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LOKALIZACJA PASYWNA W OPARCIU O SYSTEMY ULTRA SZEROKOPASOMOWE 
W ŚRODOWISKU WEWNĄTRZ BUDYNKÓW 

PASSIVE INDOOR LOCALIZATION USING ULTRA-WIDEBAND SYSTEMS 

Streszczenie: W artykule przedstawiono algorytm lokali-
zacji pasywnej oparty o system ultra szerokopasmowy. 
Proponowany algorytm na podstawie zmian w transmitan-
cji kanału radiowego wprowadzonych przez lokalizowany 
obiekt zwraca położenie obiektu. Dla poruszającego się 
obiektu zaimplementowano filtr Kalmana. Na podstawie 
przeprowadzonych badań pokazano, że za pomocą propo-
nowanego algorytmu można osiągnąć dokładność lokaliza-
cji pojedynczego obiektu wynoszącą ok 0,4 m. 

Abstract: In this paper a passive localization algorithm 
based on ultra-wideband system has been introduced. Pro-
posed algorithm based on changes in channel impulse re-
sponse introduced by localized object returns its position. 
For moving object Kalman filter has been implemented. 
Results of conducted measurements show that by using 
proposed algorithm localization error of 0,4 m. for single 
object tracking is achievable. 

Słowa kluczowe: filtr Kalmana, lokalizacja bezprzewodo-
wa, lokalizacja pasywna, ray tracing, UWB. 

Keywords: Kalman filter, passive lozalization, wireless 
localization, ray tracing, UWB. 

1. WSTĘP

Usługa lokalizacji w dzisiejszych czasach jest 
ogólnie dostępna dzięki takim systemom jak GPS (Glo-
bal Positioning System), czy za pośrednictwem sieci 
komórkowej. Dokładność lokalizacji ulega jednak dra-
matycznemu zmniejszeniu wewnątrz budynków wobec 
tłumienia sygnału radiowego przez ściany. Z tego powo-
du konieczne staje się stworzenie dedykowanego syste-
mu lokalizacji dla środowiska wewnątrz budynków. 
Obecnie nie istnieje jeden, powszechny system lokaliza-
cji dla środowiska wewnątrz budynków, można za to 
wymienić szereg technik lokalizacji. 

Wśród technik lokalizacji bezprzewodowej na 
szczególną uwagę zasługują techniki pasywne, w któ-
rych obiekt będący przedmiotem lokalizacji nie bierze 
udziału w transmisji bezprzewodowej – jest on pasywny. 
Lokalizowany obiekt wprowadza zmiany w kanale ra-
diowym, na podstawie których wyznaczana jest jego 
pozycja. Powyższa definicja ma następujące znaczenie 
praktyczne: lokalizowany obiekt nie musi mieć na sobie 
żadnego urządzenia nadawczo – odbiorczego. 

Dla lokalizacji pasywnej istnieje szereg zastoso-
wań, które można podzielić na takie, gdzie obiekt nie 
może być lokalizowany za pomocą klasycznych metod 
lokalizacji (gdy w wyniku trzęsienia ziemi człowiek 
został uwięziony pod gruzami) lub po prostu nie chce 
być lokalizowany (monitorowanie pomieszczeń o ogra-
niczonym dostępie). 

Artykuł ten powstał na podstawie badań przepro-
wadzonych w ramach pracy magisterskiej pierwszego 
autora [1]. 

2. MODEL KANAŁU RADIOWEGO

Podstawowym sposobem opisu kanału radiowego 
jest jego odpowiedź impulsowa. W rozważaniach przyję-
to następującą postać odpowiedzi impulsowej [3]: 
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�� i ��  odpowiednio oznaczają amplitudę zespoloną
i opóźnienie k-tego komponentu wielodrogowego. 
Składnik sumy ��
�� � ��� opisuje deterministyczne
komponenty wielodrogowe, natomiast ���� reprezentuje
szeroko pojęty szum, czyli wszystko, co nie da się za-
modelować deterministycznie, m.in. rozproszone kom-
ponenty wielodrogowe (diffuse multipath, DM), mode-
lowane za pomocą teorii perturbacji jako stochastyczny 
proces gaussowski [4]. Ścieżki propagacji determini-
stycznych komponentów wielodrogowych (a tym samym 
ich opóźnienia propagacyjne) są modelowane za pomocą 
techniki ray tracing [5]. Technika ta, polega na wyzna-
czaniu poszczególnych ścieżek propagacji sygnału ra-
diowego poprzez znajdowanie odbić lustrzanych odbior-
nika względem ścian lub przeszkód znajdujących się 
w pomieszczeniu. 

3. ALGORYTM LOKALIZACJI

Zjawisko propagacji wielodrogowej oraz rozdziel-
czość czasowa użytego systemu radiowego są kluczowe 
dla proponowanego algorytmu lokalizacji. Urządzenia 
systemów ultra szerokopasmowych (UWB) z racji swo-
jej doskonałej rozdzielczości czasowej, która wynika 
bezpośrednio z wysokiej częstotliwości próbkowania 
sygnału, potrafią rozróżnić komponenty wielodrogowe 
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na podstawie ich opóźnienia propagacyjnego. W sytua-
cji, gdy dany komponent wielodrogowy znika, można 
wywnioskować, że lokalizowany obiekt znajduje się 
gdzieś na jego ścieżce propagacji. Gdy znikają dwa 
komponenty wielodrogowe przecinające się w jednym 
miejscu można analogicznie wywnioskować, że lokali-
zowany obiekt znajduje się na przecięciu dwóch promie-
ni odpowiadającym tym komponentom. Rozważania 
komplikują się, gdy promienie odpowiadające kompo-
nentom wielodrogowym, które zniknęły przecinają się  
w więcej niż jednym miejscu. W takim przypadku nie 
zawsze możliwe jest jednoznaczne wyznaczenie lokali-
zacji obiektu. 

Na podstawie powyższych rozważań zaprojekto-
wano algorytm lokalizacji pasywnej. Założono, że obiekt 
lokalizacji zajmuje pewien obszar – dla uproszczenia 
przyjęto, że obiekt jest kwadratem o długości boku 0,5 
m. Dla lokalizowanego obiektu wyznaczono jego 
wszystkie możliwe pozycje w rozważanym pomieszcze-
niu z zadaną dokładnością, równą 0,1 m. W efekcie 
otrzymano siatkę złożoną z elementarnych kwadrato-
wych komórek o wymiarach lokalizowanego obiektu 
nakładających się na siebie co 0,1 m. Każdemu promie-
niowi przyporządkowywane są możliwe pozycje obiek-
tu, przez które przechodzi dany promień. Na podstawie 
tego przyporządkowywania tworzona jest macierz dla 
każdego promienia, w której występują dwie wartości: 
 0 albo 1. Wartość 1 przypisywana jest możliwym pozy-
cjom obiektu przez które przechodzi dany promień, 
pozostałym pozycjom przyporządkowywana jest wartość 
0. W przypadku zablokowania promienia macierz ta 
interpretowana jest następująco: 1 oznacza, że w tej 
pozycji może znajdować się lokalizowany obiekt, nato-
miast 0 oznacza, że w tej pozycji na pewno nie ma 
obiektu. Kolejnym krokiem działania algorytmu jest 
wyznaczenie komponentów wielodrogowych, które 
zostały zablokowane. W zależności od tego, czy algo-
rytm stosowany jest dla danych symulacyjnych, czy 
pomiarowych rozstrzygane jest to na podstawie obliczeń 
geometrycznych, bądź reguły detekcyjnej (podrozdział 
3.1). Następnie macierze odpowiadające komponentom 
wielodrogowym, które zostały uznane za zablokowane 
są do siebie dodawane, tworząc macierz wynikową. 
Elementy macierzy wynikowej reprezentujące możliwe 
pozycje obiektu o największej wartości wskazują szaco-
waną pozycję obiektu (rys. 1). Jeśli elementy te tworzą 
jeden obszar, pozycja obiektu wyznaczana jest jako 
środek ciężkości tego obszaru. W przeciwnym wypadku 
szacowana pozycja obiektu jest wyznaczana w obszarze 
najbliższym do poprzedniej oszacowanej pozycji obiek-
tu. Gdy obiekt dopiero zaczął swój ruch i informacja  
o poprzedniej szacowanej pozycji obiektu nie jest do-
stępna, pozycja obiektu pozostaje nieustalona. 

Patrząc z innego, równoważnego punktu widzenia, 
algorytm wyznacza lokalizację obiektu w pozycji, dla 
której iloczyn zbioru promieni przechodzących przez tą 
pozycję i zbioru promieni, które zostały zablokowane ma 
największą moc. Gdyby odwzorowanie �: ������� →
���ó� ������ �, było wzajemnie jednoznaczne oraz 
obecność promieni była poprawnie wykrywana algorytm 
zawsze zwracałby poprawną pozycje obiektu. 

 

Rys. 1. Przykładowy obraz macierzy wynikowej; ciem-
niejsze miejsca wskazują elementy macierzy o najwięk-
szych wartościach, jasnoniebieski kwadrat oznacza rze-

czywistą pozycję obiektu 

 

3.1. Reguła detekcyjna 
W rzeczywistości lokalizowany obiekt stając na 

ścieżce propagacji promienia, nie blokuje go (zmniejsza 
jego wartość bezwzględną amplitudy do zera), lecz go 
tłumi, powoduje jedynie spadek wartości bezwzględnej 
amplitudy. Wymusza to konieczność określenia pewne-
go kryterium, które pozwoli określić, czy promień został 
zablokowany, czy nie. 

Bazując na matematycznym modelu kanału radio-
wego (rozdział 2) i używając rozkładu Gaussa dla warto-
ści bezwzględnych amplitud komponentów wielodrogo-
wych ustalono następującą regułę detekcyjną: 

 |��| < 〈|��|〉 � %&|'(| (2) 

Oznaczenia: �� to amplituda zespolona rozpatrywanego 
komponentu wielodrogowego, &|'(| to odchylenie stan-
dardowe komponentu wielodrogowego, % to parametr 
przyjmujący wartość 3, natomiast |·|, 〈·〉, to odpowiednio 
operatory wartości bezwzględnej i wartości średniej. 
Wartość średnia oraz odchylenie standardowe obliczane 
są na podstawie pomiarów treningowych [1]. Spełnienie 
powyższego warunku oznacza, że promień został zablo-
kowany. 

3.2. Filtr Kalmana 
Dla poruszającego się obiektu użyto filtru Kalmana 

[7], który działa w oparciu o założenie, że lokalizowany 
obiekt porusza się z ograniczoną szybkością i niejako 
„wygładza” trasę obiektu, jak też zapobiega dużym, 
nierzeczywistym zmianom pozycji obiektu dla kolejnych 
pomiarów. Implementacje filtru Kalmana zaczerpnięto  
z publikacji [8]. Według tej implementacji obiekt teore-
tycznie się nie porusza, a jego ruch (zmiana położenia) 
jest efektem działania szumu własnego systemu. 

4. POMIARY 

Kanał radiowy był badany metodą korelacyjnego 
sondowania kanału (correlative channel sounding) [4]  
z wykorzystaniem m-sekwencyjnego radaru Ilmsens 
Ultra-Wide Band M-sequence. Przesyłano sygnał o czę-
stotliwości środkowej równej 6,95 GHz i czasie trwania 
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impulsu 0,25 ns. Wybrana częstotliwość próbkowania 
umożliwiała obserwowanie odpowiedzi impulsowej  
o długości 589 ns, co odpowiada maksymalnej długości 
komponentu wielodrogowego równej 176,7 m. Amplitu-
dy poszczególnych komponentów wielodrogowych były 
przyporządkowywane do odpowiednich ścieżek propa-
gacji na podstawie opóźnienia propagacyjnego uprzed-
nio obliczonego za pomocą metody ray tracing. Dokład-
ny opis procedury przyporządkowywania oraz obliczania 
amplitudy komponentów wielodrogowych znajduje się 
w publikacji [2]. 

Pomiary zostały przeprowadzone w sali seminaryj-
nej Laboratorium Przetwarzania Sygnałów i Komunika-
cji Werbalnej (Signal Processing and Speech Communi-
cation Laboratory) Uniwersytetu Technicznego w Grazu 
(Technische Universität Graz) podczas miesięcznego 
stażu naukowego pierwszego autora. Pomieszczenie 
miało wymiary około 6 x 8,5 m2. 

Scenariusze pomiarowe zakładały sieć pomiarową 
złożoną z 3 nadajników oraz 4 odbiorników systemu 
UWB, tworzących 12 kanałów radiowych, ustawionych 
w stałych, znanych pozycjach (pozycje te zostały zazna-
czone na rys.1: kolor niebieski – nadajniki, kolor czer-
wony - odbiorniki). Pojedynczy scenariusz przewidywał 
ruch obiektu wzdłuż trasy będącej linią prostą. Trasa 
pierwsza miała długość 7 m, natomiast trasa druga  
i trzecia 5 m. Każda z tras składała się z punktów pomia-
rowych rozmieszczonych co 10 cm. Pomiary przepro-
wadzono w następujący sposób: obiekt ustawiano  
w danym punkcie pomiarowym, mierzono odpowiedź 
impulsową wszystkich kanałów radiowych, po czym 
przemieszczano obiekt do kolejnego punktu pomiarowe-
go. Lokalizowanymi obiektami były sześcienne pudło 
 o długości boku 50 cm, którego każda ściana była obło-
żona płaszczyznami absorpcyjnymi wytłumiającymi falę 
radiowe oraz człowiek. Pudło zamontowano na statywie, 
tak aby znajdowało się na wysokości anten. Anteny 
umieszczono na wysokości odpowiadającej klatce pier-
siowej człowieka. 

5. WYNIKI BADAŃ 

Według scenariuszy pomiarowych przeprowadzono 
pomiary jak i symulacje w pakiecie MATLAB. Możliwe 
ścieżki propagacji wyznaczono za pomocą metody ray 
tracing. Rozważano ścieżki propagacji zawierające do 
trzech odbić, co stanowi wystarczająco dokładne przy-
bliżenie mocy dochodzącej do odbiorników [6]. Dla 
symulacji to czy dana ścieżka propagacji została prze-
słonięta przez obiekt było rozstrzygane na podstawie 
obliczeń geometrycznych, dla danych pomiarowych 
zastosowano regułę decyzyjną. W symulacji lokalizowa-
nym obiektem był kwadrat o boku długości 0,5 m. 

Badanymi parametrami lokalizacji były: skutecz-
ność lokalizacji oraz błąd lokalizacji. Skuteczność loka-
lizacji jest wyrażana jako stosunek liczby pomiarów dla 
których algorytm był w stanie zwrócić pozycję obiektu 
do liczby wszystkich pomiarów. Błąd lokalizacji jest 
miarą dokładności lokalizacji, definiowany jest jako 
odległość pomiędzy pozycją obiektu oszacowaną przez 
algorytm lokalizacji a rzeczywistą pozycją obiektu. 

Tab. 1. Statystyka lokalizacji 

Trasa Badanie Średni 
błąd 

Maks. 
błąd 

Skuteczność 

1 Symulacja 0,04 m 0,2 m 70/70 
1 Pudło 0,38 m 1,86 m 55/70 
1 Człowiek 0,44 m 1,63 m 53/70 
2 Symulacja 0,08 m 0,7 m 50/50 
2 Pudło 0,31 m 1,04 m 50/50 
2 Człowiek 0,27 m 0,71 m 49/50 
3 Symulacja 0,05 m 0,14 m 50/50 
3 Pudło 0,39 m 1,25 m 50/50 
3 Człowiek 0,46 m 1,5 m 46/50 

1, 2, 3 Symulacja 0,06 m 0,7 m 100% 
1, 2, 3 Pudło 0,36 m 1,86 m 91% 
1, 2, 3 Człowiek 0,39 m 1,63 m 87% 

W tabeli 1 przedstawiono podstawową statystykę 
dla przeprowadzonych badań: średni błąd lokalizacji, 
maksymalny błąd lokalizacji oraz skuteczność lokaliza-
cji. Minimalny błąd dla wszystkich pomiarów wynosi  
0 m i został on pominięty w tabeli. 

Dla symulacji algorytm lokalizacji działa dla każ-
dego punktu pomiarowego, co świadczy o tym, że co 
najmniej jeden promień został zablokowany przez 
obiekt. Średni błąd lokalizacji na każdej z tras nie prze-
kracza 10 cm, a maksymalny błąd jest przybliżony do 
rozmiaru lokalizowanego obiektu. Tak duża wartość 
błędu wynika z tego, że elementy macierzy wynikowej 
mające największą wartość tworzą jeden duży obszar, 
 a środek ciężkości tego obszaru nie pokrywa się z rze-
czywistą pozycją obiektu. 

Wyniki badań symulacyjnych są wynikami teore-
tycznymi; dla danych pomiarowych skuteczność lokali-
zacji nie jest nadal stuprocentowa, a błąd lokalizacji 
znacząco rośnie. Nieskuteczność algorytmu lokalizacji 
dla danych pomiarowych może być spowodowana tym, 
że: 

1. na początku trasy obiektu algorytm wyznaczył dwa 
rozłączne obszary złożone z elementów macierzy 
wynikowej mających największą wartość, 

2. reguła detekcyjna nie wykryła żadnych zablokowa-
nych komponentów drogowych, w związku z czym 
algorytm nie miał żadnych danych wejściowych. 

Większy błąd w porównaniu do badań symulacyjnych 
wynika z tego, że elementy macierzy wynikowej tworzą 
większe obszary niż w przypadku symulacji, co z kolei 
spowodowane jest tym, że reguła detekcyjna wykrywa 
średnio 20 mniej zablokowanych komponentów wielo-
drogowych na pomiar. 

5.1. Filtr Kalmana 
Szacowane pozycje obiektu zwrócone przez algo-

rytm lokalizacji przetworzono filtrem Kalmana opisa-
nym w sekcji 3.2. Szum systemu jest parametrem odpo-
wiadającym za odległość jaką może przemierzyć obiekt 
pomiędzy kolejnymi pomiarami i jego wartość przyjęto 
jako 0,1 m. Wartość szumu pomiarowego dobrano na 
podstawie wyników dokładności lokalizacji i dla badań 
symulacyjnych wynosi on 0,05 m, a dla pomiarów  
0,4 m. 
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Tab. 2. Statystyka lokalizacji z użyciem filtru Kalmana 

Trasa Badanie Średni błąd Maks. błąd 
1 Symulacja 0,06 m 0,2 m 
1 Pudło 0,34 m 1,52 m 
1 Człowiek 0,35 m 1,33 m 
2 Symulacja 0,1 m 0,7 m 
2 Pudło 0,25 m 0,92 m 
2 Człowiek 0,23 m 0,63 m 
3 Symulacja 0,06 m 0,14 m 
3 Pudło 0,31 m 0,86 m 
3 Człowiek 0,41 m 0,98 m 

1, 2, 3 Symulacja 0,07 m 0,7 m 
1, 2, 3 Pudło 0,3 m 1,52 m 
1, 2, 3 Człowiek 0,33 m 1,33 m 

W tabeli 2 przedstawiono statystykę dla badań 
 z użyciem filtru Kalmana. Pominięto statystykę sku-
teczności, ponieważ jest ona taka sama jak dla wyników 
 w tabeli 1. 

Dla symulacji można zauważyć niewielkie zwięk-
szenie średniego błędu lokalizacji oraz taki sam błąd 
maksymalny względem wyników uzyskanych bez użycia 
filtru Kalmana. Wynika to z dobranej wartości szumu 
pomiaru; jest ona zbyt mała, aby zredukować duże błędy 
a jednocześnie na tyle duża, aby minimalnie popsuć 
średni błąd lokalizacji, natomiast zmniejszenie jej sta-
wiałoby pod znakiem zapytania zasadność zastosowania 
filtru Kalmana. 

Analizując wyniki pomiarów dla pudła oraz czło-
wieka można zauważyć wyraźne zmniejszenie maksy-
malnego błędu lokalizacji. Użycie filtru Kalmana skut-
kuje również zmniejszeniem średniego błędu lokalizacji. 
Na rys. 2 widać zmniejszenie dużych wartości błędu. Dla 
pomiarów dla których błąd lokalizacji wynosił poniżej 
0,4 m zdarza się, że błąd rośnie, co wynika bezpośrednio 
z wybranej wartości szumu pomiarowego. Patrząc na 
rys. 3, który jest reprezentatywny dla wszystkich scena-
riuszy można śmiało powiedzieć, że filtr Kalmana speł-
nia swoją rolę; wygładza trasę obiektu i redukuje nierze-
czywiste przeskoki między kolejnymi pomiarami. 

6. WNIOSKI KOŃCOWE 

Wyniki symulacji wykazują niewielki błąd lokali-
zacji oraz stuprocentową skuteczność lokalizacji. Symu-
lacje porównano z wynikami eksperymentalnymi. Po-
miary wykazują większy błąd lokalizacji, niż symulacja, 
ale błąd ten nadal pozostaje akceptowalny i wynosi ok. 
0,4 m dla pudła i człowieka. Przypadki kiedy algorytm 
nie zwracał pozycji obiektu nie mają większego znacze-
nia przy ciągłym śledzeniu obiektu, ponieważ przy do-
statecznej zmianie położenia algorytm ponownie był 
zdolny zlokalizować obiekt. Gorsze wyniki pomiarów 
wynikają głównie z niedoskonałości reguły detekcyjnej  
i sposobu przeprowadzania pomiarów (jeden pomiar 
trzeba było przeprowadzać parokrotnie z powodu niewy-
starczającej liczby urządzeń). Należy również pamiętać, 
że w symulacji nie uwzględniono rzeczywistych parame-
trów, jak np. materiał ścian na których zachodziły odbi-
cia. Przedstawiony system skutecznie lokalizuje obiekt i 
mógłby pełnić np. funkcję systemu monitoringu po-
mieszczeń o ograniczonym dostępie. 

 

Rys. 2. Wykres zależności błędu lokalizacji w funkcji 
kolejnych punktów pomiarowych dla trasy 2 

 

Rys. 3. Porównanie szacowanych przebiegów trasy 2 bez 
oraz z użyciem filtru Kalmana 
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