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Abstract—The goal of this paper is to showcase a system which 

allows the Khepera III robot to determine its position using RFID 

technology. Currently the field of robotics is developing as a brisk 

pace. On a daily basis there are attempts at implementing new, 

simple and cost effective solutions that will free humans from 

repetitive tasks. There is obvious interest in small mobile robots. 

These are outfitted with intelligence and are the perfect platform 

for experimentation because their performance characteristics 

are on par with those of much larger robots.  One of the problems 

currently faced by researchers is how to enable robots to 

determine their own location and more specifically, how to do this 

while leveraging a smart floor.  

 
Index Terms— mobile robot, Khepera III, RFID, smart floor, 

localization 

 

I. INTRODUCERE 

N prezent, domeniul roboticii are un ritm foarte alert de 
dezvoltare, aproape zilnic înregistrându-se noi soluŃii care să 

simplifice munca oamenilor. În plus, în ultimul timp se 
constată o tendinŃă generală de asociere a domeniului roboticii 
cu Internet of Things, ubiquitous computing sau realitatea 
augmentată (augmented reality). În acest context, cercetătorii 
manifestă un interes crescut faŃă de roboŃii mobili întrucât 
aceştia sunt capabili să se deplaseze într-un mediu dat şi pot fi 
dotaŃi cu inteligenŃă. În ultimii ani au fost dezvoltaŃi roboŃi 
mobili pentru industrie, armată, pentru diferite aplicaŃii, cum ar 
fi, inventarierea bunurilor, curăŃenie, monitorizarea entităŃilor 
(de exemplu, obiecte, copii, persoane cu handicap) etc.  

O problemă fundamentală şi complexă în domeniul roboticii 
mobile o constituie localizarea roboŃilor. Determinarea locaŃiei 
unui robot este importantă pentru planificarea traseului, 
controlul mişcării şi navigarea robotului în orice mediu [12]. 

În cazul roboŃilor mobili, trebuie avute în vedere 
următoarele situaŃii: 

- Robotul trebuie să fie capabil să detecteze schimbările 
în starea fizică a lucrurilor şi să evite obstacolele fixe 
sau mobile;  
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- Robotul trebuie să identifice locaŃia sa în mediul 
înconjurător;  

- Robotul trebuie să fie capabil să finalizeze sarcinile 
pentru care a fost programat. 

 
Pentru ca toate aceste cerinŃe să fie implementate 

corespunzător se pot utiliza diverşi senzori şi tehnologia RFID. 
Se poate spune că senzorii joacă un rol esenŃial în reducerea 

decalajului dintre lumea fizică şi cea virtuală şi permit 
obiectelor să reacŃioneze la schimbările înregistrate în mediul 
lor fizic. Senzorii colectează date despre mediul înconjurător, 
generând informaŃii şi sporind înŃelegerea contextului [5]. 

Tehnologia RFID (Radio Frequency Identification) permite 
identificarea unei persoane sau a unui obiect folosind 
transmisia de unde radio. De asemenea, această tehnologie 
poate fi folosită pentru urmărirea în timp real a unor entităŃi, 
pentru a obŃine informaŃii importante despre locaŃia şi starea 
lor [5]. 

Un sistem RFID este alcătuit din următoarele componente: 
- Un tag RFID (transponder, etichetă RFID) – care 

permite identificarea unică a entităŃii la care este ataşat, 
în funcŃie de tipul său putând permite şi memorarea 
unor informaŃii suplimentare de interes. Există mai 
multe clasificări alte tag-urilor, unul dintre criterii fiind 
considerat prezenŃa unei baterii proprii - în funcŃie de 
acest criteriu putându-se întâlni tag-uri pasive, semi-
pasive sau active, fiecare cu performanŃe specifice; 

- Un cititor RFID (reader RFID) – care este folosit 
pentru citirea informaŃiilor stocate în tag-ul RFID, dar 
şi pentru înscrierea unor noi informaŃii sau modificarea 
celor existente;  

- Un modul software pentru prelucrarea informaŃiilor.  
 
O metodă relativ simplă de implementare a unui sistem de 

localizare bazat pe roboŃi mobili folosind tehnologii RFID 
constă în folosirea unei pardoseli inteligente (smart floor [4]). 
Conform [2], ideea de bază a acestui concept constă în 
distribuirea şi integrarea tag-urilor RFID în pardoseală şi 
folosirea acestor tag-uri în diferite scopuri. Întrucât integrarea 
în materialele care acoperă pardoseala ar complica procesul de 
producŃie, ar creşte costurile şi ar trebui implementată separat 
pentru fiecare tip de material, compania Vorwerk 
Teppichwerke a dezvoltat un aşa numit substrat inteligent (en. 
smart underlay), de fapt, un material textil în care sunt 
integrate tag-urile RFID sub formă matricială, care poate fi 
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plasat sub orice material non-metalic. Împreună cu materialul 
protector, substratul inteligent formează aşa-numita 
pardoseală inteligentă. 

Tag-urile RFID integrate într-un substrat inteligent sau 
într-o pardoseală inteligentă [2], pot avea mai multe scopuri: 

- Pot stoca informaŃii specifice locaŃiei; 
- Pot fi utilizate pentru estimarea poziŃiei unui robot; 
- Pot stoca informaŃii cu privire la direcŃionarea 

robotului, limitări de viteză, zone restricŃionate 
temporar sau permanent etc. 

 

 
Fig.  1. Pardoseală inteligentă - Adaptare după [2] 

 
 

 

II. STADIUL ACTUAL 

În ultimii ani tehnologia identificării prin unde radio este  
utilizată tot mai mult în domeniul roboticii mobile, în special 
în vederea rezolvării problemelor de localizare şi navigare [1]. 

În [9] este prezentată o metodă de localizare a unui robot 
mobil utilizând tehnologia de identificare prin radio frecvenŃă. 
Robotul considerat este echipat cu un cititor RFID, plasat în 
partea de jos a şasiului. Reader-ul citeşte tag-urile RFID de pe 
pardoseală. Fiecare tag RFID stochează informaŃii referitoare 
la poziŃia sa absolută, care sunt utilizate de robotul mobil 
pentru a calcula poziŃia, orientarea şi viteza sa. 

În [12] şi [20] este prezentat un model de localizare ce 
foloseşte tag-uri RFID pasive fixate pe pardoseală. Fiecare tag 
memorează poziŃia sa absolută, care este folosită pentru 
determinarea locaŃiei şi vitezei robotului mobil.  

O soluŃie de localizare a unui robot mobil într-un mediu 
RFID pasiv a fost prezentată în [10], şi presupune aranjarea 
pseudo-aleatorie a tag-urilor. Hahnel a echipat un robot mobil 
cu antene RFID pentru a determina locaŃiile tag-urilor RFID 
ataşate obiectelor din mediul indoor [16].  

În [19] a fost propusă utilizarea tag-urilor RFID active 
pentru rezolvarea problemei de localizare a roboŃilor. În [24] a 
fost prezentat un sistem numit LANDMARC, care utilizează 
tehnologia RFID pentru localizarea obiectelor dintr-o clădire. 
Autorii demonstrează că folosirea tag-urilor RFID active în 
acest scop poate constitui o abordare viabilă şi eficientă din 
punct de vedere al costului.  

Kantor şi Singh [15] au propus o soluŃie de localizare a 
roboŃilor mobili utilizând beacon-uri active. În [18] este 
prezentat un sistem ABS (Active Beacon Sensor) pentru 
determinarea locaŃiei. Acesta este compus dintr-un receptor 
RFID şi un transmiŃător ultrasonic.  

În [21] şi [22] problema localizării este soluŃionată folosind 
tehnologia WLAN. Au fost prezentate două tehnici de estimare 
a poziŃiei robotului mobil. În [23] a fost prezentat algoritmul 

de localizare Monte Carlo (MCL) ca soluŃie pentru 
determinarea locaŃiei unui robot mobil. Aceste două metode 
(WLAN şi MCL) sunt metode ce nu folosesc tehnologia RFID, 
dar sunt alternative folosite destul de des pentru rezolvarea 
problemei localizării roboŃilor mobili. 

O soluŃie de memorare a tag-urilor RFID a fost prezentată 
de Chon în [11]. Acesta a folosit o bază de date în care a 
memorat informaŃii despre tag-urile RFID disponibile într-o 
anumită regiune. Deşi este posibilă stocarea în tag a 
informaŃiilor legate de locaŃie, ar fi aproape imposibilă 
memorarea tuturor informaŃiilor necesare, din cauza 
constrângerilor legate de capacitatea de stocare a tag-urilor, 
precum şi din cauza caracterului dinamic al unor informaŃii de 
interes. Astfel, s-a constat că într-o astfel de situaŃie este mult 
mai performant ca cititorul RFID să citească seria unică a tag-
ului, iar apoi dintr-o bază de date să fie preluate informaŃiile 
corespunzătoare respectivei serii. 

Sisteme mai complexe pentru localizare, cum sunt, de 
exemplu, cele prezentate în [17], combină sistemul RFID, 
împreună cu sistemul GPS şi un giroscop pentru a permite 
obŃinerea informaŃiei de localizare de înaltă precizie [1]. 

 

III. PREZENTAREA SISTEMULUI 

În acest articol se propune un sistem de localizare a 
robotului mobil Khepera III utilizând tehnologia de 
identificare prin radio frecvenŃă.  

Obiectivele majore ale sistemului sunt: 
- Implementarea conceptului de pardoseală inteligentă, 

întrucât aceasta este o soluŃie simplă, ieftină, care poate 
fi folosită în mai multe domenii de cercetare şi care 
permite dezvoltarea ulterioară a altor aplicaŃii cu un 
grad de complexitate ridicat;  

- Localizarea robotului Khepera III într-un astfel de 
mediu; 

- Deplasarea robotului pentru a ajunge la puncte de 
destinaŃie stabilite de utilizatori autorizaŃi. 
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Robotul Khepera III este un robot mobil de dimensiuni mici 
ce se deplasează cu ajutorul a două roŃi şi un suport de 
alunecare. A fost dezvoltat de o echipă de cercetători din 
ElveŃia şi reprezintă o soluŃie pentru experimente din domeniul 
roboticii, întrucât performanŃele acestui robot le pot egala pe 
cele ale roboŃilor de dimensiuni mult mai mari. 

 
Fig.  2. Robotul Khepera III [6] 
1. Senzori IR ;  2. Senzori ultrasonici; 3.Conector serial principal; 

4.Conector USB miniAB; 5.Conector power jack; 6.Reset; 7.On/Off; 
8.Conector cablu. 

 

Robotul Khepera III are următoarele caracteristici: 
- ConŃine nouă senzori infraroşii pentru detecŃia 

obstacolelor; 
- ConŃine cinci senzori ultrasonici pentru detecŃia de la 

distanŃă a obiectelor; 
- Prezintă o pereche de senzori de teren în infraroşu 

pentru urmărirea liniei şi detectarea marginii suprafeŃei 
pe care este amplasat; 

- Este capabil să se deplaseze pe mai multe tipuri de 
suprafeŃe: mese,  pardoseli neuniforme, covoare, 
praguri; 

- Oferă o soluŃie unică pentru experimente aproape 
continue, întrucât bateria goală poate fi înlocuită în 
doar câteva secunde; 

- Permite comunicaŃie Bluetooth sau wireless (dacă este 
echipat cu card wireless); 

- Se poate deplasa cu viteză maximă 0.5 m/s; 
- Poate fi echipat cu extensia KoreBot, caz în care 

furnizează o putere mai mare de calcul integrat; 
- Prezintă autonomie de aproximativ 8 ore, mişcându-se 

continuu, fără extensia KoreBot. 

A. Arhitectura sistemului 

Elementele ce compun sistemul propus au fost reprezentate 
sugestiv în Fig.  3. După cum se observă din figură, 
componenta de bază a soluŃiei este constituită de robotul 
Khepera III (dispozitivul fizic şi aplicaŃia dezvoltată). 

 

 
Fig.  3.  Arhitectura sistemului 

B. Prezentarea componentelor sistemului 

1) Componente hardware 

Componentele hardware ale sistemului considerat sunt 
următoarele: 

a) Robot Khepera III echipat cu extensie KoreBot, 

cititor RFID şi card wireless 

Pentru implementarea unei soluŃii de localizare a robotului 
Khepera III folosind conceptul de podea inteligentă este 
necesară echiparea robotului cu extensia KoreBot, cu un cititor 
RFID şi un card wireless, acest sistem reprezentând 
componenta hardware principală a sistemului. În continuare 
este prezentat rolul fiecărei componente a sistemului. 

Extensia KoreBot oferă programatorilor posibilitatea să 
dezvolte aplicaŃii în C/C++ pentru robotul Khepera III, sub 
sistemul de operare Linux Embedded.  

Cititorul RFID are un rol important în sistem, întrucât 
asigură interacŃiunea cu tag-urile RFID, operaŃie necesară în 
vederea localizării şi deplasării corecte a robotului în mediul 
considerat. 

Card-ul wireless permite conectarea robotului la o reŃea 
wireless cu acces la Internet, asigurându-se astfel: 

- Controlul la distanŃă al robotului; 
- Conectarea robotului la o bază de date cu informaŃii de 

interes. 
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b) Pardoseală inteligentă 

Pentru realizarea pardoselii inteligente au fost utilizate 
tag-uri RFID pasive, la 13.56 MHz, compatibile ISO 15693, 
fiecare tag fiind identificat printr-o serie unică. 

c) Server de baze de date 

S-a considerat o bază de date pentru memorarea 
utilizatorilor aplicaŃiei şi a tag-urilor ce compun pardoseala 
inteligentă. 

d) Dispozitiv PC/PDA/Laptop pentru transmiterea 

comenzilor robotului Khepera 

Pentru lansarea aplicaŃiei proiectate şi implementate trebuie 
ca pe un calculator (PC, PDA sau laptop) să fie instalat un 
client SSH (de exemplu, PuTTY etc.), care va permite 
conectarea la robot, prin intermediul unei conexiuni wireless 
sau Bluetooth configurate corespunzător. După stabilirea 
conexiunii dintre calculator şi robot, un utilizator autorizat va 
putea lansa în execuŃie aplicaŃia. 

 
2)  Componenta software 

Pentru localizarea şi navigarea robotului Khepera pe o 
pardoseală inteligentă a fost proiectată şi implementată o 
aplicaŃie ce permite: 

- Cunoaşterea mediului înconjurător de către robotul 
mobil Khepera III; 

- Crearea unei hărŃi de mediu; 
- Localizarea robotului pe pardoseala inteligentă; 
- Deplasarea robotului pe pardoseala inteligentă, dintr-un 

punct A într-un punct B stabilite de utilizator; 
- Evitarea obstacolelor fixe şi mobile; 
- Explorarea mediului de către robot. 

 

Pentru a înŃelege modul de funcŃionare a aplicaŃiei 
considerate este necesară definirea câtorva din conceptele 
folosite: 

- Mediul înconjurător reprezintă pardoseala inteligentă 
folosită în sistem; 

- Se spune că robotul mobil Khepera III “cunoaşte” 
mediul înconjurător atunci când deŃine informaŃii 
despre tag-urile ce compun pardoseala inteligentă şi 
poziŃiile în care au fost plasate acestea; 

- Harta de mediu reprezintă acea hartă formată din seriile 
tag-urilor şi locaŃiile acestora în mediu;  

- Localizarea robotului în mediu presupune cunoaşterea 
tag-ului din pardoseală deasupra căruia este plasat 
robotul; 

- Drumul de navigare reprezintă drumul parcurs de robot 
de la punctul de start la punctul final, fiind descris de 
tag-urile pe care robotul trebuie să le parcurgă până la 
destinaŃie; 

- Un obstacol fix este un obiect identificat de un tag 
RFID, care nu poate fi traversat de către robot; 

- Un obstacol mobil este un obiect care poate fi plasat în 
orice locaŃie pe pardoseala inteligentă şi care nu este 
identificat cu ajutorul tag-urilor RFID. În realitate pot 

exista astfel de obiecte pe care robotul trebuie să le 
evite folosindu-se de senzorii din dotare. Atunci când 
descoperă un obstacol mobil, robotul îl memorează în 
harta de mediu, determinându-i poziŃia în funcŃie de 
tag-urile din apropiere; 

- Evitarea obstacolelor mobile presupune utilizarea 
senzorilor robotului pentru detecŃia acestora. Robotul 
trebuie să se întoarcă la poziŃia anterioară şi să îşi 
genereze un alt drum care să îi permită să ajungă la 
destinaŃie; 

- InformaŃiile memorate în tag-urile RFID sunt stocate 
într-o bază de date pentru o se asigura o viteză mai 
mare de obŃinere a informaŃiilor necesare.  

 
Trebuie precizat faptul că în aplicaŃia considerată robotul 

trebuie să cunoască harta de mediu pentru a putea fi localizat, 
pentru a se putea deplasa către un punct final specificat sau 
pentru a îndeplini alte sarcini solicitate de utilizator. 

În momentul în care robotul este plasat pe pardoseala 
inteligentă, se citeşte tag-ul corespunzător şi se verifică dacă 
acesta există în baza de date. Dacă răspunsul interogării este 
afirmativ, atunci robotul aşteaptă comenzi de la utilizator. În 
caz contrar robotul explorează mediul, identifică tag-urile 
RFID şi le memorează în baza de date. Aceste soluŃii au fost 
evidenŃiate în organigrama prezentată în Fig.  4. 

Cele două metode presupun două soluŃii de memorare a tag-
urilor RFID: 

a) Salvarea semi-automată a tag-urilor RFID în baza 

de date 

Această metodă presupune folosirea unui dispozitiv de tip 
PDA echipat cu cititor RFID, pentru a citi tag-urile RFID ce 
compun pardoseala inteligentă. Pentru fiecare tag citit, 
identificat prin seria sa unică, în cadrul aplicaŃiei se solicită 
utilizatorului introducerea poziŃiei tag-ului pe pardoseala 
inteligentă (coordonatele X şi Y) şi specificarea tipului tag-
ului (obstacol fix sau coridor), aşa cum se poate observă în  
Fig.  5. Pe baza informaŃiilor din baza de date se va crea 
ulterior o hartă de mediu. 

b) Salvarea automată a tag-urilor RFID în baza de date 

În cazul în care robotul Khepera nu are acces la baza de 
date cu informaŃiile referitoare la tag-urile pardoselii 
inteligente, se poate opta pentru explorarea mediului. Astfel, 
robotul Khepera III este plasat într-unul din colŃurile pardoselii 
inteligente. Acesta va începe să se deplaseze în căutarea 
tag-urilor RFID, de exemplu, conform Fig.  6.  Atunci când va 
întâlni un tag, va citi informaŃiile stocate şi le va memora într-o 
bază de date, asigurând astfel cunoaşterea mediului 
înconjurător, atât pentru el, cât şi pentru alŃi roboŃi.  
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Fig.  4. Cunoaşterea mediului. Scenarii posibile 

 
 

 
Fig.  5. AplicaŃie pentru salvarea semi-automată a tag-urilor  
 

Scenariul prezentat în figură presupune următoarele: 
- Robotul va parcurge prima linie de tag-uri. Când va 

ajunge în capătul opus al pardoselii, se va deplasa spre 
sud în căutarea unui nou tag. Atunci când îl va găsi, va 
începe să parcurgă linia nouă, deplasându-se spre vest. 
În consecinŃă, liniile cu număr par ale pardoselii 
inteligente sunt parcurse de la est la vest, iar cele 
impare de la vest la est. 

- După parcurgerea primei linii, robotul va determina 
numărul de coloane ale grid-ului de tag-uri ce compune 
pardoseala inteligentă. Astfel, cu ajutorul unei 

contorizări corecte, va putea fi determinată poziŃia (x, 

y) a fiecărui tag RFID identificat. 
 
 

 
Fig.  6. Explorarea mediului de către robotul Khepera III (salvare 

automată) 

 
În cadrul sistemului considerat se permit maxim patru 

direcŃii de deplasare ale robotului Khepera III, şi anume: nord, 
sud, est, vest.  

 

 
Fig.  7. DirecŃii de navigare ale robotului în sistem 

C. Scenariu 

Un scenariu sugestiv este cel din Fig.  8. Se consideră 
următoarele: 

- Există doi roboŃi mobili Khepera III, denumiŃi sugestiv 
Robot1 şi Robot2; 

- Primul robot se află în punctul A şi trebuie să se 
deplaseze în punctul B; 

- Al doilea robot se află în punctul C şi trebuie să se 
deplaseze în punctul D; 

- După ce robotul îşi creează harta de mediu, i se cere 
utilizatorului să specifice punctul final. O soluŃie nouă, 
pe propusă pentru implementare constă în dezvoltarea 
unei aplicaŃii grafice desktop sau PDA, prin intermediul 
căreia se va alege punctul final ce va fi transmis 
robotului. Selectarea destinaŃiei folosind o altă aplicaŃie 
este posibilă doar dacă informaŃiile din tag-uri sunt 
memorate în baza de date (de către un utilizator 
autorizat sau de către robot în timpul operaŃiei de 
explorare a mediului); 

- Pardoseala inteligentă conŃine trei obstacole fixe şi un 
obstacol mobil; 
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- IniŃial baza de date nu conŃine informaŃii despre 
tag-urile ce compun mediul. 

 
O soluŃie a scenariului prezentat este următoarea: 

- Robotul 1 va explora pardoseala inteligentă, va citi 
tag-urile RFID şi le va memora în baza de date; 

- După procesul de identificare a mediului se va realiza 
poziŃionarea roboŃilor conform cerinŃei, apoi deplasarea 
acestora către punctele destinaŃie corespunzătoare;  

- Robotul 2 nu va mai fi nevoit să exploreze pardoseala 
întrucât el are acces la informaŃiile memorate anterior 
în baza de date; 

- Dacă cei doi roboŃi se întâlnesc pe parcursul navigării, 
ei trebuie să se evite (Robot1 reprezintă obstacol mobil 
pentru Robot2 şi invers). 

 

 
Fig.  8.  Scenariu de utilizare al sistemului 

IV. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ŞI CONCLUZII 

Sistemul prezentat poate fi extins astfel: 
- Echiparea robotului mobil Khepera III cu o cameră 

web. Astfel se va realiza monitorizarea mult mai 
eficientă a mediului înconjurător, a unor obiecte sau 
fiinŃe; 

- Dezvoltarea unei aplicaŃii ce permite afişarea în timp 
real a hărŃii de navigare a robotului. În funcŃie de 
resurse, un utilizator va putea vizualiza traseul parcurs 
şi schimbările survenite în mediu, prin intermediul unui 
modul desktop, web sau pentru PDA; 

- Implementarea unor algoritmi de căutare a drumului 
minim între diferite puncte de interes şi analiza 
performanŃelor obŃinute. 

 
SoluŃia propusă oferă o modalitate de interacŃiune a 

robotului mobil Khepera III cu un mediu înconjurător bazat pe 
tehnologia RFID. Utilizarea unei pardoseli inteligente ca şi 
suprafaŃă de deplasare reprezintă o soluŃie de actualitate, 
ieftină şi uşor de adoptat.  

Prin intermediul aplicaŃiei proiectate şi dezvoltate robotul 
Khepera este capabil:  

- să exploreze pardoseala inteligentă, citind tag-urile din 
substratul inteligent şi să îşi creeze harta de mediu şi 
drumul de navigare;  

- să identifice locaŃia sa în mediul înconjurător; 
- să evite obstacole fixe şi mobile;  
- să ajungă la punctul destinaŃie; 
- să interacŃioneze cu alŃi roboŃi mobili, transmiŃându-le, 

de exemplu, informaŃii referitoare la mediu. 
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