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Bestaande situatie en probleemstelling 
 

Bij triatloncompetities is het tijdens het fietsonderdeel verboden om in iemands slipstream te rijden, dit 

vermindert namelijk de luchtwrijving en geeft daardoor een oneerlijk voordeel. Om na te gaan of een fietser 

in iemands slipstream zit is er nood aan localisatietechnieken. Bekende technieken zoals gps en vele andere 

H(oog)F(requente)-technieken zijn hiervoor niet accuraat genoeg en/of niet geschikt voor outdoor-gebruik, en 

camerabeelden bekijken vergt extra mensuren. 

 

Voor deze masterproef wordt de HF-technologie Ultra Wideband onderzocht en in welke mate localisatie 

tussen de atleten mogelijk is. Deze technologie maakt gebruik van een heel grote bandbreedte, waardoor 

deze meer accuraat en foutbestendiger is dan andere technologieën. Er is echter wel een extra beperking: er 

mag geen gebruik gemaakt worden van ankerpunten; de UWB-chips mogen enkel met elkaar communiceren. 

Hierdoor vormt er zich een mobiel ad-hoc netwerk (MANET). 

 

 

Doelstelling van het project 
 

Het probleem bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds moet er een MAC-schema ontworpen worden zodanig 

dat alle naburige chips met elkaar kunnen communiceren zonder interferentie van elkaar. Eens dit opgezet is 

kunnen er pakketjes via UWB worden uitgewisseld om aan localisatie te kunnen doen. In deze masterproef 

wordt enkel het eerste deel behandeld. Meer specifiek moet er een TDMA-schema ontworpen en gerealiseerd 

worden dat voldoet aan de opgelegde beperking. Ook moet het schema volledig zelfconfigurerend en -

regulerend zijn. Het is de bedoeling dat alle UWB-chips onderling communiceren via een zo efficiënt mogelijk 

MAC-schema. Wanneer nieuwe chips dichterbij komen of oude chips in het subnetwerk te ver weg gaan moet 

het MAC-schema zichzelf hiervoor aanpassen. 
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Planning en mijlpalen 

 

 

0 20/jan+ 

Vooraf: Literatuurstudie zoveel mogelijk afwerken: 
• Localisatie: wat en hoe? 
• Welke (HF) localisatietechnieken bestaan er? Voor- en nadelen 
• Bestaan er voor sommigen MAC-schema’s? (of is dit enkel van 

belang voor MANET’s?) 
• Hoe werkt UWB, en waarom heb ik ook nood aan een lora-antenne 
• TDMA-schema's onderzoeken 
• Hoe werken MANET’s, welke technologieën worden hiervoor 

gebruikt, met een extra kijk op UWB en lora 
• Welke MAC-schema’s gebruiken die, master-slave? En hoe doen die 

aan zelfconfiguratie 
 

 
TAISC framework leren kennen: syntax + mogelijkheden 
 
 Initiële oplossing bedenken 

• “Hoe kan ik een zelfconfigurerend en -regulerend TDMA schema 
ontwerpen, gebruik makende van UWB en een extra lora antenne” 

1 11/feb 

Buffer voor literatuurstudie af te werken en TAISC te leren kennen 
 
Eventueel (kleine) oplossing uitwerken op papier, ervoor zorgen dat 
oplossing uitbreidbaar is zodat er later meer kan aan worden toegevoegd 
 
Scriptie:  

• Schrijven problemen en doelstellingen (vervolg op inleiding +-) 
• Aanvullen over literatuurstudie 

• Algemene principes achter localisatie: hoe werkt dit op fysisch 
niveau (signalen, bandbreedte, problemen) 

• Localisatie: indoor vs outdoor + technieken + technologieën. 
Waarom UWB. 

• Wat is een MANET, gebruikte technieken + extra focus op UWB 
of lora 

• TDMA schema technieken 
• TAISC framework  

 
 

2 18/feb 

Eerste oplossing (verder) uitwerken op papier, foutbestendig maken (welke 
problemen kunnen er optreden?). Nadenken over tekortkomingen, dingen 
over het hoofd gezien? 
 
Tegen het einde van de week moet er een goede, uitbreidbare oplossing 
zijn gevonden, ook indien de eerste oplossing niet goed gaat moet er een 
nieuwe zijn gevonden. 
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Zelf even experimenteren met een chip, een simpel programmatje op 
proberen zetten en zien hoe ik ermee kan debuggen 
 

3 25/feb 

Oplossing proberen finaal te maken op papier. Voldoet het aan de 
verwachtingen + fouttolerant? 

• Geen nood aan ankerpunten? 
• Zelfconfigurerend en -regulerend? Wat als 1 chip wordt toegevoegd, 

een ander subnetwerk in de buurt komt, een chip verdwijnt, een chip 
middenin weg valt waardoor de rest niet meer bereikbaar is (of wel 
bereikbaar is maar communicatie mee moet worden opgezet), 
master uit valt...  

• Efficiënt 
• Foutbestendig? 
• Extra: hoe kan de data naar buiten worden gebracht voor debugging 
 

 
Oplossing proberen omzetten naar implementatie, maken van UML-
schema's: 

• (Eventueel) klassediagram  
• Sequentiediagram 
• Activity diagrammen  

Proberen project in verschillende modules te steken die ik op zich zou 
kunnen testen/draaien (niet vereist maar helpt zeker achteraf) 
 
Nagaan hoe ik de oplossing kan testen, waar/hoe? 
 

4 4/mrt 

Heel rudimentaire implementatie proberen maken in TAISC. Basisstructuur 
project maken en al enkele dingen implementeren. (Het kunnen versturen 
van pakketjes, buren hardcoderen, hardgecodeerd TDMA-schema). 

• Dit moet ook kunnen dienen als een fallback optie indien mijn 
oplossing later niet werkt 

• Dit kan gebruikt worden om na te gaan of ik mijn geplande oplossing 
wel kan implementeren, aandachtspunten? Verbeteringen?  

 
Scriptie: oplossing neerschrijven: 

• MAC-schema 
• Extra info rond keuzes, waarom sommige dingen wel/niet 
• Implementatie: UML 
• Debugging 
• Welke problemen kunnen er optreden 

 (waarom, tegen wat bestendig) + implementatie (schema’s) 
 
Eigen deadline voor oplossing 100% af te hebben op papier en weten dat 
die wel geïmplementeerd kan worden (via UML etc.) 

5 11/mrt 

Verder uitwerken in TAISC: 
• Het maken van de basic modules voor een minimale werking te 

garanderen (proberen basic discovery van nodes te voorzien, anders 
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hardcoderen adressen tijdelijk behouden. Schema logica voorzien 
die schema bepaalt, uitwisselen van schema tussen nodes [indien 
oplossing zo zal werken]) 

• Debugging code voorzien (ideaal worden logs gemaakt van 
verzonden/ontvangen pakketjes, snapshots van schema’s etc 
gemaakt maar ik denk niet dat dat mogelijk zal zijn indien de nodes 
te weinig permanent geheugen hebben. Anders moeten pinnen 
worden gemonitord) 

6 18/mrt 

Verder uitwerken: 
• Zelf-configurerend gedeelte voorzien, discovery moet klaar zijn en 

schema moet zich dynamisch aanpassen aan nieuwe buren. (Enkel 
toevoegen voorzien) 

 
Proberen een half-werkende oplossing te hebben: 

• Discovery van buren 
• Tdma schema bepalen 
• [Uitwisselen schema] 
• Versturen van pings (? Stelt gewoon voor dat er data kan worden 

doorgestuurd) 
  
Proberen compileren en overzetten op enkele chips. Testen of ik er mijn 
project op kan laten draaien + debuggen en zien of chips met elkaar kunnen 
communiceren, desnoods fouten corrigeren. Resultaten neerschrijven voor 
later in scriptie te steken 

7 25/mrt 

Zorgen dat communicatie (na discovery) vlekkeloos kan verlopen, nieuwe 
chips proberen toevoegen en zien of het schema zich aan past. Debugging 
 
Beginnen met meer usecases te beginnen voorzien zoals connecties die 
wegvallen. Scriptie nalezen en eerste deel indienen 
 
Scriptie: volledig afhebben: 

• Inleiding + probleem 
• Literatuurstudie 
• Oplossing op papier, werking 
• Hoe Implementeren 
• Misschien eerste bevindingen 

 
31 maart: 25blz scriptie afgewerkt 
 
Eerste deel laten nalezen door begeleiders en feedback noteren 

8 1/apr 

Indoor testing (gaat nu van start en wordt de volgende weken opgedreven): 
kunnen de chips communiceren als:  

• Ze vlak naast elkaar liggen 
• Ze verder weg liggen met LoS (3m, 10m...) 
• Ze niet in elkaars LoS zijn maar zonder veel versperring (achter een 

hoek) 
• Er meer versperring is (raam, houten deur, muur ertussen) 
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• Testen usecases (toevoegen extra chips, uitwetten van enkele chips, 
chips die uit bereik gaan...) 

 
Scriptie: 

• Initiële problemen  
• Beginnen met extended abstract 

 

9 8/apr 

(Paasvakantie) 
 
Voorzien of schema zich ook goed aan past indien er chips worden 
weggenomen, wat gebeurt er dan. Wat gebeurt er indien dezelfde chips 
weer geïntroduceerd worden? 
 
Wat als een tweede opgezet subnetwerk in de buurt komt van mijn 
subnetwerk  
 
Verdere/vervolg indoor testing 
 

10 15/apr 

Zoveel mogelijk usecases en problemen behandeld (enkel nog indoor 
getest) 
 
Scriptie: 

• Beschrijven hoe de initiële problemen zijn opgelost  
• Alle mogelijke problemen volledig uitleggen en hoe de oplossing er 

rekening mee houdt 

11 22/apr 

Korte presentatie maken: probleem? Waarom mijn oplossing? Licht 
schetsen hoe het zal werken + voorbereiden 
 
Afronden van indoor testing, alles zou tegen nu goed moeten werken met 
een zekere zekerheid 
 
Scriptie: 

• Verder aanvullen ondervonden problemen en oplossingen 
 
(Waarschijnlijk) een korte presentatie aan bachelorstudenten 
 
 Eventueel: voorleggen werk/resultaten/scriptie aan begeleiders 

12 29/apr 

Outdoor testing: eens een wandeling maken doorheen Gent met enkele 
mensen, iedereen draagt een chip en ik maak een logboek met welke testen 
wanneer gebeuren, achteraf resultaten controleren. Proberen om met 
zoveel mogelijk mensen op stap te gaan voor genoeg resultaten 
 
Resultaten nagaan en oplossen problemen 

13 6/mei 

Bufferruimte voor outdoor problemen op te lossen, het kan zijn dat de eerste 
outdoor test in deze week ook gebeurt indien ik nog niet klaar was met 
indoor testing 

14 13/mei Implementatie finaal proberen maken 
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15 20/mei 

Nogmaals outdoor testing, zijn er nog problemen? 
 
Scriptie: 

• (Finale) resultaten beginnen neerschrijven, werkt de oplossing 
volledig, zijn er tekortkomingen? Wat is er wel en wat is er niet gelukt 
en gerealiseerd 

 
 

16 27/mei 

Indien het lukt is er nog een laatste outdoor test en kan de oplossing voor 
een laatste keer getest worden.  
 
Scriptie: 

• Abstract en extended abstract afwerken 
• Afwerken/aanpassen resultaten 
• Conclusies en besluit formuleren 

 
Scriptie laten nalezen voor feedback 
 
31 mei: scriptie 99% af 

17 3/jun 

Finishing touches aan scriptie 
 
Eindpresentatie opstellen 

18 10/jun 

Eindpresentatie afwerken en voorbereiden 
 
12 juni: scriptie indienen 

19 verder 22 juni: indienen logboek + eindpresentatie/verdediging 
 

http://tiwi.ugent.be/

