικόνα 8: Σχήμα BLE112 (Silicon Labs, 2015)129 

                                                 
129 Silicon Labs, (2015), “DATA SHEET: BLE112”, V. 1.48, December 10. 
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Πίνακας 3: Περιγραφεί εφοδίων και RF του τερματικού BLE112 

Αριθμός 

PIN 

Όνομα Pin Τύπος PAD Περιγραφή 

29 RESET  Επαναφορά χαμηλής ενέργειας 

1,10,21,30 GND GND GND 

31 RF RF Έξοδος / είσοδος RF για BLE112-N.  

Με το BLE112-A και το BLE112-E δεν 

συνδέονται. 

32 RFGND GND Γείωση RF.  

Συνδέεται στο GND εσωτερικά στην 

ενότητα. Με τα BLE112-A και BLE112-E 

αφήνουν να επιπλέουν ή να συνδεθούν με 

ένα σταθερό επίπεδο GND. 

20 DVDD Τάση 

τροφοδοσίας 

Τάση τροφοδοσίας 2V – 3.6V 

2, 3 AVDD Τάση 

τροφοδοσίας 

Τάση τροφοδοσίας 2V – 3.6V 

9 VDD_USB Τάση 

τροφοδοσίας 

Τάση τροφοδοσίας 2V – 3.6V 

 

Το GND αναφέρεται στη γείωση, συνδέοντας κυριολεκτικά τον ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό με το έδαφος για να αποτρέψει την επαφή του χρήστη με υψηλές τάσεις130.  

  

                                                 
130 techopedia, https://www.techopedia.com/  

https://www.techopedia.com/
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Πίνακας 4: Περιγραφές τερματικού BLE112 

Αριθμός PIN Όνομα 

Pin 

Τύπος PIN Περιγραφή 

4 P2_2 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θήρα I/O 

5 P2_1 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θήρα I/O 

6 P2_0 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θήρα I/O 

7 P1_7 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θήρα I/O 

8 P1_6 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θήρα I/O 

11 USB+ USB+ Δεδομένα USB+ 

12 USB- USB- Δεδομένα USB- 

13 P1_5 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θύρα I/O 

14 P1_4 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θύρα I/O 

15 P1_3 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θύρα I/O 

16 P1_2 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θύρα I/O 

17 P1_1 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θύρα I/O με 

ικανότητα οδήγησης 20mA 

18 P1_0 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θύρα I/O με 

ικανότητα οδήγησης 20mA 

19 P0_7 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θύρα I/O 

22 P0_6 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θύρα I/O 

23 P0_5 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θύρα I/O 

24 P0_4 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θύρα I/O 

25 P0_3 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θύρα I/O 

26 P0_2 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θύρα I/O 

27 P0_1 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θύρα I/O 

28 P0_0 Ψηφιακό I/O Διαμορφώσιμη θύρα I/O 

 

Θύρα Ι/Ο 

Κάθε θύρα εισόδου/εξόδου (Port I/O), εκτός από τους ακροδέκτες P1_0 και P1_1, μπορεί 

να διαμορφωθεί ως είσοδος είτε με εσωτερικό τράβηγμα προς τα πάνω (pull-up) ή τράβηγμα 
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προς τα κάτω (pull-down) είτε με τριπλή κατάσταση (tri-state). Το τράβηγμα προς τα κάτω ή 

το τράβηγμα προς τα πάνω μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε ολόκληρη τη θύρα, όχι σε 

μεμονωμένες ακίδες (pin). Οι αχρησιμοποίητοι ακροδέκτες εισόδου/εξόδου πρέπει να έχουν 

καθορισμένο επίπεδο και να μην είναι κυμαινόμενοι. Για να αποφευχθεί το υπερβολικό 

ρεύμα διαρροής, τα P1_0 και P1_1 πρέπει να διαμορφωθούν ως έξοδοι ή ως είσοδοι 

χρησιμοποιώντας εξωτερικές αντιστάσεις έλξης ή ανύψωσης. Κατά τη διάρκεια της 

επαναφοράς (reset), τα pin I/O διαμορφώνονται ως είσοδοι με pull-ups. Τα πεδία P1_0 και 

P1_1 είναι είσοδοι αλλά δεν έχουν pull-up ή pull-down. 

Τα Pin που έχουν διαμορφωθεί ως περιφερειακά σήματα εισόδου / εξόδου δεν διαθέτουν 

δυνατότητα pull-up/pull-down, ακόμη και αν η περιφερειακή λειτουργία είναι μια είσοδος. 

Στις λειτουργίες ρεύματος PM1, PM2 και PM3, οι ακροδέκτες I/O διατηρούν τη λειτουργία 

εισόδου/εξόδου και την τιμή εξόδου (εάν ισχύει) που είχε οριστεί κατά την εισαγωγή PM1/ 

PM2/PM3. Όλα τα σύνολα εισόδου εξόδου που έχουν εισαχθεί πρέπει να έχουν μια 

εξωτερική αντίσταση pull-up ή pull-down για να αποφευχθεί το υπερβολικό ρεύμα διαρροής. 

 

 Ρυθμός μετάδοσης UART 

Εισαγωγικά, είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στο τι είναι το UART. Το UART 

αποτελεί ακρωνύμιο των λέξεων “Universal Asynchronous Receiver/Transmitter”. 

Ουσιαστικά, το UART είναι ένα υπολογιστικό κύκλωμα για τη διαμεσολάβηση της 

επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών, υπολογιστικών συσκευών και μικροελεγκτές. Η ταχύτητα 

επικοινωνίας, δηλαδή ο ρυθμός μετάδοσης (baund rate) είναι παραμετροποιήσιμος και 

μετριέται σε bits/sec. Συγκεκριμένα, ένα UART λαμβάνει τα bytes με τα δεδομένα και τα 

επιστρέφει σε bits, δηλαδή σε σειριακή μορφή (Osborne, 1977)131. 

Ο ρυθμός μετάδοσης UART μπορεί να διαμορφωθεί σε 2 Mbps. Ο παρακάτω πίνακας 

αναφέρει τους συνήθεις ρυθμούς Baud για το BLE112. 

  

                                                 
131 Osborne, A., (1977), “An Introduction to Microcomputers Volume 1: Basic Concept”, 2nd Ed., Hill 

Berkeley, California, pp. 116-126. 
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Πίνακας 5: Συνηθισμένες ταχύτητες επικοινωνίας για το BLE112 

Ρυθμός μετάδοσης (bps) Σφάλμα (%) 

2400 0,14 

4800 0,14 

9600 0,14 

14.000 0,03 

19.200 0,14 

28.800 0,03 

38.400 0,14 

57.600 0,03 

76.800 0,14 

115.200 0,03 

230.400 0,03 

 

4.2.1.4 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

Στον Πίνακας 6 δίνονται οι απόλυτες μέγιστες βαθμολογίες πέρα από τις οποίες η 

μονάδα (module) μπορεί να υποστεί μόνιμη ζημιά. Στον Πίνακας 7 δίνονται οι μέγιστες 

συνιστώμενες συνθήκες λειτουργίας. 

 

Πίνακας 6: Απόλυτες μέγιστες βαθμολογίες BLE112 

Εκτίμηση (rating) Ελάχιστο (min) Μέγιστο (max) Μονάδα (Unit) 

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40 85 C 

AVDD, DVDD, VDD_USB -0.3 3.9 V 

Άλλες τάσεις τερματικού VSS-0.4 VDD+0.4 V 

 

 

Πίνακας 7: Μέγιστες συνιστώμενες συνθήκες λειτουργίας BLE112 

Εκτίμηση (rating) Ελάχιστο (min) Μέγιστο (max) Μονάδα (Unit) 

Θερμοκρασίας λειτουργίας -40 85 C 

AVDD, DVDD, VDD_USB -2.0 3.6 V 
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Ο Πίνακας 8 περιέχει τα χαρακτηριστικά DC για το BLE112 module. 

 

Πίνακας 8: Χαρακτηριστικά DC του BLE112 

Παράμετρος Συνθήκες 

δοκιμής 

Ελάχιστο Τυπικό Μέγιστο Μονάδα 

Logic-0 τάση 

εισόδου 

   0.5 V 

Logic-1 τάση 

εισόδου 

  2.5  V 

Logic-0 ρεύμα 

εισόδου 

Είσοδος=0V -50  50 nA 

Logic-1 ρεύμα 

εισόδου 

Είσοδος=VDD -50  50 nA 

Αντιστάσεις I/O 

pin pull-up & 

pull-down 

  20  kΩ 

Logic-0 τάση 

εξόδου, 4mA pins 

Φορτίο εξόδου 

4mA 

  0.5 V 

Logic-1 τάση 

εξόδου, 4mA pins 

Φορτίο εξόδου 

4mA 

2.4   V 
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Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 9) δίνεται οι κατανάλωση ρεύματος για το BLE112. 

 

Πίνακας 9: Κατανάλωση ρεύματος BLE112 

Κατάσταση τροφοδοσίας Τυπικό Μέγιστο Μονάδα 

Active mode TX 2 dBm  36 mA 

Active mode TX -2 dBm  30 mA 

Active mode TX -6 dBm  28 mA 

Active mode RX  25 mA 

Power mode 1 235  uA 

Power mode 2 0.9  uA 

Power mode 3 0.4  uA 

 

4.2.1.5 Σχεδίαση 

Το BLE112 μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας με μπαταρία τύπου νομίσματος (coin). 

Λόγω της σχετικά υψηλής εσωτερικής αντίστασης μιας μπαταρίας coin συνιστάται να 

τοποθετηθεί ένας πυκνωτής (capacitor) 100uF παράλληλα με την μπαταρία. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, όσο υψηλότερη είναι η τιμή του πυκνωτή τόσο υψηλότερη είναι η 

πραγματική χωρητικότητα της μπαταρίας και έτσι ο χρόνος ζωής της εφαρμογής είναι 

μεγαλύτερος. Η ελάχιστη τιμή για τον πυκνωτή εξαρτάται από την τελική εφαρμογή και τη 

μέγιστη ισχύ εκπομπής που χρησιμοποιείται. Το ρεύμα διαρροής ενός πυκνωτή των 100uF 

κυμαίνεται από 0,5 uA έως 3 uA και γενικά οι κεραμικοί πυκνωτές έχουν χαμηλότερο ρεύμα 

διαρροής από τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές τανταλίου ή αλουμινίου. 

Προαιρετικά, το TPS62730 της TI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει την 

κατανάλωση ρεύματος κατά τη διάρκεια των φάσεων TX / RX και επεξεργασίας δεδομένων. 

Το TPS62730 είναι ένας μετατροπέας DC / DC εξαιρετικά χαμηλής ισχύος με λειτουργία by-

pass και μειώνει την κατανάλωση ρεύματος κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ονομαστικά 

κατά ~ 20% όταν χρησιμοποιείται μπαταρία 3V. 

Σχετικά με τη διάταξη του χώρου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλές πρακτικές 

τοποθέτησης για να αποφευχθεί η υπερβολική ζεύξη θορύβου με ίχνη τάσης τροφοδοσίας ή 

ευαίσθητα ίχνη αναλογικών σημάτων. Εάν χρησιμοποιηθούν επικαλυπτόμενα επίπεδα 
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εδάφους, καλό είναι να χρησιμοποιηθούν βίδες ραφής χωρισμένες μέχρι 3 mm για να 

αποφευχθεί η εκπομπή από τις άκρες του PCB. Συνδέονται όλα τα PIN GND απευθείας σε 

ένα σταθερό GND επίπεδο, όπου υπάρχει μια μικρή διαδρομή σύνθετης αντίστασης για το 

ρεύμα επιστροφής ακολουθώντας το σήμα και την παροχή ίχνους σε όλη τη διαδρομή από 

την αρχή μέχρι το τέλος. 

Στη συνέχεια, δίνεται σε μορφή λίστας όλα όσα πρέπει να γίνουν κατά τη σχεδίαση. 

1. Η κεραία τοποθετείται στην άκρη ενός PCB, κατά προτίμηση σε μια γωνία. 

2. Η κεραία διαθέτει αρκετή περιοχή ελεύθερου χώρου γύρω της και δεν καλύπτεται 

από μέταλλο. 

3. Όλα τα PIN GND συνδέονται με ένα σταθερό επίπεδο GND. 

4. Όλοι οι Ο/Ι είναι σε γνωστή κατάσταση και δεν υπάρχουν διαδρομές διαρροών. 

5. Οι είσοδοι UART και SPI πρέπει να έχουν εξωτερική pull-up ή pull-down. 

6. Οι P1_0 και P1_1 πρέπει να έχουν είτε εξωτερική pull-up ή pull-down ή να 

διαμορφωθούν ως έξοδος. 

7. Η ισχύς TX δεν είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη για κάθε εφαρμογή. 

8. Ο πυκνωτής παράκαμψης (47uF ... 100uF) τοποθετείται παράλληλα με μια 

μπαταρία coin για να αντισταθμιστεί το ύψος της σειριακής αντοχής ενός 

κυκλώματος νομισμάτων. 

4.2.2 BLED112 Dongle 

Το BLED112 ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες BLE. Το dongle USB διαθέτει μια 

εικονική θύρα COM που επιτρέπει την απρόσκοπτη ανάπτυξη εφαρμογών κεντρικού 

υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια απλή διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών. Το 

BLED112 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη BLE. Με το BLED112 dongle μπορεί 

γρήγορα να αυτοματοποιηθούν οι λειτουργίες λογισμικού μονάδας (module) με το 

BGScript132. 

                                                 
132 Silicon Labs, https://www.silabs.com/ 

https://www.silabs.com/
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Εικόνα 9: BLED112133 

 

4.2.2.1 Βασικά χαρακτηριστικά134 

 Bluetooth v.4.0, συμβατό με ενιαία λειτουργία. 

o Υποστηρίζει τις λειτουργίες κύριου και σκλάβου (master & slave modes) 

o 4+ ταυτόχρονη σύνδεση σε κύρια λειτουργία 

 Ενσωματωμένη στοίβα BLE 

o GAP, GATT, L2CAP, SMP 

o Προφίλ BLE 

 Απόδοση Radio 

o TX power: +0dBm έως -27dBm 

o RX sensitivity: - 91dBm 

 Διεπαφή υποδοχής 

o USB (εικονική εξομοίωση θύρας COM) 

 Προγραμματιζόμενος επεξεργαστής 8051 για την ενσωμάτωση πλήρων εφαρμογών. 

 Απλή γλώσσα συγγραφής BGScript Bluegiga για γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών. 

 Ανάπτυξη των προφίλ που βασίζονται στη GATT. 

 Ανάπτυξη Ελεύθερου Λογισμικού. 

 Πιστοποίηση Bluetooth 

 Πιστοποίηση CE 

 

  

                                                 
133 Silicon Labs, https://www.silabs.com/ 
134 Silicon Labs, (2014), “DATA SHEET: BLED112”, V. 1.1, April 4. 

https://www.silabs.com/
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Στον Πίνακας 10 δίνονται οι απόλυτες μέγιστες βαθμολογίες πέρα από τις οποίες η 

μονάδα (module) μπορεί να υποστεί μόνιμη ζημιά. Στον Πίνακας 11 δίνονται οι μέγιστες 

συνιστώμενες συνθήκες λειτουργίας. 

 

Πίνακας 10: Απόλυτες μέγιστες βαθμολογίες BLED112 

Εκτίμηση (rating) Ελάχιστο (min) Μέγιστο (max) Μονάδα (Unit) 

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40 85 C 

VBUS -0.3 6.5 V 

 

Πίνακας 11: Μέγιστες συνιστώμενες συνθήκες λειτουργίας BLED112 

Εκτίμηση (rating) Ελάχιστο (min) Μέγιστο (max) Μονάδα (Unit) 

Θερμοκρασίας λειτουργίας -40 85 C 

VBUS 3.6 5.5 V 

 

Στον Πίνακας 12 δίνονται οι πληροφορίες κατανάλωσης ρεύματος για το BLED112 

Πίνακας 12: Κατανάλωση ρεύματος BLED112 

Εκτίμηση (rating) MO Μέγιστο Μονάδα 

Κατάσταση απραξίας 12.1  mA 

Κατάσταση σάρωσης  44 mA 

Διαφήμιση TX  44 mA 

RX 
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4.3 Λογισμικό 

Στην ενότητα αυτή γίνεται μία σύντομη αναφορά στα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν 

για την υλοποίηση του συστήματος. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό της 

Bluegiga για την ανάπτυξη των BGScripts τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διαφήμιση των 

πακέτων BLE και το Matlab Realease 2017a για την ανάπτυξη ενός προγράμματος για τον 

εντοπισμό της θέσης και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

4.3.1 Bluegiga 

Το λογισμικό της Bluegiga είναι μια ολοκληρωμένη στοίβα λογισμικού για τα προϊόντα 

BLE της Bluegiga, όπως τα  BLE112, BLE113 και BLED112. Το λογισμικό υλοποιεί τα 

στρώματα πλήρους πρωτοκόλλου BLE, όπως το πρωτόκολλο χαρακτηριστικών (ATT), το 

γενικό προφίλ χαρακτηριστικών (GATT), το γενικό προφίλ πρόσβασης (GAP), το 

διαχειριστή ασφαλείας και τη διαχείριση συνδέσεων. Το λογισμικό περιλαμβάνει επίσης ένα 

πλήρες SDK για την ανάπτυξη εφαρμογών BLE χρησιμοποιώντας είτε μια κεντρική μονάδα 

(MCU χαμηλής ισχύος) είτε πλήρως αυτόνομες εφαρμογές μέσω μιας απλής γλώσσας 

δέσμης ενεργειών που ονομάζεται BGScript135.  

Η BGScript (BlueGiga script) είναι μια απλή γλώσσα προγραμματισμού τύπου BASIC 

που επιτρέπει στις εφαρμογές τελικών χρηστών να ενσωματωθούν σε BLE Modules. Το 

πλεονέκτημα της χρήσης του λογισμικού BGScript είναι ότι μπορεί κανείς να δημιουργήσει 

πλήρως ανεξάρτητες συσκευές BLE χωρίς την ανάγκη για εξωτερική μονάδα MCU και αυτό 

επιτρέπει περαιτέρω μειώσεις μεγέθους, κόστους και κατανάλωσης ενέργειας. Αν και είναι 

μια απλή και εύκολη στη χρήση γλώσσα προγραμματισμού, το BGScript παρέχει 

δυνατότητες και λειτουργίες για τη δημιουργία σχετικά σύνθετων και ισχυρών εφαρμογών 

και παρέχει τα απαραίτητα API για τη διαχείριση συνδέσεων Bluetooth, ασφάλειας, 

μεταφοράς δεδομένων και διαφόρων διασυνδέσεων υλικού όπως UART, USB, SPI, I2C, 

GPIO, PWM και ADC (bluegiga, 2014)136. 

 

4.3.2 Matlab 

                                                 
135 Silicon Labs, https://www.silabs.com/ 
136 Bluegiga, (2014), “DEVELOPER GUIDE: BGSCRIPT SCRIPTING LANGUAGE”, V. 3.6, May 28. 

https://www.silabs.com/
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Το Matlab είναι μια πλατφόρμα προγραμματισμού της MathWorks που έχει τη δικιά της 

γλώσσα Matlab, η οποία  επιτρέπει την πιο φυσική έκφραση των υπολογιστικών 

μαθηματικών και της αριθμητικής ανάλυσης. Το Matlab συνδυάζει ένα επιτραπέζιο 

περιβάλλον έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν επαναληπτικές αναλύσεις και σχεδιαστικές 

διαδικασίες με μια γλώσσα προγραμματισμού που εκφράζει απευθείας τους πίνακες και της 

μήτρες της αριθμητικής ανάλυσης. Το Matlab μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 

δεδομένων και αλγορίθμων, αλλά και για τη δημιουργία μοντέλων και εφαρμογών. Η 

γλώσσα, οι εφαρμογές και οι ενσωματωμένες μαθηματικές λειτουργίες επιτρέπουν την 

εξερεύνηση πολλών προσεγγίσεων ώστε να βρεθεί η λύση137.  

4.4 Ενσωμάτωση BLE112 (BGScript) 

Τα BLE112 ουσιαστικά αποτελούν τους φάρους (beacons), οι οποίοι αναλύθηκαν στα 

πλαίσια της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος. Έτσι, το συγκεκριμένο έργο ονομάστηκε 

My_beacon_project και αποτελείται από 5 αρχεία. 

Το βασικό αρχείο του έργου είναι το project-my_beacon.bgproj και είναι αυτό το οποίο 

καλεί όλες τις άλλες συναρτήσεις. Ουσιαστικά αυτό το αρχείο αποτελείται από 8 γραμμές 

κώδικα σε xml. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<project> 

    <gatt in="gatt.xml" /> 

    <hardware in="hardware.xml" />     

    <script in="my_beacon.bgs" /> 

    <usb_main in="cdc.xml" /> 

    <image out="out-My_Beacon.hex" />     

</project> 

 

4.4.1.1 gatt.xml 

Το αρχείο gatt περιέχει τις υπηρεσίες των γενικών χαρακτηριστικών. Συγκεκριμένα 

περιέχει το γενικό προφίλ πρόσβαση (GAP), η οποία δηλώνεται με το uuid=1800, και 

περιέχει τα χαρακτηριστικά uuid=2a00 δηλαδή το όνομα της συσκευής (device name) και το 

uuid=2a01 δηλαδή, την παρουσία (appearance). 

Η δεύτερη υπηρεσία δηλώνεται με το uuid=2a01, δηλαδή η υπηρεσία των πληροφοριών 

της συσκευής, η οποία περιέχει επίσης τρία χαρακτηριστικά, το uuid=2A25, δηλαδή το 

                                                 
137 Mathworks, https://www.mathworks.com/  

https://www.mathworks.com/
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σειριακό αριθμός της συσκευής (serial number), το uuid=2A25, δηλαδή, τον αριθμό του 

μοντέλου και το uuid=2A29, δηλαδή το όνομα του κατασκευαστή (manufacturer value). 

Η τελευταία υπηρεσία είναι η υπηρεσία αντικατάσταση καλωδίων (Cable Replacement - 

CR), όπου όταν ένας διαφημιστής διαφημίζει, το UUID της υπηρεσίας CR 

συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο δεδομένων των πακέτων διαφήμισης, έτσι ώστε η συσκευή να 

αναγνωρίζεται εύκολα από τις συσκευές υποβάθμισης. Ως χαρακτηριστικό της υπηρεσίας 

αποτελούν τα δεδομένα, όπου ορίζεται το αναγνωριστικό ιδιοτήτων που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει η εφαρμογή BGScript για την ενημέρωση των δεδομένων αντικατάστασης 

καλωδίων. 

4.4.1.2 hardware.xml 

Στο αρχείο hardware.xml ορίζονται οι ιδιότητες του υλικού. Συγκεκριμένα, ορίστηκε η 

μετάδοση ισχύος tx σε 15, που αποτελεί την υψηλότερη ένδειξη ισχύος και ισούται περίπου 

με + 3dBm. Για τη λειτουργία UART ορίστηκε το κανάλι 0, λειτουργία κύριου (master 

mode). Ως ακροδέκτης (pin) ορίστηκε το pin 7. Για τη ρύθμιση των παραμέτρων της θύρας 

ορίστηκε με την εντολή port, όπου ορίστηκε για τον κάθε δείκτη θύρας (0,1,2), όπου για τη 

διαμόρφωση τριών σταδίων ορίστηκε 0  και ορίστηκε η κατεύθυνση έλξης ως pull-down. 

4.4.1.3 my_beacon.bgs 

Το my_beacon.bgs είναι το αρχείο BGScript που περιέχει τον πηγαίο κώδικα για την 

αυτόνομη εφαρμογή BLE. Αναλυτικότερα, αρχικά δηλώθηκαν 3 μεταβλητές  

 dim advdata(30)    - για τα προσαρμοσμένα δεδομένα διαφήμισης 

 dim data(8) – για τα προσαρμοσμένα δεδομένα απόκρισης σάρωσης 

 dim mac_addr(6)  - για τη λήψη της διεύθυνσης Bluetooth MAC 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα δεδομένα τα οποία βασίζονται 

είτε στο κύριο διαφημιστικό πακέτο είτε στο πακέτο απόκρισης σάρωσης δεν μπορούν να 

υπερβούν τα 31 bytes σε μήκος. Αυτός είναι ένας περιορισμός πρωτοκόλλου BLE. 

Οποιαδήποτε δεδομένα που είναι μεγαλύτερα από αυτό θα αποκοπούν. 

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα event ως ακροατής, έτσι ώστε μόλις ξεκινήσει το 

module να ξεκινήσει η διαφήμιση.  
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4.4.1.4 cdc.xml 

Το αρχείο cdc.xml περιέχει όλα τα χαρακτηρίστηκα για την ενσωμάτωση του Dongle. 

4.4.2 out-My_Beacon.hex 

Το out-My_Beacon.hex αποτελεί το αρχείο εξόδου υλικολογισμικού για τον 

μεταγλωττιστή. Το αρχείο εξόδου μπορεί να μεταφορτωθεί στη συσκευή χρησιμοποιώντας 

τη διαθέσιμη ενσύρματη μέθοδο USB. 

 

Συνοψίζοντας, το αρχείο έργου (project-my_beacon.bgproj) είναι το αρχείο που 

περιγράφει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ένα έργο λογισμικού και υλικού BLE. 

Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται μια συνολική εικόνα και περιγραφή. 

 

Πίνακας 13: BGScript Beacon Project 

Όνομα αρχείου Περιγραφή 

gatt.xml Αρχείο βάσης δεδομένων GATT 

hardware.xml Αρχείο ρυθμίσεων υλικού 

my_beacon.bgs Αρχείο εφαρμογών BGScript 

cdc.xml Ορισμός του USB περιγραφής (dongle) 

out-My_Beacon.hex Αρχείο δυαδικής εξόδου υλικολογισμικού 

 

4.5 Εντοπισμός θέσης (Matlab) 

Για τον εντοπισμό της θέσης κατασκευάστηκε ένας αλγόριθμος σε Matlab στον οποίο 

εφαρμόζονται οι τεχνικές εντοπισμούς θέσης που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 2. Περιληπτικά 

ο αλγόριθμος που  κατασκευάστηκε διαβάζει πακέτα τα οποία έχουν ληφθεί από το Dongle 

και παίρνει την ένδειξη RSSI για να υπολογίσει τη θέση του από το κάθε αναπτυξιακό 

BLE112. Ο υπολογισμός της απόστασης γίνεται μέσω του μοντέλου διάδοσης (propagation 

model). Για τον υπολογισμό της ακριβής θέσης χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος trilaretation. 

Το πείραμα υλοποιήθηκε σε εσωτερικό χώρο διαστάσεων 7x5 μέτρα. 

Αναλυτικότερα, το πρώτο βήμα είναι η αρχικοποίηση του αλγορίθμου όπου δηλώνονται 

όλες οι μεταβλητές και οι σταθερές. Πρώτα δηλώνονται οι συντεταγμένες για τα beacons, οι 
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οποίες είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια του πειράματος και μέσα στον αλγόριθμο. Επίσης, 

δηλώνονται οι συντεταγμένες για το dongle οι οποίες είναι μεταβλητές. Στη συνέχεια, 

γίνεται δήλωση και αρχικοποίηση των μεταβλητών για τις αποστάσεις, οι οποίες 

υπολογίζονται από τα δεδομένα των beacons και του dongle. 

Το δεύτερο βήμα είναι να μετρηθεί το rssi, το οποίο υπολογίζεται από των μέσο όρο 10-

20 τιμών. Ο μέσος όρος υπολογίζετε και αποθηκεύεται ξεχωριστά για το κάθε beacon. Πλέον 

εφόσον είναι γνωστές οι αποστάσεις και οι μέσοι όροι, μπορεί να εφαρμοστεί το μοντέλο 

διάδοσης (propagation model). 

Επομένως, το επόμενο βήμα είναι να εφαρμοστεί το μοντέλο απώλειας διαδρομής (path 

loss). Το οποίο εφαρμόζεται για κάθε beacon. Μετά από αυτό τον υπολογισμό ξεκινούν οι 

συναρτήσεις. Η πρώτη συνάρτηση (find_distances) είναι η συνάρτηση που μετράει για ένα 

δευτερόλεπτο τις τιμές του rssi και θα επιστρέφει ένα όρο για όλα τα beacons μαζί. Αυτή η 

συνάρτηση καλείται και τρέχει για όσο έχει καλές τιμές για τον μέσο όρο της απόστασης για 

το κάθε beacon. Στη συνέχεια καλείται η συνάρτηση που περιέχει τον αλγόριθμο trilaretation 

και υπολογίζει με ακρίβεια τη θέση. Στο τέλος, μέσο μιας άλλης συνάρτησης υπολογίζει το 

σφάλμα της απόστασης. 

 

Συγκεντρωτικά ο αλγόριθμος έχεις τα ακόλουθα βήματα: 

1. Όσο οι λαμβανόμενες αποστάσεις είναι μεγαλύτερες ή ίσες από το όριο της απόστασης 

2.  Σύλλεξε τις ενδείξεις RSSI από τα beacons 

3. Αν καταχωρηθεί το RSSI  

4.  υπολόγισε την απόσταση 

5.  Τέλος αν 

6. Αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από το όριο  

7.   μετάβαση στο βήμα 2 

8.  Τέλος αν 

9. Τέλος όσο 

10. Εφαρμογή trilataration για i αποστάσεις. 

11. Υπολόγισε το σφάλμα απόστασης. 
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4.6 Αποτελέσματα (γραφικές απεικονίσεις) 

Στις γραφικές παραστάσεις φαίνεται πως έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικός εκθέτης 

απώλειας διαδρομής και ισχύς βάσης από αυτούς που προτείνονται στη βιβλιογραφία και 

στο διαδίκτυο  για το υλικό που χρησιμοποιούμε.Αυτό γίνεται γιατί στο εσωτερικό χώρο 

στον οποίο πραγματοποιήθηκε το πείραμα παρατηρήθηκε οτι οι προτεινόμενες τιμές δεν 

παρείχαν την βέλτιστη ακρίβεια στις μετρήσεις.Επίσης στα ακόλουθα διαγράμματα 

εμφανίζουν τα αποτελέσματα για διάφορες τιμές του εκθέτη απώλειας διαδρομής (Ple) και 

διαφορετική μέτρηση ισχύος βάσης (mp), η οποία είναι η η εξασθένιση σήματος σε 

απόσταση ενός μέτρου μεταξύ του πομπού και του δέκτη και στην βιβλιογραφία και την 

τεκμηρίωση(documentation) του υλικού υπολογίζεται περίπου στα -69dB για ανοιχτούς 

χώρους.  

 

Γραφική απεικόνιση 1: ple1,2,3=2.6,2.3,2.6 mp=-63 
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Γραφική απεικόνιση 2: trilateration ple1,2,3=2.6,2.25,2.45mp=-59 

 

Γραφική απεικόνιση 3: ple1,2,3=2.6,2.25,2.35 mp=-59 
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 Τα τρία παραπάνω διαγράμματα δείχνουν την πραγματική θέση του dongle, η οποία 

είναι το μπλε αστέρι και τις εκτιμήσεις του αλγοριθμού  Trilateration, με τους πολύχρωμους 

κύκλους, για τρειςδιαφορετικές εκτελέσεις του πειράματος με παραμονή του κινητού 

σημείου στη θέση [2.43,1].Το μέγιστο λαθος που παρατηρείται είναι 1.02 μέτρα. 

 

Γραφική απεικόνιση 4: ple1,2,3=2.6,2.25,2.35 mp=-59 
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Γραφική απεικόνιση 5: ple1,2,3=2.6,2.25,2.35 mp=-59 

 

Γραφική απεικόνιση 6: ple1,2,3=2.6,2.25,2.35 mp=-59 
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 Στη συνέχεια πραγματοποίηθηκαν πειράματα για σταθερή θέση του dongle αλλά σε 

διαφορετικό σημείο στο χώρο.Στο πρώτο διάγραμμα βρίσκεται στη θέση [3.2,2.45] και 

παρατηρείται μέγιστο σφάλμα 0.6 μέτρα. Στο δεύτερο διάγραμμα βρίσκεται στη θέση 

[2.43,1] και παρατηρείται μέγιστο σφάλμα 0.78 μέτρα .Στο τρίτο διάγραμμα βρίσκεται στη 

θέση [5,1.8] και παρατηρείται μέγιστο σφάλμα 1.2 μέτρα.Παρατηρείται, λοιπόν μια 

διακύμανση στο μέγιστο σφάλμα του αλγορίθμου ,η οποία σε μεγαλύτερο αριθμο 

πειραμάτων γίνεται εντονότερη. 

 

Γραφική απεικόνιση 7: ple1,2,3=2.6,2.25,2.35 mp=-59 
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Γραφική απεικόνιση 8: ple1,2,3=2.6,2.25,2.35 mp=-59 

 

 

Γραφική απεικόνιση 9: ple1,2,3=2.6,2.25,2.35 mp=-59 
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 Τέλος τα τρία παραπάνω διαγράμματα δείχνουν την πραγματική θέση του dongle και 

τις εκτιμήσεις του αλγορίθμου για κίνηση του module διαδοχικά στις θέσεις [3.2,2.45] 

[5,1.8] και [2.43,1] με παραμονή σε κάθε θέση 20 δευτερολέπτων.Παρατηρείται ακόμα 

μεγαλύτερη διακύμανση του μέγιστου σφάλματος το οποίο φτανει μέχρι και  3.76 μέτρα. 

 

Συνολικά από τα διαγράμματα παρατηρείται ότι το σφάλμα εκτίμησης της θέσης του 

κινητού σημείου από την πραγματική του θέση για σταθερή θέση  του dongle  περιορίζεται 

σε ένα διάστημα (0μ-1.5μ) το οποίο  είναι μια αρκετά ικανοποιητική ακρίβεια για την 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται και για τις εφαρμογές που μπορούν να υλοποιηθούν με αυτο 

το μοντέλο. 

Ταυτόχρονα παρατηρείται όμως ότι ακόμα και για μικρές μετακινήσεις του dongle από 

μια σταθερή θέση το μοντέλο αδυνατεί να προσδιοριστεί με  ικανοποιητική ακρίβεια την 

κίνηση του μέσα στο χώρο.Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι εξ΄αιτιας των μεγάλων 

διακυμάνσεων του RSSI που λαμβάνει ο δέκτης.Για να περιοριστεί το συγκεκριμένο 

πρόβλημα κατασκευάστηκε ο κώδικας matlab που φιλτράρει τις ενδείξεις RSSI που 

θεωρούνται λιγότερο πιθανές 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

5.1 Σύγκριση με αντιστοιχες εργασίες 

 Αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας με εκείνα που εξετάζονται 

στη βιβλιογραφία, παρατηρούμε ότι τα περισσότερα συστήματα χρησιμοποιούν δακτυλικά 

αποτυπώματα(fingerprinting), καθώς είναι η τεχνική που επιτυγχάνει τα καλύτερα 

αποτελέσματα όσον αφορά την ακρίβεια. Για παράδειγμα, στην εργασία(Λιν,Τσενγ)138 

παρουσιάζεται ακρίβεια 0,8 m για το 96,6% του χρόνου που είναι πολύ καλύτερη από τα 

αποτελέσματα από το μοντέλο που παρουσιάστηκε σε αυτήν την εργασία, αλλά και κάθε 

μοντέλο που στοχεύει τον προσδιορισμό θέσης χωρίς να έχει στη διάθεση του πληροφορίες 

για τον χώρο δράσης του.Τα πιο βασικά μειονεκτήματα αυτού του μοντέλου είναι το κόστος 

και ότι για να μπορέσει να μεταφερθεί σε άλλο περιβάλλον απαιτεί προετοιμασία.  

Όταν συγκρίνουμε τη λύση μας με άλλα συστήματα BLE που χρησιμοποιούν μοντέλα 

διάδοσης χωρίς δακτιλικά αποτυπώμτα, παρατηρούμε ότι, γενικά, το δικό μας μοντέλο δεν 

πετυχαίνει από τις μεγαλύτερες ακρίβειες αλλά έχει σίγουρα το μικρότερο κόστος. Για 

παράδειγμα, οι συγγραφείς στο139  χρησιμοποίησαν 10 φάρους σε ένα μεγαλύτερο δωμάτιο 

από το δικό μας και η ακρίβεια ήταν 3.02 m κατά το 80% του χρόνου και υπήρχε και η 

δυνατότητα παρακολούθησης της κίνησης του αντικειμένου . Στην περίπτωσή μας, η 

ακρίβεια ήταν 1.6 μέτρα αλλά μόνο για αντικείμενο σταθερό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 Qiu, J.W.; Lin, C.P.; Tseng, Y.C. BLE-based collaborative indoor localization with adaptive multi-

lateration and mobile encountering. In Proceedings of the 2016 IEEE Wireless Communications and 

Networking Conference, Doha, Qatar, 3–6 April 2016; pp. 1–7. 
139  Kajioka, S.; Mori, T.; Uchiya, T.; Takumi, I.; Matsuo, H. Experiment of Indoor Position Presumption. 

Based on RSSI of Bluetooth LE Beacon. In Proceedings of the IEEE Global Conference on Consumer 

Electronics (GCCE), Tokyo, Japan, 7–10 October 2014 



83 

 

5.2  Συμπεράσματα  

 Ο στόχος αυτής της εργασίας ήταν να μελετηθεί και να παρουσιαστεί η στοίβα 

πρωτοκόλλου Bluetooth και να εξετασθεί σε ποιό βαθμό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 

ένα σύστημα εντοπισμού θέσης για εσωτερικούς χώρους σε συνδοιασμό με το μοντέλο 

απωλειών διάδοσης (propagation loss model) και τον αλγόριθμο Trilateration. Από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της τελικής έκδοσης του συστήματος εντοπισμού εσωτερικής 

θέσης που βασίζεται στο BLE, συμπεραίνεται ότι  το RSSI του BLE παρουσιάζει μια 

φυσιολογική κατανομή που επιτρέπει τη χρήση του μοντέλου απώλειας διαδρομής για την 

εκτίμηση της απόστασης ύστερα από καλιμπράρισμα των συντελεστών του μοντέλου 

απώλειας διάδοσης , παρουσιάζοντας μικρό μέγιστο σφάλμα(προσοχή άλλο το σφάλμα στην 

εκτίμηση της απόστασης του πομπού απο τον δέκτη και άλλο το σφαλμα της εκτίμησης 

θεσης από την πραγματική θέση ενός αντικειμένου).Όταν όμως το αντικείμενο αρχίζει να 

κινείται χρειάζεται εκ νέου καλιμπράρισμα των συντελεστών και δεν εκτιμούνται  με αρκετά 

καλή ακρίβεια οι αποστάσεις, με αποτέλεσμα ο προσδιορισμός θέσης με χρηση του 

αλγορίθμου Trilateration να παρουσιάζει μεγάλες αστοχίες. 

Συνεπώς το συγκεκριμένο μοντελο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε αφαρμογές που 

απαιτούν απλώς τον προσδιορισμό θέσης ενός ακινήτου αντικειμένου, όπως παραδείγματος 

χάρη τα κλειδιά του αυτοκινήτου μέσα στο σαλόνι, αλλά θα κρινόταν ανεπαρκές σε 

οπιαδήποτε εφαρμογή απαιτούσε την συνεχή παρακολούθηση της κίνησης ενός αντικειμένου 

όπως ιατρικές εφαρμογές που επιβλέπουν τις κινήσεις ηλικιωμένων  ανθρώπων 

Μια δυσκολία που αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια της μελέτης αποτελεί το γεγονός ότι οι 

φάροι BLE έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα. Έτσι, είναι μια νέα τεχνολογία η οποία πρέπει 

να μελετηθεί περισσότερο και δεν υπάρχει αρκετό ερευνητικό περιεχόμενο. 

Σε αυτή την εργασία, δεν υπήρχε κανένα κριτήριο για την τοποθέτηση των φάρων, 

τοποθετήθηκαν τυχαία επιτρέποντας πλήρη κάλυψη στο χώρο. Υπάρχουν κάποιες έρευνες 

που συζητούν την τοποθέτηση φάρων σε ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικής θέσης. 

5.3 Προτάσεις για μελοντικη ανάπτυξη 

Όπως έχει αναφερθεί ο σκοπός της εργασίας ήταν να υπάρξει μια πρώτη προσέγγιση με 

το BLE σε ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικής θέσης, μελετώντας αν είναι μια καλή λύση 
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ή όχι. Προκειμένου να υπάρξει πλήρης ανάπτυξη ενός συστήματος εσωτερικού εντοπισμού 

θέσης, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν και να μελετηθούν στο μέλλον. 

Παρόλο που η χαμηλή κατανάλωση δεν έχει αναλυθεί σε αυτή την εργασία, η BLE είναι 

μια τεχνολογία με αυτό τον σκοπό. Έτσι, είναι ένα άλλο πλεονέκτημα για τη χρήση του σε 

εσωτερικά συστήματα εντοπισμού θέσης, που απαιτεί τη δική του ανάλυση και μελέτη. 

Το μοντέλο απώλειας διαδρομής πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω στο μέλλον. Το μοντέλο 

χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζοντας καλά αποτελέσματα αλλά μπορεί να βελτιωθεί. Θα 

χρειαζόταν μια πλήρη στατιστική μελέτη του RSSI του BLE και μια αναδιαμόρφωση στον 

τρόπο που συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν τα δεδομένα. Στην παρούσα εργασία 

κατασκευάστηκαν φίλτρα για το ξεσκαρτάρισμα των μετρήσεων που είχαν αρκετό θόρυβο 

αλλα μια πλήρη στατιστική μελέτη θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία καλύτερων 

φίλτρων. Παρομοίως μια καλύτερη βάση δεδομένων των ενδείξεων θα μπορούσε να 

επιτευχθεί και με τη χρήση του φίλτρου Kalman για τον υπολογισμό του RSSI.  

Τέλος για την ανάπτυξη ενός πιο καλού και ακριβού μοντέλου θα μπορούσε να γίνει 

χρήση αλγόριθμου επιλογής του πιο αξιόπιστου καναλιού διάδοσης από τα τρία που  έχει 

στη διάθεση του το πρωτόκολο Bluetooth (37,38,39) ,και κυρίως η χρήση επιπλέον 

πλακετών BLE112 ως φάροι εκπομπής διαφημίσεων για τη δημιουργία αλγορίθμων 

αξιοποίησης μόνο των πιο αξιόπιστων μετρήσεων και βελτιστοποίηση του αλγόριθμου 

Trilateration. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Α’.1 Κώδικας για φάρους BLE112 

 

my_beacon.bgs 

 

dim advdata(30) 

dim mac_addr(6) 

dim data(8) 

#listener so that with initiatiazation the module starts advertising 

event system_boot(major ,minor ,patch ,build ,ll_version ,protocol_version ,hw ) 

#Set device to advertisement mode and allow undirected connections 

#edw oso eixa  

call gap_set_adv_parameters(30,50,4)  #The first two parameters are minimum and maximum 

advertising interval 

#units of (milliseconds * 1.6). The third parameter '7' sets advertising on all channels.I changed it to 4 to 

advertise only in channel 39 to have more consistent rssi indications 

#97/160 απο api reference https://www.silabs.com/documents/login/reference-manuals/bluetooth-api-

reference.pdf 

#put the first element to the advdata.This is to make raise the flags that make the module enter single mode  

advdata(0:1) = $02       #length 

advdata(1:1) = $01       #type(flags) 0x01 

advdata(2:1) = $06   # Flags = LE General Discovery, single mode device (02 01 06) 

#sto advertisement packet 8a stelnw mono to to onoma mou 

advdata(3:1) = $0a  #length tou Pametasan +1 byte gia to 09 pou einai loca complete name 

advdata(4:1) = $09       #type(manufacter id) 0xff 

advdata(5:1) = $50 

advdata(6:1) = $61 

advdata(7:1) = $6d 

advdata(8:1) = $65 

advdata(9:1) = $54   #oi kwdikoi se ascii tou ka8e gramatos tou local name moy 

advdata(10:1) = $61 

advdata(11:1) = $73 

advdata(12:1) = $61 

advdata(13:1) = $6e 

#so   

#payload=0201060a0850616d65546173616e until now  

https://www.silabs.com/documents/login/reference-manuals/bluetooth-api-
https://www.silabs.com/documents/login/reference-manuals/bluetooth-api-
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#exw 3ekinhsei na grafw to pws 8a kanw advertising kapoio attribute alla einai hdh 10:37 30/11/2017 

advdata(14:1) = $05   #vazw 0x05 giati sto paradeigma tou j2abro htan mono 2 byte to 

additional data kai sto idio uuid me auto pou vazw egw twra 

advdata(15:1) = $16   #0x16  Service Data - 16-bit UUID 

advdata(16:1) = $0a    

advdata(17:1) = $18   #180a einai to uuid tou device information service   

#payload=0201060a0850616d65546173616e05160a18xxxx elpizw na einai kati tetoio kai ta xxxx na 

shmplhrw8oun apo to gatt.xml                         

#Set advertisement data 

call gap_set_adv_data(0, 20, advdata(0:20))  #96/160 api reference{0 epilegw gia na steilw 

advpacket 14 giati toso einai to adv_data_size mou }  

#set to advertising mode - with user data 

call gap_set_mode(4, gap_undirected_connectable) #Calling gap_set_mode starts the advertising. 

When using  custom data, 

#it is important to note that the first parameter (discoverable mode)  

#must be set to le_gap_user_data (value 4). 

# api documentation 125/232 gia to 4 kai 124/232 gia gap_undirected_connectable 

call system_address_get()(mac_addr(0:6)) 

data(0) = (mac_addr(2:1)/$10) + 48 + ((mac_addr(2:1)/$10)/10*7) # MAC byte 4 10's digit 

data(1) = (mac_addr(2:1)&$f)  + 48 + ((mac_addr(2:1)&$f )/10*7) # MAC byte 4 1's digit 

data(2) = $3a # ':' 

data(3) = (mac_addr(1:1)/$10) + 48 + ((mac_addr(1:1)/$10)/10*7) # MAC byte 5 10's digit 

data(4) = (mac_addr(1:1)&$f)  + 48 + ((mac_addr(1:1)&$f )/10*7) # MAC byte 5 1's digit 

data(5) = $3a # ':' 

data(6) = (mac_addr(0:1)/$10) + 48 + ((mac_addr(0:1)/$10)/10*7) # MAC byte 6 10's digit 

data(7) = (mac_addr(0:1)&$f)  + 48 + ((mac_addr(0:1)&$f )/10*7) # MAC byte 6 1's digit 

#Allow pairing 

call sm_set_bondable_mode(1) 

#set the display to command mode 

call hardware_io_port_write(1,$7,$1) 

call hardware_io_port_config_direction(1,$7) 

#initialize the display 

call hardware_spi_transfer(0,11,"\x30\x30\x30\x39\x14\x56\x6d\x70\x0c\x06\x01") 

# Change display cursor pos 

call hardware_spi_transfer(0,1,"\x80") 

#set the display to data mode 
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call hardware_io_port_write(1,$7,$3) 

#Write temperature to display 

call hardware_spi_transfer(0,16,"    DETAILS    ")  

#set the display to command mode 

call hardware_io_port_write(1,$7,$1)     #gia na mpoun autes oi entoles 

eperepe na peira3w ligo to hardware xml  

# Change display cursor pos         

call hardware_spi_transfer(0,1,"\xc0") 

#set the display to data mode 

call hardware_io_port_write(1,$7,$3) 

#Write temperature to display 

call hardware_spi_transfer(0,16,"MCAD:           ")  

#set the display to command mode 

call hardware_io_port_write(1,$7,$1) 

# Change display cursor pos 

call hardware_spi_transfer(0,1,"\xc6") 

#set the display to data mode 

call hardware_io_port_write(1,$7,$3) 

#Write temperature to display 

call hardware_spi_transfer(0,8,data(0:8)) 

          

end 

 

gatt.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<configuration> 

    <!-- 1800: org.bluetooth.service.generic_access --> 

    <service uuid="1800" id="generic_access"> 

        <description>Generic Access</description> 

        <!-- 2A00: org.bluetooth.characteristic.gap.device_name --> 

        <characteristic uuid="2A00" id="c_device_name"> 

            <description>Device Name</description> 

            <properties read="true" const="true" /> 

            <value>BGT HR Collector</value> 

        </characteristic> 

        <!-- 2A01: org.bluetooth.characteristic.gap.appearance --> 
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        <characteristic uuid="2A01" id="c_appearance"> 

            <description>Appearance</description> 

            <properties read="true" const="true" /> 

            <value type="hex">0100</value> 

        </characteristic>   

    </service> 

    <!-- 180A: org.bluetooth.service.device_information --> 

    <service uuid="180A" id="device_information"> 

        <description>Device Information</description> 

        <!-- 2A29: org.bluetooth.characteristic.manufacturer_name_string --> 

        <characteristic uuid="2A29" id="c_manufacturer_name"> 

            <description>Manufacturer Name</description> 

            <properties read="true" const="true" /> 

            <value>Bluegiga</value> 

        </characteristic> 

        <!-- 2A24: org.bluetooth.characteristic.model_number_string --> 

        <characteristic uuid="2A24" id="c_model_number"> 

            <description>Model Number</description> 

            <properties read="true" const="true" /> 

            <value>BGT-DEMO-HR-COLLECTOR</value> 

        </characteristic>         

    </service> 

    <!-- 

        This is a collector (master) device, so there is basically nothing 

        here since all of the GATT structure is stored on the slave. This 

        is very typical of master devices. 

    --> 

  <!-- 

        and below I will place the attribute to be written in order to trigger the dfu mode in the dongle 

    -->  

 <!-- custom service for allowing DFU-mode reboots --> 

    <service uuid="4f3edfe7-6f17-4f87-b2ee-ea2cdac0dd02"> 

        <description>DFU Reboot Service</description>     

        <!-- custom characteristic for allowing DFU-mode reboots --> 

        <characteristic uuid="590c4bd9-b5e2-4a1a-867e-9b033ed1eadb" id="c_dfu_reboot_trigger"> 

            <description>DFU Reboot Trigger</description> 

            <properties write="true" /> 
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            <value length="1" /> 

        </characteristic>         

    </service>  

</configuration> 

 

hardware.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<hardware> 

    <sleeposc enable="false" ppm="30" /> 

    <usb enable="true" endpoint="none" /> 

    <txpower power="15" bias="5" /> 

    <script enable="true" /> 

</hardware> 

 

cdc.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<usb> 

<device 

 bDeviceClass="2" 

 bcdDevice="1"   

        iManufacturer="Bluegiga" 

        idVendor="2458" 

        idProduct="0001" 

        iProduct="Low Energy Dongle" 

        iSerialNumber="1" 

        bcdUSB="200"         

        > 

        <configuration         

               iConfiguration="CDC" 

                bmAttributes="80"  

                bMaxPower="25"> 

                 

                 <interface 

                      bInterfaceClass="2" 

             bInterfaceSubClass="2" 
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                 bInterfaceProtocol="1" 

                     iInterface="CDC control" 

                 > 

                  <descriptor Type="24"> 

                   <data>001001</data> 

                  </descriptor> 

               <descriptor Type="24"> 

                   <data>0202</data> 

                  </descriptor> 

                  <descriptor Type="24"> 

                   <data>060001</data> 

                  </descriptor> 

                  <descriptor Type="24"> 

                   <data>010301</data> 

                  </descriptor> 

<endpoint bEndpointAddress="82" bmAttributes="3" wMaxPacketSize="40" 

bInterval="40"> 

                  </endpoint> 

                 </interface> 

                 <interface 

                      bInterfaceClass="A" 

             bInterfaceSubClass="0" 

                 bInterfaceProtocol="0" 

                     iInterface="CDC data" 

                 >                   

                 <endpoint bEndpointAddress="84" bmAttributes="2"wMaxPacketSize="40" bInterval="1"> 

                 </endpoint> 

                 <endpoint bEndpointAddress="4" bmAttributes="2" wMaxPacketSize="40" bInterval="1"> 

                 </endpoint> 

                 </interface> 

        </configuration> 

</device> 

</usb> 

 

project-my_beacon.bgproj 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
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<project> 

    <gatt in="gatt.xml" /> 

    <hardware in="hardware.xml" />     

    <script in="my_beacon.bgs" /> 

    <usb_main in="cdc.xml" /> 

    <image out="out-My_Beacon.hex" />     

</project> 

 

Α’.2 Κώδικας για σαρωτή(scanner) BLED112 

 

base_node_master.bgs 

dim first_three_octets_sender(3) 

dim n  

dim ret_result 

dim ret_data_size 

dim ret_data    #(8) #kai 2 mono na valw komple einai afou me noiazei mono to 

ret_data(0:1) 

event system_boot(major, minor, patch, build, ll_version, protocol_version, hw) 

    #for the dfu mode 

 call system_endpoint_set_watermarks(system_endpoint_usb, 1, 0)  

 # initialize state 

    call system_endpoint_tx(system_endpoint_usb, 30, "\r\nHR Collector Demo started\r\n") 

 #198/232 Api documentation   

    # configure scanning (125ms interval, 125ms window, passive) 

    call gap_set_scan_parameters($c8, $c8, 1)     #104/160 api 

reference    

    # start scanning at boot (generic discovery) 

    call gap_discover(gap_discover_generic)      #92/160 api 

reference 

    call system_endpoint_tx(system_endpoint_usb, 13, "Scanning...\r\n")  

 #call a software timer to put the dongle in dfu mode 

 call hardware_set_soft_timer(3932160,0,0)   #2 minutes timer  

 n=1   

end 

event gap_scan_response(rssi, packet_type, sender, address_type, bond, data_len, data_data) 

    # advertisement packet found during scan, so pass to usb port the packet  

 first_three_octets_sender(0:3)=sender(0:3)  
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 if first_three_octets_sender(0:1)=$b0 && first_three_octets_sender(1:1)=$72  && 

first_three_octets_sender(2:1)=$53 then  #xwris xartaki 

 # call system_endpoint_tx(system_endpoint_usb, 30, sender(0:30))  #during developing 

face it helped me  

  call system_endpoint_tx(system_endpoint_usb, 1, 255)  #in order to 

understand  from which board I am receiving rssi 

  call system_endpoint_tx(system_endpoint_usb, 1, rssi) 

 end if 

 if first_three_octets_sender(0:1)=$d1 && first_three_octets_sender(1:1)=$72  && 

first_three_octets_sender(2:1)=$53 then  #node1 

 # call system_endpoint_tx(system_endpoint_usb, 30, sender(0:30))  #during developing 

face it helped me  

  call system_endpoint_tx(system_endpoint_usb, 1, 254) 

  call system_endpoint_tx(system_endpoint_usb, 1, rssi) 

 end if 

 if first_three_octets_sender(0:1)=$38 && first_three_octets_sender(1:1)=$59  && 

first_three_octets_sender(2:1)=$53 then  #node3 

 # call system_endpoint_tx(system_endpoint_usb, 30, sender(0:30))  #during developing 

face it helped me  

 # call system_endpoint_tx(system_endpoint_usb, data_len, data_data(0:data_len)) 

  call system_endpoint_tx(system_endpoint_usb, 1, 253) 

  call system_endpoint_tx(system_endpoint_usb, 1, rssi)   

 end if  

end 

#pame apo edw kai katw na tou dwsw dhnatothta na mpainei se dfu mode 

event system_endpoint_watermark_rx(endpoint, data_len) 

    call system_endpoint_rx(endpoint, data_len)(ret_result, ret_data_size, ret_data) 

#edw mporw na dw apo to paradeigma custom_advertisement.bgs oti prwta dhlwnei panw panw  

#dim mac_addr(6) kai meta kalei thn system_address_get()(mac_addr(0:6)) xwris kanena provlhma 

    if  ret_data=0 then # ASCII '0' is 0x30 

        # reboot into DFU mode when 0x30 is received 

        call system_reset(1) 

    end if  

end 

#and a second way to trigger dfu mode 

# catch remote write of characteristic value 

# NOTE! This function or something similar MUST remain in the BGScript to 
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# allow access to DFU mode by triggering from a characteristic value update 

event attributes_value(connection, reason, handle, offset, value_len, value_data) 

    if handle = c_dfu_reboot_trigger then 

        # remote client requested DFU reboot 

        # NOTE: this will reset on ANY written value. You can check for a specific 

        # byte or set of bytes in the "value_data" argument if desired. 

        call system_reset(1) 

    end if 

end 

#timer expired 

event hardware_soft_timer(handle)   #o timer listener gia na valei se dfu to dongle se 

periptwsh pou  

           # den mporei 

kapoios allos tropos na to kanei (asfalistikh diklida) 

 if n = 30  then 

  call system_reset(1)    #30 * 2minutes = 60minutes  

 end if 

 n=n+1  

 call system_endpoint_tx(system_endpoint_usb, 30, "\r\nInside the timer listener\r\n") 

 #198/232 Api documentation   

end 

 

gatt.xml  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<configuration>   

    <service uuid="1800"> 

      <description>Generic Access Profile</description> 

      <characteristic uuid="2a00">     <!-- <a> Για τα characteristics του gap 

service μπορω να δω λεπτομερειες σελ 92/248 πρωτη διπλωματικη  </a> --> 

        <properties read="true" const="true" /> 

        <value>Bluegiga CR Demo</value> 

      </characteristic> 

      <characteristic uuid="2a01"> 

        <properties read="true" const="true" /> 

        <value type="hex">0001</value>   <!-- <a> allazw to 4142 pou eixe arxika se 0001 

opws einai sto pdf tou exampe  </a> --> 
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      </characteristic> 

    </service>     

 <service type="primary" uuid="180A" id="manufacturer"> 

        <characteristic uuid="2A25"> 

            <properties read="true" const="true" /> 

            <value type="hex">000780c0ffeef00d</value> 

        </characteristic> 

        <characteristic uuid="2A24"> 

            <properties read="true" const="true" /> 

            <value>modelnumber</value> 

        </characteristic> 

        <characteristic uuid="2A29"> 

            <properties read="true" const="true" /> 

            <value>Bluegiga</value> 

        </characteristic> 

    </service>   

    <service uuid="0bd51666-e7cb-469b-8e4d-2742f1ba77cc" advertise="true">  <!-- <a> First of all 

the advertise=”true” option is needed for the Cable Replacement Service. When the DevA advertises, the UUID 

of the CR service is included in the data field of the advertisement packets, so the device can be easily identified 

by the demote devices. </a> --> 

        <description>Cable replacement service</description>         

        <characteristic uuid="e7add780-b042-4876-aae1-112855353cc1" id="xgatt_data"> <!-- <a> The 

id=”xgatt_data” defines the attribute ID, which the BGScript application can use to update the Cable 

Replacement data. </a> --> 

            <description>Data</description> 

            <properties write="true" indicate="true" />   <!-- <a> indicate einai to push data 

from the server (devA) to the client(DevB) with acknowledged packets.Write property on the other hand allows 

the Cable Replacement DevB reliably to write data to the DevA. </a> --> 

            <value variable_length="true" length="20" type="user" /> 

        </characteristic> 

    </service>    

</configuration> 

 

hardware.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<hardware> 
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    <sleeposc enable="false" ppm="30" /> 

    <usb enable="true" endpoint="none" /> 

    <txpower power="15" bias="5" /> 

    <script enable="true" /> 

</hardware> 

 

cdc.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<usb> 

<device 

  bDeviceClass="2" 

  bcdDevice="1"   

        iManufacturer="Bluegiga" 

        idVendor="2458" 

        idProduct="0001" 

        iProduct="Low Energy Dongle" 

        iSerialNumber="1" 

        bcdUSB="200"         

        > 

        <configuration         

                iConfiguration="CDC" 

                bmAttributes="80"  

                bMaxPower="25"> 

                 

                 <interface 

                 bInterfaceClass="2" 

                 bInterfaceSubClass="2" 

                 bInterfaceProtocol="1" 

                 iInterface="CDC control" 

                 > 

                  <descriptor Type="24"> 

                   <data>001001</data> 

                  </descriptor> 

               <descriptor Type="24"> 

                   <data>0202</data> 

                  </descriptor> 
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                  <descriptor Type="24"> 

                   <data>060001</data> 

                  </descriptor> 

                  <descriptor Type="24"> 

                   <data>010301</data> 

                  </descriptor> 

 <endpoint bEndpointAddress="82" bmAttributes="3" wMaxPacketSize="40" 

bInterval="40"> 

                  </endpoint> 

                 </interface> 

                 <interface 

                 bInterfaceClass="A" 

                 bInterfaceSubClass="0" 

                 bInterfaceProtocol="0" 

                 iInterface="CDC data" 

                 >                   

                  <endpoint bEndpointAddress="84" bmAttributes="2" wMaxPacketSize="40" 

bInterval="1"> 

                  </endpoint> 

                  <endpoint bEndpointAddress="4" bmAttributes="2" wMaxPacketSize="40" 

bInterval="1"> 

                  </endpoint> 

                 </interface> 

        </configuration> 

</device> 

</usb> 

 

project_collector.bgproj 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<project> 

    <gatt in="gatt.xml" /> 

    <hardware in="hardware.xml" />     

    <script in="base_node_master.bgs" /> 

 <usb_main in="cdc.xml" /> 

    <image out="out112.hex" />     

    <config in="config.xml" /> 
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    <device type="ble112" /> 

</project> 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ 

Κώδικας υλοποίησης Trilateration σε matlab 

 

find_distances.m 

 

function [ s1 s2 s3 ] = find_distances_true(d1,d2,d3,thesi,ple1,ple2,ple3,c)    

    s1 = d1 ; s2 = d2 ; s3 = d3 ; 

    global anchor1 ; 

    global anchor2 ; 

    global anchor3 ; 

    global serPort condition ; 

    global av1 av2 av3 ; 

    global measured_power; 

    global log_of_skipped_1 log_of_skipped_2 log_of_skipped_3 ;  

    global skip1 skip2 skip3 ;   

    i=0;    j=0;    k=0;     

    temp1 = 0;    temp2 = 0;    temp3 = 0;  temp = 0 ; 

       % rrsi se apostash enos metrou                       

    i=i+1; k=k+1; j=j+1; 

    [ rssi_node1(i), rssi_node2(k), rssi_node3(j) ] = initialization(10); 

     i=i+1; k=k+1; j=j+1; 

    [ rssi_node1(i), rssi_node2(k), rssi_node3(j) ] = initialization(10);    

    while (i+j+k)<30 

        bytes=serPort.BytesAvailable(); 

        if (bytes~=0) 

        data = fread(serPort, bytes).';            

            if length(data)>1 

                if data(1)==254 && i<10 

                    temp1 = mean(rssi_node1); 

                     if abs(data(2) - temp1 -256 ) < 7       %|| abs(data(2) - temp -256 ) < 3        

                        i=i+1;    

                        rssi_node1(i) = (data(2) - 256 );       %το if abs(data(2) - temp1 ) < 5... end 

%                         temp1 = mean(rssi_node1);                       %too keep  spykes  

                     else 
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                         skip1=skip1 + 1; 

                         log_of_skipped_1(skip1,1) =  (data(2) - 256 ); 

                         log_of_skipped_1(skip1,2) = temp1; 

                         log_of_skipped_1(skip1,3) = abs(data(2) - temp1 -256 );                          

                         log_of_skipped_1(skip1,4) = i; 

                         log_of_skipped_1(skip1,6) = 10^((measured_power-1 - (data(2) - 256 ) ) / ( 10 * ple1 )); 

                         log_of_skipped_1(skip1,7) = 10^((measured_power-1 - temp1 ) / ( 10 * ple1 )); 

                         log_of_skipped_1(skip1,8) = c; 

%                        fprintf('\n Λογω του πρωτου ελεγχου δεν κρατησε την τιμη που ηρθε απο το πρωτο 

αναπτυξιακο \n ');  

                     end                                        %γινονται αν δηλαδη η τιμη του rssi με  

                end                                            %την προηγουμενη απεχουν πανω απο 10 db 

                if data(1)==255 && k<10                        %τοτε να ξανα ψαχνει για καινουριο rssi 

                    temp2 = mean(rssi_node2); 

                     if abs(data(2) - temp2 - 256 ) < 7      %|| abs(data(2) - temp -256 ) < 3 

                        k=k+1; 

                        rssi_node2(k) = (data(2) - 256);   

%                         temp2 = mean(rssi_node2); 

                     else 

                         skip2=skip2 + 1; 

                         log_of_skipped_2(skip2,1) =  (data(2) - 256 ); 

                         log_of_skipped_2(skip2,2) = temp2; 

                         log_of_skipped_2(skip2,3) = abs(data(2) - temp2 -256 );                          

                         log_of_skipped_2(skip2,4) = k; 

                         log_of_skipped_2(skip2,6) = 10^((measured_power+2 - (data(2) - 256 ) ) / ( 10 * ple2 )); 

                         log_of_skipped_2(skip2,7) = 10^((measured_power+2 - temp2 ) / ( 10 * ple2 )); 

                         log_of_skipped_2(skip2,8) = c; 

%                          fprintf('\n Λογω του πρωτου ελεγχου δεν κρατησε την τιμη που ηρθε απο το δευτερο 

αναπτυξιακο \n ');  

                     end     

                end 

                if data(1)==253 && j<10 

                    temp3 = mean(rssi_node3); 

                    if abs(data(2) - temp3 - 256 ) < 7       %|| abs(data(2) - temp -256 ) < 3 

                        j=j+1; 

                        rssi_node3(j) = (data(2) - 256);     

%                         temp3 = mean(rssi_node3); 
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                    else 

                         skip3=skip3 + 1; 

                         log_of_skipped_3(skip3,1) =  (data(2) - 256 ); 

                         log_of_skipped_3(skip3,2) = temp3; 

                         log_of_skipped_3(skip3,3) = abs(data(2) - temp3 -256 );                          

                         log_of_skipped_3(skip3,4) = j; 

                         log_of_skipped_3(skip3,6) = 10^((measured_power+1 - (data(2) - 256 ) ) / ( 10 * ple3 )); 

                         log_of_skipped_3(skip3,7) = 10^((measured_power+1 - temp3 ) / ( 10 * ple3 )); 

                         log_of_skipped_3(skip3,8) = c; 

%                          fprintf('\n Λογω του πρωτου ελεγχου δεν κρατησε την τιμη που ηρθε απο το τριτο 

αναπτυξιακο \n ');  

                    end 

                end 

                temp = (data(2) - 256 ); 

            end 

            flushinput(serPort);            %Remove data from input buffer just clears the buffer 

                                            %not reading or  advancing anything 

        end 

    end 

    a1 = 10^((measured_power - 1 - mean(rssi_node1)) / ( 10 * ple1  )); 

    a2 = 10^((measured_power + 2 - mean(rssi_node2)) / ( 10 * ple2 ));  % βαζω ενα +2,+1.5 γιατι εχουν 

διαφορετικο  

    a3 = 10^((measured_power + 1 - mean(rssi_node3)) / ( 10 * ple3  )); % measured_power ayta ta 2 απο το 

πρωτο 

    thesi_new = trilateration([anchor1 anchor2 anchor3],[a1 a2 a3]);    

    if (pdist([thesi';thesi_new'],'euclidean')<5 ) 

%    if (abs(mean(rssi_node1)-av1)<15 && abs(mean(rssi_node2)-av2)<15 && abs(mean(rssi_node3)-av3)<15 

) 

          av1 = mean(rssi_node1); 

          av2 = mean(rssi_node2); 

          av3 = mean(rssi_node3); 

          condition = false; 

%         d_node1=10.^((measured_power-rssi_node1)/(10*signal_decay_exponent)); 

          s1 = a1; 

%         s1 = mean(d_node1);         

                 

%         d_node2=10.^((measured_power-rssi_node2)/(10*signal_decay_exponent)); 
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          s2 = a2; 

%         s2 = mean(d_node2); 

          

%         d_node3=10.^((measured_power-rssi_node3)/(10*signal_decay_exponent)); 

          s3 = a3; 

%         s3 = mean(d_node3); 

    else 

          fprintf('\nΟι αποστασεις που αποριφθηκαν ειναι '); 

          [a1 a2 a3] 

          fprintf('Και τα αντιστοιχα RSSI ειναι '); 

          [av1 av2 av3] 

          fprintf('Ενω η θεση που ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ: '); 

          thesi_new 

    end 

%        condition1 = false; 

%     condition2 = false; 

%     condition3 = false; 

%         condition2 = true ; 

%       condition1 = true ; 

%         condition3 = true ; 

         

end 

 

Trilateration.m 

 

% Trilateration algorithm 

% usage: [N1 N2] = Trilateration(P,S,W)  

% P = [P1 P2 P3 P4 ..] Reference points matrix 

% S = [s1 s2 s3 s4 ..] distance matrix. 

 

 

function [Xp] = trilateration(P,S) 

[mp,np] = size(P);      % sz = size(A) returns a row vector whose elements contain the length of the 

corresponding  

                        %dimension of A. For example, if A is a 3-by-4 matrix, then size(A) returns the vector [3 4]. The  

                        %length of sz is ndims(A).If A is a table or timetable, then size(A) returns a two-element row  

                        %vector consisting of the number of rows and the number of table variables. 
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ns = length(S); 

if (ns~=np)             %Tο προφανες: ο αριθμος των αποστασεων να ειναι ιδιος με τον αριθμο των anchors 

    error('Number of reference points and distances are different'); 

end 

A=[(P(1,2)-P(1,1)) (P(2,2)-P(2,1));(P(1,3)-P(1,2)) (P(2,3)-P(2,2))];  

b=[(S(1)^2-S(2)^2+P(1,2)^2+P(2,2)^2-P(1,1)^2-P(2,1)^2)/2;(S(2)^2-S(3)^2+P(1,3)^2+P(2,3)^2-P(1,2)^2-

P(2,2)^2)/2]; 

if (np==3) 

    warning off; 

    Xp= A\b;  % Gaussian elimination 

    

end  

 

diagramma_rohs.m 

 

%ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 

%Πρωτα διαβαζει τις συντεταγμένες των anchors (σταθερες καθ'ολη τη διαρκεια 

%του αλγοριθμου) , στη συνεχεια τις συντεταγμένες του dongle(που αλλαζουν) 

%καιμετα τις αποστασεις οι οποιες βγαινουν απο τα παραπανω δεδομενα 

clear all; 

close all; 

global anchor1; 

global anchor2; 

global anchor3; 

global measured_power; 

global log_of_skipped_1 log_of_skipped_2 log_of_skipped_3 ;  

global skip1 skip2 skip3 ; 

skip1=0;    skip2=0;    skip3=0; 

tic 

anchor1 =[ 1    0    ]'; 

anchor2 =[ 0  3    ]'; 

anchor3 =[ 5.8  4    ]'; 

P =[anchor1 anchor2 anchor3];                          % Reference points matrix 

Dongle_position(:,1) = [ 2.43  1 ]; 

distance1 = pdist([anchor1';Dongle_position(:,1)'],'euclidean'); 

distance2 = pdist([anchor2';Dongle_position(:,1)'],'euclidean'); 

distance3 = pdist([anchor3';Dongle_position(:,1)'],'euclidean'); 



107 

 

%Μετα μετραω το rssi και πέρνω ενα μεσο ορο για 10-20 τιμές του (εδω μπορω 

%να σκεφτω αρκετες μεθοδους για βελτιστοποιηση λειτουργειας) , αποθηκευω το 

%rssi στα average και με αυτον τον τροπο τα αποθηκευω και στη συνεχεια απο 

%τις 3 εξισωσεις του propagation model έχωντας rssi και distance βρίσκω τις 

%αλλες μεταβλητες(το τελευταιο κομματι δεν το κανω αρχικα παω με n=2 mp=-69 

delete(instrfind); 

global serPort; 

serPort = serial('COM4'); 

fopen(serPort); 

global av1 av2 av3 ; 

%  [ av1, av2, av3 ] = initialization(20) ;       %οπου mean_rrsi ειναι η συναρτηση που θα μετραει 10-20 

fprintf('\n ALGORITHMS INITIALIZATION ');      %τιμες του rssi και θα επιστρεφει ενα μεσο ορο για το  

toc                                            %αναπτυξιακο που οριζεται στις παραμετρους 

measured_power = -59 ;                   

ple = 2.5; 

% measured_power =  av1 ; 

%  ple = (measured_power - av3)/10*log(distance3)  ;                 %ple = path loss exponent 

 

    ple3 = 2.7;              % calibrarw to systhma mou me diaforetika ple  

%     ple3 = (measured_power - 1 - av3)/10*log(4.5119)   

    ple2 = 2.4;             % gia ka8e komvo 

%     ple2 = (measured_power + 2 - av2)/10*log(3.1472)   

    ple1 = 2.6; 

 

%% ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ καιΔΕΥΤΕΡΟ και ΤΡΙΤΟ 

hold on 

plot(Dongle_position(1,1),Dongle_position(2,1),'h'); 

plot(3.2,1.5,'h'); 

plot(4.2,1.5,'h'); 

plot(4.2,2.1,'h'); 

plot(3.2,2.1,'h'); 

for c = 2:60 

%Μπαινει σε μια γενικη συναρτηση και για ενα ή δυο second μαζευει rssi 

%διωχνοντας επιτοπου τα πολυ παρολογα και επιστρεφει τρεις τιμες που ειναι 

%το average των rssi για καθε αναπτυξιακο( με μια συναρτηση θα γινεταιαυτο) 

tic 

global condition ; 
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condition = true; 

counter = 0 ; 

while condition 

    [distance1 distance2 distance3] = find_distances_true(distance1,distance2,distance3,Dongle_position(:,c-

1),ple1,ple2,ple3,c);        %οπου find_distances ειναι η συναρτηση  

                                %που θα μετραει για ενα second τιμες του rssi και θα επιστρεφει  

                                %ενα μεσο ορο για oλα τα αναπτυξιακα μαζι 

    [distance1 distance2 distance3] 

    counter = counter + 1 ; 

    skip1=skip1 + 1;    skip2=skip2 + 1;    skip3=skip3 + 1; 

                                %Αν η συναρτηση average δεν εχει 3 καλες τιμες για τα av1,av2,av3  

end                                %θα πρεπει να κανει το condition false 

fprintf('\n ALGORITHMS FIRST SECOND AND THIRD STEP '); 

toc 

% ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ  

[Dongle_position(:,c)] = trilateration([anchor1 anchor2 anchor3],[distance1 distance2 distance3]); 

% ΒΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ 

th=0:pi/100:2*pi; 

hold on 

x=anchor1(1); y=anchor1(2); r=distance1; 

a=r*cos(th)+x; 

b=r*sin(th)+y; 

plot(a,b) 

x=anchor2(1); y=anchor2(2); r=distance2; 

a=r*cos(th)+x; 

b=r*sin(th)+y; 

plot(a,b) 

x=anchor3(1); y=anchor3(2); r=distance3; 

a=r*cos(th)+x; 

b=r*sin(th)+y; 

plot(a,b) 

title('TRILATERATION') 

grid on 

plot(P(1,:),P(2,:),'*')         %Για να εκτυπωσει τις θεσεις των αναπτυξιακων με μορφη αστερισκων 

plot(Dongle_position(1,c),Dongle_position(2,c),'o') 

end 

load handel 
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sound(y,Fs) 

distance_error = pdist([Dongle_position(:,1)';Dongle_position(:,:)'],'euclidean');    


