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Studiul privind dezvoltarea sistemelor de 
localizare indoor a produselor 

Adrian-Ioan PETRARIU 

 

Abstract—Location is an important fact to improve the 
development of autonomous entities that are embedded into 
ubiquitous computing environments. For the outdoor location 
systems, GPS seems to be the best solution, but when we want to 
make an indoor location of objects or humans, this system is 
inefficient. In this article we propose to study the indoor position 
system technology and to make a comparison between witch 
system is more efficient in the domain of indoor location.  
 

Index Terms—RFID, RTLS, Real Time Locating Systems, 
indoor localion, UWB, IR, ultrasound, ZigBee 
 

I. INTRODUCERE 

N ultima vreme, sistemele de localizare constituie un 
subiect de studiu amănunţit, la care tot mai mulţi cercetători 

în domeniu vor să aducă ceva nou. Dezvoltarea sistemelor de 
localizare outdoor pare să fie acoperită de sistemul GPS. Însă, 
când ne referim la mediul de localizare indoor, acurateţea şi 
precizia sistemului GPS nu este satisfăcătoare. Pentru a 
satisface problema de localizare indoor, s-au construit multe 
sisteme, fiecare dintre ele aducând câte o îmbunătăţire la 
precizia cu care se poate face localizarea. Sunt întâlnite 
sisteme WI-FI (802.1x), Bluetooth (IEEE 802.15), infraroşu, 
ultrasunete, RFID, UWB, ZigBee. Fiecare din aceste sisteme 
aduc avantaje şi dezavantaje când ne referim la localizarea 
indoor. Unele dintre ele au o tehnologie scumpă de 
implementare şi au un cost ridicat de fabricaţie, altele au un 
cost scăzut de fabricaţie dar au dezavantajul erorilor mari 
obţinute în momentul localizării. 

 

II. SISTEME DE LOCALIZARE INDOOR 

1) Sisteme WI-FI 
Wi-Fi este o tehnologie utilizată în toată lumea pentru a 

putea face legătura la Internet sau la oricare altă reţea, legătura 
realizându-se fără fir. 

Multe sisteme de localizare bazate pe Wi-Fi sunt 
disponibile în domeniul pieţei de dezvoltare. Principiile de 
bază utilizate de majoritatea sistemelor de localizare folosind 
Wi-Fi sunt RSSI (Received Signal Strength Indicator) şi 
TDOA (Time Difference of Arrival). Astfel, folosind puterea 
semnalului recepţionat, RSSI, sau folosind TDOA, cea mai 
eficientă metodă de calculare a locaţiei unui obiect este 
trilateraţia. 

Pentru aflarea distanţei de la diferitele tag-uri, valoarea 
RSSI de la acces point la tag este transformată în distanţă. 

Sistemele WI-FI au o precizie de aproximativ 3-5m. Unul 
din avantajele acestui sistem este folosirea infrastructurii IEEE 

802.11, a cărei implementări aduce un cost scăzut. Totodată, 
în clădirile cu mai multe etaje sau în medii aglomerate, 
performanţele acestui tip de sistem scad, din cauza reflexiilor 
de semnal şi condiţiilor dinamice ale reţelei, acestea aducând 
drept urmare afectarea citirii semnalului. 

 

 
Fig. 1. Folosirea semnalului recepţionat RSSI pentru aflarea distanţei dintre 
tag şi accces point. 

 
2) Sisteme Bluetooth 

Bluetooth este o un standard de reţea fără fir, proiectat 
pentru consum redus de energie şi pentru comunicaţia într-un 
mediu limitat de o reţea personală (PAN). Această tehnologie 
nu a fost proiectată pentru a realiza localizarea obiectelor, dar 
dispozitivele Bluetooth sunt ideale pentru localizare deoarece 
ele conţin un mecanism de identificare a dispozitivelor vecine 
şi de a realiza o comunicaţie cu aceste dispozitive. 

Acces point-urile Bluetooth sunt asemănătoare cu cele din 
reţelele Wi-Fi, dar spre deosebire de cele Wi-Fi, acces point-
urile Bluetooth au o distanţă mare de la unul la celălalt (tipic 
între 10-15m). Tag-urile Bluetooth pot fi tag-uri independente, 
telefoane mobile, PDA-uri sau alte tipuri de dispozitive. Ca şi 
Wi-Fi, foloseşte puterea semnalului recepţionat pentru aflarea 
distanţei dintre acces point-uri. 

Acurateţea sistemului Bluetooth este de aproximativ 2-15m. 
Unul dintre principalele avantaje ale tehnologiei Bluetooth îl 
reprezintă distanţa de citire variabilă. Această tehnologie este 
capabilă pentru o citire la 1/10/50m, fiind potrivită pentru 
localizarea obiectelor. În afară de aceasta, costul de 
implementare pe o scară redusă este relativ mic. Însă, această 
tehnologie este scumpă pentru dezvoltarea pe scară largă. În 
afară de aceasta, poate localiza până la 7 obiecte într-un 
perimetru de 3m datorită capabilităţilor de conexiune a 
master-ului. Saltul de frecvenţă sau canal pentru comunicaţia 
între dispozitive poate dura până la 10s. Nu se poate folosi 
RSSI (puterea semnalului) sau calitatea parametrilor de 
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legătură pentru a afla rezultatele localizării cu o măsurare 
precisă. 

 
3) Sisteme infraroşu 

Sistemele infraroşu (IR) sunt unele dintre cele mai simple 
tehnologii de implementat. Precizia sistemelor ce folosesc 
undele infraroşii este de aproximativ 5-10m. Cu toate că 
sistemul poate părea ieftin la implementare, compact şi cu un 
consum redus de energie, au şi dezavantaje: sunt sensibile la 
lumina soarelui, trebuie să fie LOS (line-if-sight) şi costurile 
de instalare şi mentenanţă pe scară largă sunt ridicate. 

Spre deosebire de frecvenţele purtătoare în domeniul RF 
precum cele prezente la telefonia mobilă, tehnologia infraroşu 
este o tehnologie sigură. Sistemele infraroşu folosesc spectrul 
optic pentru a realiza comunicaţia şi nu pătrunde în ţesuturile 
vii. Au nevoie doar de un receptor şi un transmiţător în 
domeniul IR pentru a putea realiza un astfel de sistem. 
Receptorii IR se poziţionează de obicei pe tavanul camerei sau 
în puncte strategice unde se poate realiza foarte uşor 
comunicaţia între transmiţător şi receptor. 

 

 
 

Fig. 2. Sistem infraroşu pentru determinarea localizării obiectelor. 

 
4) Sisteme ultrasunete 

Ultrasunetul este sunetul ce are o frecvenţă mai mare decât 
frecvenţa limită superioară a auzului uman. Altfel spus, aceste 
limite variază de la persoană la persoană şi este aproximativ 
20 kHz la adulţii tineri sănătoşi. Aşadar, frecvenţa de 20 kHz 
serveşte ca limita inferioară a domeniului ultrasunetelor. 

Deoarece ultrasunetele nu pot pătrunde prin pereţi, acestea 
pot fi folosite pentru localizarea la nivel de cameră..  

Receptoarele sunt montate în camerele unde este necesară 
localizarea. Tag-urile ataşate obiectelor sau oamenilor, ce 
doresc a fi localizate, transmit semnalul lor unic de 
identificare utilizând undele ultrasunete. Când semnalele 
ultrasunete, care au o lungime de undă mică, sunt emise, 
pereţii şi uşile camerei respective limitează semnalul doar la 
camera respectivă. Receptorii recepţionează semnalul 
ultrasonic transmis de către tag, şi transmit la rândul lor 
semnale în format digital la unitatea de localizare folosind o 
reţea LAN cu fir sau wireless, oferind aplicaţiei poziţia 
obiectului sau persoanei pentru care se doreşte aflarea poziţiei. 

Ultrasunetele oferă preciziei în localizare la domeniul 
camerei. Montând mai mulţi receptori, se poate obţine precizie 
de ordinul centimetrilor în domeniul 3D. 

Sistemul de localizare cu ultrasunete se bazează pe 
principiul trilateraţiei, adică aflarea poziţiei prin măsurarea 
distanţei. 

 

 
 

Fig. 3. Determinarea poziţiei unui obiect folosind ultrasunetele. 

Avantajele folosirii tehnologiei ultrasunetelor sunt redate 
prin simplitatea şi costul redus al dispozitivelor. Suplimentar, 
se mai poate adăuga şi măsurarea precisă pe care aceste 
sisteme o poate efectua. Însă, transmiţătoarele cu ultrasunele 
trebuie instalate în mediu, sunetele de mediu pot avea efect 
asupra sănătăţii oamenilor, şi pentru a se putea efectua 
localizarea, transmiţătorul şi receptorul trebuie să fie LOS. De 
altfel, pentru a avea precizie de ordinul centimetrilor, este 
necesar un mediu dens de astfel de sisteme, care implică un 
cost ridicat de instalare, configurare şi mentenanţă. 

 
5) Sisteme RFID 

Tehnologia RFID (Radio Frequency Identification) nu este 
o tehnologie nouă. Sistemele RFID sunt alcătuite dintr-un tag 
RFID, un cititor RFID şi un program software pentru a 
gestiona sistemul. Tag-ul RFID poate fi pasiv sau activ şi are 
în componenţa sa un chip pentru memorare, spre exemplu un 
cod unic de produs, şi o antenă prin care se pot primi sau 
transmite date de la tag la cititor şi invers. Unul din avantajele 
folosirii tehnologiei RFID îl reprezintă abilitatea de a lucra în 
condiţii de mediu severe (în comparaţie cu senzorii cu 
ultrasunete care au probleme cu zgomotele sau sistemele 
infraroşu ce au probleme cu lumina). Au de asemenea un timp 
de răspuns rapid, costuri scăzute de implementare, iar durata 
de viaţă şi mentenanţa sunt beneficii importante (în cazul 
folosirii tag-urilor pasive) deoarece nu este nevoie de 
alimentare cu baterie. Această tehnologie, prin simplitatea ce o 
oferă, este folosită pe scară largă şi se dezvoltă mereu, 
aducând de fiecare dată noi oportunităţi în utilizarea lor. 
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a) Sisteme RFID pasive 
Deoarece tag-urile RFID pasive nu au baterie pentru 

alimentare şi sunt de dimensiuni foarte mici, sunt un punct de 
interes ridicat pentru localizarea de precizie a obiectelor. Au 
un pricipiu de funcţionare simplu, bazându-se pe citirea tag-
ului pasiv de către un cititor ce are ataşat una sau mai multe 
antene. Pentru o precizie ridicată, se folosesc mai multe astfel 
de cititoare. Toate antenele sunt poziţionate în aşa fel încât, un 
tag având aceeaşi poziţie poate fi citit de mai multe antene. 
Cititoarele citesc tag-urile şi stochează valoarea semnalului 
RSSI citit. Transmit aceste informaţii către sistemul de calcul 
a poziţiei, care folosind trilateraţia află poziţia tag-ului. 

b) Sisteme RFID active 
Termenul de RFID activ poate fi utilizat pentru descrierea 

oricărui tag activ care foloseşte tehnologia RF fără fir, UWB, 
Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee chiar şi telefonia celulară. 

Majoritatea frecvenţelor sistemului RFID activ sunt 
exprimate mai jos. 

TABEL 1. 
Clasă Frecvenţă 
 
 
UHF 
300MHz-1GHz 

303 MHz (303-305 MHz) 
315 MHz (314.7-315 MHz) 
418 MHz (418.95-418.975 MHz) 
433 MHz (433.050-434.780 MHz) 
868 MHz (868-868.6 MHz) 
915 MHz (902-928 MHz) 

Microunde 2.45 GHz (2.4-2.4835 GHz) 
5.8 GHz (5.725-5.8775 GHz) 

 
Multe aplicaţii ce folosesc RFID activ pentru poziţionare au 

fost dezvoltate pentru diferite domenii de activitate, cum ar fi 
taxarea pe autostradă, monitorizarea unor zone de interes, 
logistică, securitate. 

Un astfel de sistem folosit pentru localizare foloseşte tag-uri 
active, alimentate de la o baterie. Acestea transmit impulsuri 
de semnal la frecvenţa predefinită, spre exemplu la un interval 
de 10 secunde. Semnalele sunt recepţionate de către cititoarele 
RFID de tag-uri active, montate pe pereţi sau pe tavan. 
Cititoarele RFID active preiau măsurători, cum ar fi TOF 
(Time of Flight), RSSI (Received Signal Strength Indication), 
TOA (Time of Arrival) şi AOA (Angle of Arrival), ale acestor 
semnale şi apoi trimit aceste măsurători către unitatea centrală 
de calcul a poziţiei. Aceasta calculează poziţia tag-ului 
folosind trilateraţia sau alte metode de calcul. 

Tag-urile active RFID periodic se trezesc, pentru câteva 
secunde, pentru a asculta mesaje trimise de către cititor. Acest 
fapt face ca bateria prezentă pe tag-urile active să dureze o 
perioadă foarte mare de timp. 
6) Sisteme UWB (ultra-wideband) 

Noile aplicaţii care necesită o dezvoltare amănunţită sunt 
cele în care, folosind tehnologie ce are un cost scăzut de 
fabricaţie, mentenanţă şi configurare, monitorizează în timp 
real mişcarea obiectelor într-o clădire, unde sistemul GPS nu 
are acoperire. 

Ultra Wideband reprezintă orice tehnologie radio care are 
banda de frecvenţă depăşind 500 MHz. Primele aplicaţii ale 
tehnologiei UWB sunt legate de sistemele RADAR. În tabelul 
de mai jos sunt ilustrate categoriile de aplicaţii aprobate de 

către FCC (Federal Communications Commision) pentru 
UWB. 

TABEL 2. 
Aplicaţie/Clasă Frecvenţă 
Sisteme de comunicaţie şi 
măsurare 

3.1-10.6 GHz 

Pătrunderea în sol, pereţi, aplicaţii 
medicale 

Mai puţin de 900 MHz sau 3.1-
10.6 GHz 

Formare a imaginii prin pereţi Mai puţin de 900 MHz sau 3.1-
10.6 GHz 

Formare a imaginii în 
supraveghere 

1.99-10.6 GHz 

Automobile 24-29 GHz 

 
Un sistem UWB folosit pentru localizare este foarte 

asemănător ca oricare alt sistem de localizare, cu excepţia că 
sistemele UWB folosesc semnale UWB. Sunt alcătuite din 
tag-uri, receptoare UWB şi o aplicaţie ce calculează poziţia. 
Tag-urile transmit pulsuri UWB, care, de obicei sunt scurte şi 
au o rată de recepţie scăzută, de obicei 1-100 megapulsuri pe 
secundă. Receptoarele extrag informaţii referitoare la timp şi 
câteodată şi unghi, din semnalul emis de către tag-uri şi trimit 
aceste informaţii către unitatea centrală de calcul, ce determină 
poziţia tag-ului. Aplicaţia software, calculează poziţia 
bazându-se pe datele recepţionate de la receptori. Deoarece 
sistemele de poziţionare UWB folosesc pulsuri scurte şi cu o 
rată de repetiţie scăzută, aplicaţia software poate calcula 
poziţia folosind AOA, TDOA sau TOA. 

 
Senzor Senzor

a2 a1

t2 t1

tag 
 

 
Fig. 4. Utilizarea unghiului de sosire AOA de la tag către senzori. 

 
7) Sisteme ZigBee 

ZigBee este un standard tehnologic, creat de alianţa ZigBee 
pentru reţele de senzori fără fir, şi se bazează pe protocolul 
IEEE 802.15.4. ZigBee este un protocol simplu care permite 
viteze de transmisie a datelor ridicată şi întârzieri mici pentru 
aplicaţiile mai simple. Original proiectat pentru a controla 
lumini, întrerupătoare, termostate, ZigBee utilizează o 
arhitectură de reţea de tip plasă, fapt ce face ca astfel de 
dispozitive să fie eficiente pentru sisteme de localizare. Este 
alcătuit dintr-un nod coordonator, noduri router şi noduri end 
device. 

Primul pas, este crearea unei reţele ZigBee de tip plasă. La 
început, nodul coordonator crează o reţea şi permite alăturarea 
nodurilor router (în cazul sistemului de poziţionare acestea iau 
locul senzorilor) sau a nodurilor end device (tag-uri). La 
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sfârşitul formării reţelei, fiecare nod router are câte un traseu 
stabilit către coordonator. Tag-urile încearcă să se conecteze la 
un nodurile router. La cerere sau periodic, tag-urile preiau 
măsurători, cum ar fi valori ale TOA sau RSSI din semnalul 
nodurilor router aflate în vecinătate şi transmit aceste 
informaţii către unitatea de calcul prin intermediul nodului 
coordonator. Unitatea de calcul află poziţia tag-ului folosind 
trilateraţia (prin conversia valorii RSSI sau TOA în distanţă). 
Sistemele ZigBee folosesc comunicaţia prin reţeaua de tip 
plasă şi au avantajul că atunci când o rută stabilită la începutul 
creării reţelei este întreruptă, se reia comunicaţia prin 
intermediul altor rute stabilite ulterior. 

 

III. STUDIUL PRIVIND SISTEMELE DE LOCALIZARE INDOOR 

Având în vedere sistemele prezentate mai sus, se poate 
spune că unele sunt mai eficiente decât altele, dar fiecare 
dintre ele deţine câte ceva care îl scoate în evidenţă şi care îl 
face un sistem utilizat în cazul poziţionării locale. Sistemele 
IR şi ultrasunete sunt eficiente datorită simplităţii construcţiei, 
au un cost scăzut de fabricaţie, dar au marele dezavantaj că 
sunt sensibile la factorii de mediu. Astfel de sisteme sunt 
printre primele apărute. Cu timpul, au apărut noi sisteme şi noi 
tehnologii de construcţie. Aceste tehnologii au adus noi 
avantaje şi fiabilitate în domeniul localizării obiectelor, dar au 
dezavantajul unui cost ridicat al fabricaţiei. Astfel de sisteme, 
nu sunt la fel de sensibile la mediul înconjurător, odată cu 
creşterea frecvenţei la care operează. Cu o precizie ridicată s-
au construit sistemele UWB, care, folosind frecvenţe de lucru 
înalte, oferă o precizie mărită în domeniul localizării. 

Din punct de vedere al securităţii sistemului, avantajele sunt 
întâlnite în cadrul celor care au o zonă de acoperire limitată, şi 
care folosesc frecvenţe care sunt atenuate de obiectele di jur. 
Fascicolul de raze infraroşu, precum şi cel de ultrasunete nu 
pătrunde prin pereţi, deci este aproape imposibil pentru ca o 
persoană  neautorizată din afara încăperii să se conecteze la 
sistem. Undele acestor sisteme nu pătrund prin pereţi şi 
totodată nu interferă cu alte dispozitive prezente în cameră. De 
asemenea, nu este sensibil la interferenţele RF. Nu este 
necesară o coordonare a frecvenţei, ca la sistemele RF. 
Receptorii dintr-o cameră alăturată pot să folosească aceleaşi 
caracteristici de sistem, fără să apară probleme în interferenţa 
sistemelor. 

Avantajul securizării reţelei nu mai este prezent în cadrul 
reţeţelor ce folosesc frecvenţe ridicate cum sunt sistemele Wi-
Fi, ZigBee sau Bluetooth. 

Majoritatea atacurilor de reţea se pot întâlni în cadrul 
dispozitivelor Wi-Fi, ZigBee sau Bluetooth. În afară de 
acestea, în cadrul reţelelor pe care astfel de sisteme le creează, 
mai pot exista acces point-uri sau clienţi neautentificaţi, care 
încearcă să intercepteze traficul de pe reţea sau să fure parole, 
parametri de securitate sau să lanseze atacuri asupra reţelei 
respective. 

Dacă sistemele IR sau cele cu ultrasunete folosesc o 
frecvenţă care nu este utilizată de multe dispozitive, sistemele 
RFID folosesc banda de 860-960 MHz care se suprapune peste 
banda ISM (industrie, ştiinţă, medicină), făcând să fie una din 

cele mai aglomerate benzi de frecvenţă din tot spectrul de 
frecvenţă.  

Fiecare sistem are avantajele şi dezavantajele lui, oferind de 
asemenea posibilităţi multiple de implementare în anumite 
domenii. În Anexa 1 se pot observa caracteristicile cele mai 
importante ale sistemelor descrise, precum şi datele referitoare 
la precizia pe care o au sistemele în domeniul localizării 
obiectelor. 

 

IV. CONCLUZII 

Pentru o precizie ridicată, cele mai eficiente sisteme sunt 
cele care folosesc tehnologia UWB. 

Înregistrarea şi prezentarea obiectelor în spaţiu cu o 
acurateţe foarte mare este posibilă datorită faptului că 
tehnologia UWB nu are erori legate de reflecţii. 

Acurateţea ridicată folosind sistemul UWB, permite 
realizarea unui număr de noi aplicaţii incluzand localizarea 
precisă a  dispozitivului în spaţiu şi timp, de exemplu să 
asocieze date de la scanner-ul de cod de bare cu poziţia sa intr-
un depozit, detectare automată de proximitate în context 
senzitiv între obiecte, de exemplu  pentru a selecta programul 
corect pentru ghidarea unei scule automate bazându-se pe 
apropierea sa de o maşină de un anumit tip şi model fără nici o 
intervenţie manuală, identificarea şi localizarea maşinilor în 
posturile de finisare în timpul asigurării calităţii finale, 
localizarea echipamentelor şi a uneltelor în halele de 
producţie, localizarea şi vizualizarea obiectelor în timpul 
exerciţiilor şi operatiunilor de trupe, poliţie, forţe speciale, etc. 
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ANEXA 1 – DATE REFERITOARE LA STUDIUL SISTEMELOR DE POZIŢIONARE A PRODUSELOR 
Tehnologie Precizie în 

localizare 
Preţ de 

implementare 
Arie de 

acoperire 
Siguranţă în 

sănătate 
Securitate Interferenţe Servicii de 

mentenanţă 

Wi-Fi 1-5m mediu mare medie nesigure medii scăzute 
Bluetooth 2m mediu medie medie nesigure medii scăzute 
Infraroşu 5-10m scăzut mică mare sigure ridicate ridicate 
Ultrasunete 3-5m scăzut mică mică sigure ridicate ridicate 
RFID pasiv 1m scăzut mică mare sigure medii scăzute 
RFID activ 1m-3m mediu medie medie nesigure medii scăzute 
UWB 30cm-1m ridicat mare medie nesigure scăzute scăzute 
ZigBee 1m ridicat mare medie nesigure medii scăzute 
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