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Thesisvoorstel 

Studie van de absorptie veroorzaakt door de 

straling van poorten voor elektronische 

artikelbeveiliging 
 

Promotoren 

Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleider 

Günter Vermeeren 





Referentie niveaus soms overschreden 

Doelstelling: Voldaan aan basisrestricties? 



FDTD tool 

3D electromagnetic solvers 

Hybrid MoM/ FEM tool 



Virtual Family models 



EM absorptie in lichaam 



gunter.vermeeren@intec.ugent.be 



Thesisvoorstel 

Blootstelling van een cameraman aan de 

elektromagnetische straling tijdens de 

draadloze overdracht van beeld 
 

Promotoren 

Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleider 

Günter Vermeeren 





Nabije-veld blootstelling 

Blootstelling meerdere uren per dag 



gunter.vermeeren@intec.ugent.be 



Thesisvoorstel 

Studie van de absorptie van 

elektromagnetische energie in een menselijk 

lichaam tijdens een onderzoek in een MRI 

scanner 
Promotoren 

Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleider 

Günter Vermeeren 





Magneet 

Gradient spoel 

Radiofrequente spoel 



Absorptie door RF coil? 



gunter.vermeeren@intec.ugent.be 



Thesisvoorstel 

Invloed van lichaamsbouw op de verstrooiing van 
radiofrequente elektromagnetische velden 
 
Promotoren 
Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleider 
Arno Thielens 
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Probleemstelling 

Persoonlijke exposimeters 

blootstelling aan 
radiofrequente 

elektromagnetische 
velden 

opmeten van 

meetonzekerheden 

Morphologie 
testpersoon 

Positionering 
exposimeter 
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Invloed morfologie en plaatsing exposimeter 

Meet een exposimeter wel hetzelfde op als hij op verschillende mensen geplaatst wordt? 
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voor WiFi  

Invloed morfologie en plaatsing exposimeter 

Meet een exposimeter wel hetzelfde op als hij op verschillende mensen geplaatst wordt? 

Hoe groot is deze 
variatie en hoe kan 

deze verholpen 
worden? 

FDTD simulaties 

Metingen 



Thesisvoorstel 

Ontwerp van een blootstellingskaart voor  

elektromagnetische straling in Gent 
 

Promotoren 

Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleider 

Sam Aerts 



Probleemstelling 

 Continue blootstelling aan radiofrequente (RF) 

elektromagnetische straling (GSM, UMTS, LTE, Wi-Fi, 

FM, ...) 

  ? Hoeveel en waar ? 
     

  Nood aan informatie 

 

 In kaart brengen van elektromagnetische straling 

 Moeilijk in real-life: (bewegende) obstakels, interferentie, … 

 Simulaties, maar veel nauwkeurige info nodig 

 Interpolatie, maar veel tijdrovende metingen nodig 

 



Doel thesis 

 Nauwkeurige blootstellingskaart voor  

    een echte omgeving (Gent) 

 Indoor en outdoor omgeving 

 3D-simulaties (software) 

 Metingen (field work) 

 Geavanceerde surrogaatmodellering (Matlab) 

 

 Onderzoek 

 Efficiënt bepalen van meetlocaties 

 Verschillende interpolatietechnieken 

 Bijdrage van verschillende bronnen 

 Hotspots 



Thesisvoorstel 

Studie van room electromagnetics 
 

Promotoren 

Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleiders 

Emmeric Tanghe, Aliou Bamba 
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Studie van room electromagnetics 

 Context 

 Propagatie van draadloze signalen is een complex proces 
 veel objecten die interageren met de propagerende golven 

 Complex proces  complex propagatiemodel 

 Meer eenvoudige modellen? 
 met uiteraard onvermijdelijk verlies aan nauwkeurigheid en  

toepasbaarheid… 

 zender 

ontvanger 
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 Room electromagnetics 

 Elektromagnetisch (EM) vermogen vloeit door kamers als 
stroom in een elektrisch netwerk 
 EM vermogen wordt opgeslagen in de vrije ruimte (= capaciteit) 

 EM vermogen wordt gedissipeerd in muren (= weerstand) 

 

Studie van room electromagnetics 
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 Doelstelling 

 Opstellen van een room electromagnetics model (REM)  
voor een kantooromgeving 

 Bepalen van capaciteits- en weerstandswaarden a.d.h.v.  
metingen 

 Analyse 
 beperkingen REM? 

 uitbreidingen REM? 

 invloed personen? 

 … 

Studie van room electromagnetics 



Thesisvoorstel 

3D-karakterisering voor WiFi- en 

femtocelnetwerkplanning in een 

binnenomgeving 
Promotoren 

Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleiders 

David Plets 



Context 

 Expansie van draadloze netwerken, ook in 

binnenomgevingen 
 Zeer complexe omgeving 

 Basis van predictietools = padverliesmodellen 
 Veel invloedsfactoren 

 Omgeving (kantoor vs. industrieel) 

 3D-invloeden 

– Hoogtes zender (access point) en ontvanger (laptop) 

– Verdieping zender en ontvanger 

 Frequentie transmissie (2.4 GHz vs. 5 GHz vs. 60 GHz) 

 Technologie (heterogene netwerken – WiFi en femtocellen) 

 

 Accurate bepaling verschillende invloeden is 

noodzakelijk 

 



Doelstelling 

 Ontwerp van een 3D-netwerkplanningtool door accurate 

karakterisering van verschillende invloedsfactoren op 

het padverlies in indooromgevingen 
 Uitvoeren padverliesmetingen om invloed van hoogte, frequentie, type 

omgeving in te schatten 

 Analyse van de data en opstellen van modellen 

 Incorporeren van modellen om bestaande tool 3D te maken 

 



Thesisvoorstel 

Ontwerp van een indoorlokalisatiesysteem op 

basis van het Viterbi-algoritme 
Promotoren 

Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleiders 

David Plets 



Context 

 Indoorlokalisatiesystemen toepasbaar in vele domeinen 

 Zorgsector, industriële sector, bedrijvensector 

 Werking 

 Tracking device stuurt beacons uit naar vast systeem van 

sensoren, of omgekeerd.  

 Schatting van locatie op basis van de gemeten signaalsterktes  

 Probleem 

 Fysieke complexiteit van indooromgevingen 

 Grote variabiliteit in de waargenomen signaalsterktes 

 Lagere accuraatheid van de voorspelling 

 Oplossing door toepassing van nieuwe technieken 



Doelstelling 

 Ontwikkeling van een accuraat algoritme voor 

indoorlokalisatiebepaling 
 Op basis van de meest waarschijnlijke sequentie van vorige 

toestanden/locaties (Viterbi) 

 Optimalisaties door restricties op mogelijke paden 

 Gebruik van een geavanceerd indoorpadverliespredictiealgoritme 

 Eventuele tuning van het model met een aantal metingen 

 Testen algoritmes in sensor lab in Zuiderpoort 
 Verschillende scenario’s (verschillende snelheden/gevolgde paden) 

 Onderzoek van accuraatheid van de voorspelling 



Thesisvoorstel 

Mobiele applicatie voor real-time tracking van 

blootstelling aan elektromagnetische straling 
Promotoren 

Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleiders 

David Plets 



Context 

 Expansie draadloze communicatie in laatste jaren 

 Stijging bezorgdheid over de gevolgen van blootstelling 

aan elektromagnetische straling 

 Blootstelling kan afhankelijk van de gebruikte toepassing sterk 

variëren 

 Alledaagse gebruikers weten meestal niet wanneer hun 

blootstelling hoog of laag is 

 

 Een mobiele applicatie die in real-time de gebruiker 

informatie verschaft over zijn exposure kan handig 

hulpmiddel zijn 



 Ontwikkeling van een mobiele applicatie voor real-time 

tracking van blootstelling aan elektromagnetische 

straling 
 Voor smartphone of een tablet (Android) 

 Ontwikkeling van een GUI voor real-time weergave blootstellingsparameters 

 Ontvangen vermogen (downlink), uitgezonden vermogen (uplink), absorptie, 

…  

 Loggen van de gemeten waarden, gekoppeld aan locatie (via GPS) en tijdstip 

 Ondersteuning verschillende technologieën (WiFi 802.11, UMTS, GSM, LTE) 

 Exporteren van de opgeslagen gegevens 

 Genereren van een ‘alert’ 

 

 Testen mobiele applicatie 
 Verschillende omgevingen en gebruikersscenario’s 

 

Doelstelling 



Thesisvoorstel 

Ontwikkeling van een mobiele applicatie voor 

real-time cognitieve draadloze 

netwerkplanning 
Promotoren 

Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleiders 

David Plets 



Context 

 Expansie draadloze netwerken, ook indoor 
 Karakterisering van propagatie indoor complexer dan outdoor 

 Toch netwerkplanningtools voor coveragevoorspellingen 

 Tools gebaseerd op predictie van padverlieswaarden 
 Niet elke voorspelling even correct 

 Aanvullende informatie over effectief gemeten 

signaalsterktes kan gebruikte modellen verbeteren: 

met tablet of smartphone 
 - Metingen met een tablet of mobiele telefoon minder precies dan met                                             

een spectrum analyzer 

 + Op snelle manier veel relatief betrouwbare data over coverage 

 + Momenteel zijn er nog geen goede applicaties beschikbaar die    

planningtools koppelen aan real-time meetdata 



Doelstelling 

 Ontwikkeling van een mobiele applicatie voor real-time 

cognitieve draadloze netwerkplanning (Android) 
 Ontwikkelen van GUI voor connectie met backend van bestaande tool 

 Input (bv. grondplannen) ophalen en visualiseren 

 Aanduiden meetposities op grondplan 

 Output (de gemeten waarden) in real-time visualiseren en linken naar 

blootstelling, coverage,..  

 Output wegschrijven naar backend 

 Calibratie device (RSSI 

    naar vermogenswaarden) 

 Gebruik output in tool 

 Ontwerp padverliesmodellen 

 Tunen padverliesmodellen 

 Real-time netwerkplanning 



Thesisvoorstel 

Studie van de performantie van LTE Advanced 
 

Promotoren 

Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleiders 

Margot Deruyck, Emmeric Tanghe 



Performantie van LTE-A 

 Context  

 Stijgende vraag naar hogesnelheid internettoegang 

 Voordelen draadloze breedbandtechnologieën  

 Grote capaciteit  

 Gemakkelijke ontplooiing netwerk  

 Lage kost  

 December 2009: eerst LTE (4G) netwerk ter wereld 

uitgerold in Zweden  

 LTE = Long Term Evolution  

 Data rates van 10 tot 300 Mbps 



Performantie van LTE-A 

 Doel 

 Nagaan performantie van LTE-

Advanced  

 Welke bit rates in multipad-omgeving? 

 Methode 

 Literatuurstudie 

 Schatting performantie & capaciteit: 

simulaties Matlab 

 Propagatie LTE in realistische 

omgeving: Wireless Insite 

 Uitbreiding: MIMO (Multiple Input 

Multiple Output), … 

 Contact 

 margot.deruyck@intec.ugent.be 



Thesisvoorstel 

GreenICT: ontwerpen van groene draadloze 

netwerken met geminimaliseerd 

energieverbruik en blootstelling voor de mens 

adhv. het WiLab.t testbed 
 

Promotoren 

Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleiders 

Margot Deruyck 



Groene IT 

 Context 

 ICT: 4% van het wereldwijde 

energieverbruik 

 Verdubbeling in komende 10-15 jaar 

 Groot verbruik in draadloze 

toegangsnetwerken 

 Draadloze toegangsnetwerken: grootste 

verbruik binnen 

telecommunicatienetwerken 

 Belangrijk om het energieverbruik in de 

verschillende delen van het netwerk in 

kaart te brengen  



Groene IT 

 Doel 

 Algoritme ontwerpen dat op basis van 
een grondplan bepaalt waar een 
basisstation kan aangezet worden of in 
sleep mode kan geplaatst worden 

 Methode 

 Op basis van de simulatietool (in java) 
ontwikkeld binnen WiCa 

 Ontwerpt een groen netwerk voor een 
gespecifieerd gebied 

– Laag energieverbruik 

– Lage blootstelling 

 Rekening houdend met bepaalde 
kwaliteitseisen 

– Coverage 

– Vereiste bit rate en locatie van 
gebruikers 

 Implementatie op het WiLab.t testbad 

 Experimentele testen om lager 
vermogenverbruik aan te tonen 

 Gebruik makend van nieuwe 
technologieën en technieken 

 

 

 

 Contact 

 margot.deruyck@intec.ugent.be 



Thesisvoorstel 

Performantie degradatie door multipad ruis 

voor OFDM systemen 
Promotoren 

Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleider 

Frédéric Heereman  



Performantie degradatie door multipad ruis voor OFDM 

systemen  

 

 
 Performantie degradatie van OFDM systemen door propagatie 

delay spread: vervorming van OFDM puls geeft: 

 Channel estimation error 

 Intersymbol interferentie 

 Intercarrier interferentie 

 Performantie verlies soms ernstig: ontvangstproblemen met Wi-Fi 

conferentiesysteem:  

 

 

 

 

 

 
 

  

 
Contact: frederic.heereman@intec.ugent.be 

Multipad ruis 



 Doelstellingen: 

 Reeds ontwikkeld: methode ter bepaling van performantie verlies door multipad ruis  

(d.m.v. virtuele SIMO meting) (single-input multiple-output) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Validatie van deze methode door EVM meting (error vector magnitude) 

 Virtuele SIMO metingen op indoor locaties om loss te bepalen 

 Implementatie in de methode van channel select filter en transmit pulsvorm  

=> eventueel onderzoek van adjacent channel interference 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Performantie degradatie door multipad ruis voor OFDM 

systemen  

 

 



Thesisvoorstel 

Studie van in-to-out-body draadloze 

verbinding voor een camera-pil in een 

Wireless Body Area Network (WBAN)  
 

Promotoren 

Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleider 

Günter Vermeeren 



 Wireless Body Area 

Network (WBAN)  

 Sensoren die geplaatst 

worden in de kledij, op het 

lichaam of onder de huid 

van een persoon.  

 Camera-pil 

 Inslikken 

 Voortdurend beelden van de 

darmen uitzenden 

Camera-pil in een WBAN 



Camera-pil in een Wireless Body Area Network (WBAN)  

 Doel : 
 Studie van propagatie tussen een implantaat (camera-pil) en een 

ontvanger in de onmiddellijke nabijheid van het lichaam 

 Methode: 
 Scenario: camera-pil die door de darmen gaat en 

 continu beelden van het lichaam uitzendt 
 in welke mate is draadloze communicatie mogelijk,  

 welke frequentieband is de beste ,  

 hoe de gebeurt propagatie van in het lichaam,  

 wat is de mate van absorptie van straling en welk bereik is mogelijk, 

 model voor de camera-pil in het lichaam 

 3D elektromagnetische solver 
 Finite-difference time-domain (FDTD) simulaties R 

 Realistische en heterogene mensmodellen 

 Metingen ter validatie 
 met robotsysteem, geschikte probes en vloeistoffen  

 



Thesisvoorstel 

Inferentie van windmolens op digitale 

terrrestriële televisie en radarcommunicatie  
 

Promotoren 

Prof Luc Martens, Prof Wout Joseph 

Begeleider 

Günter Vermeeren 



Inferentie van windmolens op digitale terrrestriële televisie 

en radarcommunicatie 

 Meer en meer windmolens in het landschap 

 Communicatiesignalen voor radar en digitale 
terrestriële TV  kunnen verstoord worden door de 
windmolen en de draaiende wieken 

 
 

 



Inferentie van windmolens op digitale terrrestriële televisie 

en radarcommunicatie 

 Doelstelling 

 Studie van de verstoring van radarsignalen en digitale terrrestriële 
televisie door windmolens 

 Methode 
 Literatuurstudie 

 Implementeren van modellen voor de signalen en de windmolen in 

een elektromagnetische simulatietool (FDTD, MoM, ray tracing) 

 Studie van verschillende parameters van de verstoring 

 Studie van nieuwe materialen die de verstoringen zouden 

reduceren 

 Contact:  
 luc.martens@intec.UGent.be 

 Gunter.vermeeren@intec.UGent.be 

  

 



Thesisvoorstel 

SPECT/MRI: compatibility of printed tungsten 

collimators  
Promotoren 

Prof Roel Van Holen, Prof Stefaan Vandenberghe 

Begeleider 
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3D Printed tungsten collimator 
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