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Zpráva z výměnného pobytu na ETH, Švýcarsko 

Invited visiting student na Integrated Systems Laboratory, ETH Zürich 

Základní informace 

 Název projektu: Bluetooth Low Energy Positioning on FPGA 

 Student: Jan Kreisinger 

 Doba pobytu: 10. 2. 2020 – 10. 8. 2020 

 Školitelé: Mauro Salomon, Stefan Lippuner 

 Dohlížející profesoři: Quiting Huang, Pavel Hazdra 

 Domácí katedra na ČVUT: Katedra mikroelektroniky, FEL 

 Hostitelský institut na ETH: Integrated Systems Laboratory, D-ITET 

 Statut na ETH: Visiting student 

Úvod k organizaci a průběhu pobytu 

Cílem výměnného pobytu bylo zpracování diplomové práce na ETH v Curychu. Univerzitu ETH jsem si 

vybral na základě skvělých referencí a výjimečných výsledků výzkumu. Projekt, v rámci kterého bych 

zpracovával svoji diplomovou práci, jsem vybíral na základě svého studijního zaměření a zájmu. Pro 

projekt „Bluetooth Low Energy Positioning on FPGA“ vedený prof. Quiting Huang a školiteli Mauro 

Salomon a Stefan Lippuner jsem se rozhodl proto, že byl součástí kontinuálního výzkumu a navazoval 

na několik předchozích projektů. Lokalizace uvnitř budov je zároveň aktuální problematikou. 

Vzhledem k tomu, že FEL nemá žádnou dohodu o výměnných pobytech s ETH musel jsem podat 

přihlášku jako „Invited Visiting Student“ [1]. Jedná se o druh pobytu bez jakékoliv finanční podpory ať 

již ze strany ČVUT nebo ETH, student si zároveň musí platit školné které stojí 730 CHF za semestr [2]. 

Organizace výměnného pobytu zabrala bezmála rok času. Řídil jsem se instrukcemi uvedenými v [1]. 

Kontaktoval jsem přímo Mauro Salomon, se kterým jsme si upřesnili informace a očekávání obou stran. 

Na základě online pohovoru mi Mauro Salomon a prof. Quiting Huang přislíbili vedení projektu. 

Prof. Pavel Hazdra souhlasil s tím, že bude vedoucím a garantem projektu na straně FEL, což bylo 

podmínkou pro přijetí na ETH. V tuto chvíli byla již oficiální přihláška v mobility systému ETH spíše 

formalitou. Podpory ze strany FEL se mi dostalo prostřednictvím programu „Mobilita – Akce 200“. 

Vzhledem k tomu, že studentům v programu „Invited Visiting Student“ není nabídnuto ubytování 

musel jsem si ho zařídit sám. To se ukázalo jako velký problém, protože bydlení v Curychu je velmi 

drahé a výběr bytů je komplikován podvodnými nabídkami. Kandidáti jsou často vybíráni na základě 

osobnostních charakteristik a velká část inzerentů se nenamáhá odpovídat na zprávy a emaily. Na 
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základě těchto zkušeností považuji nalezení bytu „na dálku“ za rozumnou cenu v podstatě za nemožné. 

Rozhodně nedoporučuji platit jakoukoliv částku předem bez prohlídky bytu a podpisu smlouvy! 

Zhruba měsíc před odjezdem mě kontaktovala univerzita ETH, že zbývá několik málo ubytovacích 

kapacit pro výměnné studenty a z toho důvodu se rozhodli je nabídnout studentům v programu 

„Regular/Invited Visiting Student“. Tuto nabídku jsem s vděkem přijal. Cena ubytování pro studenty 

provozovaných WOKO organizací [4] organizací se liší dle velikosti, vybavení a adresy bytu (pokoje) a 

pohybuje se zhruba mezi 400 a 800 CHF. 

Několik týdnů před odjezdem mi bylo zasláno detailní zadání s harmonogramem projektu. 

Dopravu do Curychu zajišťuje několik autobusových společností – Nobless Line, Regio Jet, Flix Bus a 

další. Kromě autobusu je možné jet i přímým nočním vlakem zajištěným ČD nebo letět se společností 

SwissAir. Cesta autem do Curychu trvá zhruba 7 hodin. 

Život v Curychu 

Život v Curychu je velice pohodlný ale i nákladný. Kvalita MHD je na vysoké úrovni, spoje jezdí 

v krátkých intervalech a většinou na sebe navazují. Celé město je protkáno cyklostezkami a naprostá 

většina řidičů je k cyklistům velice ohleduplná. Z toho důvodu doporučuji pořídit si kolo co nejdříve po 

příjezdu co Curychu, lze tím ušetřit významnou částku. Cena použitých kol začíná zhruba na 70 CHF. 

Měsíční jízdenka na hromadnou dopravu stojí zhruba 180 CHF. Vzhledem k tomu, že jsem bydlel 

v městečku Zollikon, které přímo navazuje na Curych, ale není jeho součástí, platil jsem 225 CHF za 

měsíční jízdenku. Pokud má člověk v plánu cestovat po Švýcarsku vyplatí se pořídit si roční 50% slevu 

na hromadnou dopravu (platí i pro jednotlivé jízdenky na MHD). Plná cena zpáteční jízdenky do 

jakéhokoliv místa v Alpách je minimálně 50 CHF. 

Supermarkety jsou většinou otevřeny do 20:00 nebo 21:00 a všechny obchody jsou zavřené v neděli a 

státní svátky. Jedinou výjimkou jsou obchody v nádražních halách (např. nádraží Hauptbahnhof a 

Stadelhofen). Většina potravin je 2krát až 5krát dražší než v Česku. Velice drahé je zejména červené 

maso. 

ETH má poblíž každé své budovy stravovací zařízení. Hlavní chod stojí 6.50 CHF za bezmasá jídla a 9.50 

až 12.50 CHF za jídla s masem. Kvalita všech stravovacích zařízení a nabízených jídel je na velmi vysoké 

úrovni. Přidání porce je ve větších menzách bezplatné. 

Dominantou Curychu je Curyšské jezero, které je snadno dostupné v podstatě z jakéhokoliv místa 

v Curychu. Kolem jezera je několik veřejných pláží, některé jsou zdarma a jiné s placeným vstupným. 

Velkou výhodou Curychu je mezinárodní letiště s častými spoji po celé Evropě, ale i snadná dostupnost 

přírody a hor. 
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Popis projektu 

Cílem projektu bylo navrhnout a realizovat BLE lokalizační testbed založený na FPGA. Výchozím bodem 

projektu byl akcelerátor Celeste navržený v jednom z předchozích projektů na ETH. Celeste integruje 

funkci digitální části fyzické vrstvy BLE přijímače, a kromě toho je schopný spočítat sílu přijímaného 

signálu. V rámci mého projektu byl tento akcelerátor modifikován na základě simulací v Matlabu a RTL 

simulací. Upravené Celeste bylo integrováno do System on Chip (SoC) a celý systém byl implementován 

na FPGA. Pro celý systém byla navržena lokalizační aplikace v jazyce C založená na metodě 

multilaterace a metodě nejmenších čtverců. Pro finální měření by navržen experimentální setup 

v kancelářské místnosti o zhruba 130 m2.  

Celý projekt byl rozdělen do sedmi fází dle harmonogramu navrženém v zadání projektu. V první fázi 

jsem se měl seznámit s architekturou akcelerátoru Celeste, s jeho komunikačním rozhraním a s BLE 

komunikačním protokolem. 

Ve druhé fázi jsem se měl zabývat jeho bit-true modelem navrženým v prostředí Matlab. Cílem mělo 

být naučit se generovat grafy Bit Error Rate (BER) pro ověření funkce na systémové úrovni a stimuly a 

odpovědi pro simulace na úrovni RTL. 

Třetí fáze měla být věnována integraci Celeste do SoC. V rámci této fáze byl systém simulován na RTL 

úrovni. 

V dalším kroku měl být integrovaný systém implementován na FPGA s připojenou EvaLTE deskou a 

funkce systému měla být ověřena pomocí jednoduchého programu a stimulů načtených do paměti, 

případně pomocí RF testeru. 

Pátá fáze byla zaměřena na návrh a ladění softwaru nezbytného pro požadovaná měření pozice.  

Během další fáze měl být sestaven experimentální setup pro měření lokalizace a požadovanou 

charakterizaci celého systému. 

Poslední měsíc projektu byl rezervován výhradně pro psaní diplomové práce a psaní dokumentace 

(komentování kódu). 

V průběhu celého projektu se ale jednotlivé fáze prolínali, případně bylo nutné se k určitým krokům 

vracet, pokud byla objevena dříve neodhalená chyba. 

Průběh výměnného pobytu 

Na ETH jsem byl vřele přijat svými školiteli i dalšími studenty. Každému studentovi pracujícímu na 

některém z projektů je přidělena osobní pracovní stanice v open space kanceláři pro zhruba 20 

studentů. Zároveň s počítačem byl poskytnut veškerý nezbytný profesionální SW. Práce na projektu 
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vyžadovala zhruba 6 až 10 hodin práce denně a přístup do budovy byl v případě potřeby umožněn i o 

víkendu. Se školiteli Mauro Salomon a Stefan Lippuner jsem se scházel jednou týdně na zhruba 

hodinových schůzkách. Na nich jsme probírali progres z předchozího týdne, výhled postupu na příští 

týden a případně problémy se kterými se zrovna potýkám. V případě potřeby mi školitelé byli 

k dispozici v průběhu celého pracovního týdne. 

Celý pobyt byl významně poznamenán pandemií nového koronaviru i díky úzkému společenskému a 

ekonomickému propojení italské Lombardie a švýcarského kantonu Ticino. První nakažení se ve 

Švýcarsku objevili koncem února a od půlky března byly zcela uzavřeny veškeré prostory školy. Zhruba 

od stejné doby byly uzavřeny i všechny obchody a provozovny s výjimkou prodejen potravin. Díky 

tomu, že velká část projektu se týkala simulací a psaní kódu mohl jsem pokračovat pomocí vzdáleného 

připojení bez toho, aby muselo být upraveno zadání nebo změněny cíle projektu. Jediným problémem 

pak bylo nekvalitní připojení k internetu na koleji. Kvůli pandemii byly zrušeny i veškeré akce místní 

ESN organizace.  

První část projektu jsem se věnoval studiu poskytnutých materiálů zejména BLE fyzické a spojové 

vrstvě, zprávy z předchozího projektu, během kterého byl navržen akcelerátor Celeste apod. V rámci 

této části jsem reprodukoval výsledky předchozího projektu pomocí simulací v Matlabu. Zároveň jsem 

provedl simulace s náhodným frekvenčním ofsetem and náhodným počtem vzorků signálu před 

samotným BLE paketem. Tím byly odhaleny nedostatky původního návrhu, které musely být 

napraveny.  

Všechny změny byly nejdříve implementovány a ověřeny v bit-true modelu. Nejdříve byla zavedena 

kompenzace frekvenčního ofsetu a byla zlepšena kvantizace vnitřních signálů. Další významnou 

změnou bylo zvýšení počtu vzorků signálu využitých pro detekci BLE preambule. Tím došlo k výraznému 

zlepšení přijímacích charakteristik Celeste akcelerátoru.  

Tyto změny byly po sléze implementovány ve VHDL kódu a jejich ekvivalence s bit-true modelem byla 

ověřena pomocí stimulů a odpovědí generovaných modelem. Akcelerátor Celeste byl následně 

debugován pomocí RTL simulací. Byly zavedeny nové výstupní signály a APB registry pro lepší ovládání 

akcelerátoru a debugování programu. Odladěné Celeste bylo integrováno do SoC poskytnutého 

školiteli. Tento SoC je vyvíjen na IIS v rámci výzkumu zabývajícího se komunikačními technologiemi 

využitelnými v IoT. Dva výstupní signály Celeste byly připojeny k volným přerušením procesoru. 

Integrované SoC bylo implementováno na FPGA a deska EvaLTE byla použita jako RF rozhraní celého 

systému.  

Funkce celého systému byla ověřena nejdříve pomocí stimulů zapsaných do paměti procesoru, které 

byly přivedeny na signálovou sběrnici. V druhém kroku bylo Celeste připojeno k CMW500 RF testeru a 
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funkce byla ověřena pomocí ARB souboru generovaným bit-true modelem a následně BLE signálem 

generovaným tímto RF testerem. Dosažená citlivost systému byla -88 dBm při 0.01 BER, což je 

srovnatelné s komerčně dostupnými systémy.  

Následně byla vyvinuta knihovna pro ovládání Celeste akcelerátoru. Součástí knihovny jsou funkce pro 

reset a spouštění Celeste a následný bit procesing definovaný linkovou vrstvou BLE protokolu.  

V kancelářské místnosti o zhruba 130 m2 byl sestaven experimentální setup ze 6 komerčních majáků 

ve výšce 2 m. Během všech měření byla místnost běžně využívána zhruba 8 dalšími studenty. Pro 

primární měření byla navržena aplikace, která měří sílu signálu z BLE majáků v pravidelných intervalech 

v každém kanálu určeném pro advertising zvlášť. Tato měření byla použita pro charakterizaci RF 

prostředí a pro určení největších problémů – nestabilita RF prostředí, majáky mimo přímou viditelnost 

a rozdíly mezi jednotlivými kanály určenými pro advertising. Na základě těchto měření byly určeny čtyři 

matematické modely logaritmického útlumu signálu jeho propagací. 

Na základě těchto měření byla navržena lokalizační aplikace využívající metodu multilaterace a metodu 

nejmenších čtverců pro výpočet pozice. Síla signálu byla rovnoměrně měřena ze všech majáků a ve 

všech třech kanálech. Třicet posledních vzorků od jednotlivých majáků bylo průměrováno a z těchto 

průměrů byla spočtena vzdálenost od jednotlivých majáků. Ze získaných vzdáleností byla určena pozice 

FPGA systému. Finální měření probíhala v deseti bodech rovnoměrně rozmístěných po místnosti.  

Pro zvýšení přesnosti bylo zváženo vyloučení až dvou majáků s nekvalitním signálem z výpočtu pozice. 

Kvalita signálu byla posuzována jednak pomocí standardní odchylky síly signálu (čím nižší tím kvalitnější 

signál) a zadruhé pomocí úrovně síly signálu (čím silnější signál tím kvalitnější). 

Závěr a výsledky projektu 

Části této kapitoly jsou volným překladem závěru mojí diplomové práce.  

Všechny vytyčené cíle projektu byly úspěšně splněny. Celeste akcelerátor byl modifikován a 

integrován do SoC založeného na PULP platformě. Celý systém byl implementován na FPGA a jeho 

funkce byla ověřena pomocí CMW500 RF testeru a komerčních BLE majáků. Pro řízení Celeste byla 

navržena knihovna v jazyce C. Pro ověření lokalizačních schopností Celeste byla navržena aplikace a 

její funkce byla ověřena. Celý systém byl testován v komplexním RF prostředí.  

Dva rozdílné přístupy pro zlepšení přesnosti lokalizace byly vyzkoušeny. Vyjmutím dvou majáků 

s nejvyšší standardní odchylkou byla zlepšena průměrná chyba určení pozice o 2 % a vyjmutím dvou 

majáků s nejslabším signálem byla zvýšena přesnost určení pozice až o 60 %. To je výrazné zlepšení, 

zvláště pokud uvážíme, jak jednoduchá je implementace takového algoritmu. Dosažená střední chyba 

určení pozice je 2.75 m. Chyba určení pozice byla <5.08 m v 95 % všech případů. Touto metodou bylo 
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možné určit novou pozici zhruba každé 4 sekundy. Dosažená střední chyba je srovnatelná se „state of 

the art“ a je dostačující pro nízkonákladové indoor lokalizační systémy. 

Celeste je nyní připraveno na další optimalizaci z hlediska plochy a spotřeby energie. Operace bitového 

procesingu by měly být přesunuty na HW, čímž by bylo možné ušetřit významné množství času a 

energie. Přesnost určení pozice by mohla být dále zlepšena pomocí komplexnějších algoritmů jako 

například vážená metoda nejmenších čtverců, Newton-Raphsonova metoda nebo Gauss-Newtonova 

metoda. Dále by bylo vhodné ověřit přenositelnost navrženého systému do jiného prostředí. 

Na závěr bych rád poděkoval Mauro Salomon a Stefan Lippuner za jejich cenné rady a profesionální 

vedení během celého zpracování diplomové práce. Rád bych také vyjádřil svoji vděčnost profesoru 

Huang za to, že mi dal příležitost zpracovávat tento projekt na ETH a také profesoru Hazdrovi za 

garantování a vedení projektu na straně FEL. 

Užitečné odkazy 

[1] https://ethz.ch/en/studies/non-degree-courses/exchange-and-visiting-

studies/programmes/visiting-students/invited-visiting-students.html 

[2] https://ethz.ch/en/studies/financial/tuition-fees.html 

[3] https://www.fel.cvut.cz/cz/education/abroad/studium-podpora.html 

[4] http://www.woko.ch/  


