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Cuvânt înainte 
 

Roboţii sunt unul lucrurile indispensabile funcţionării societăţii umane a secolului 

XXI. Întâlniţi atât în procesele de producţie, cât şi în alte arii de interes precum divertisment, 

transporturi, comunicaţii, medicină sau agricultură, roboţii îmbunătăţesc performanţele umane 

din punct de vedere cantitativ şi calitativ. 

 Roboţii industriali sunt cel mai folosit tip, aceştia fiind şi primii care au apărut, ca 

răspuns la nevoia efectuării mai rapide şi mai exacte a unor operaţii repetitive, deseori 

întâlnite în procesele de producţie. Marea majoritate a structurilor robotice folosite în industrie 

au bază fixă, operând ca braţe robotice (manipulatoare) într-un mediu bine delimitat. În 

ultimele decenii, în vederea soluţionării problemelor legate de transport, au fost introduse 

vehiculele ghidate în mod automat (AGV – „Automated Guided Vehicle”). Ideea de a reuni 

cele două concepte (baza mobilă şi braţul robotic) într-o singură entitate robotică capabilă să 

efectueze sarcini în medii industriale semi-structurate nu este nouă, dar realizarea acesteia a 

întâmpinat o serie de probleme cum ar fi integrarea echipamentelor hardware, folosirea unui 

sistem senzoristic capabil să trimită la unitatea de procesare date despre mediul de lucru în 

mod satisfăcător, folosirea unei surse de energie care să asigure o funcţionare continuă pe o 

durată de timp determinată, evitarea obstacolelor în timpul mişcărilor robotului (fie de 

deplasare, fie de manipulare), asigurarea unei interacţiuni om-robot cât mai naturale, limitarea 

situaţiilor nesigure şi altele. Un exemplu de soluţie hardware completă este robotul PowerBot, 

robot folosit în cadrul experimentelor prezentate în această lucrare. 

Pentru a soluţiona unele dintre problemele menţionate mai sus, este propusă ideea de a 

implementa şi folosi atributul specific uman de „învăţare”. Spre deosebire de roboții 

programați să execute activități repetitive, roboții capabili de învățare nu sunt limitați la un 

simplu comportament reactiv, ci sunt capabili să participe la activități noi, complexe, care 

necesită flexibilitate şi adaptare.  

 O bună cale de a testa algorimii de învăţare concepuţi în timpul cercetării efectuate 

este folosirea de echipamente şi tehnologii de realitate virtuală (RV). Simularea de scenarii în 

RV cu echipamente robotice are numeroase aspecte pozitive, în comparaţie cu testarea directă 

a algoritmilor în mediul real. Pe lângă faptul că sunt reduse şansele de accident, sunt eliminate 

şi numeroasele costuri legate de folosirea unor echipamente scumpe, este redus timpul de 

testare, se măreşte numărul de utilizatori care pot opera sistemul robotic iar interacţiunea om-

robot este mai apropiată de realitate. În această idee, în cadrul studiilor realizate, au fost 

concepute şi implementate scenarii de deplasare şi manipulare cu roboţi mobili industriali 

pentru un mediu RV imersiv de tip CAVE.  

 Interacţiunea om-robot studiază relaţia care apare între operatorii umani şi roboţi în 

timpul colaborării directe dintre aceştia. În cazul în care avem de a face cu un operator uman 

instruit care doreşte să lucreze cu un robot mobil industrial, realizarea unei interacţiuni cât mai 

naturale şi mai satisfăcătoare pentru operator nu este neapărat un desiderat, dar îmbunătăţirea 

acesteia se reflectă în îmbunătăţirea productivităţii muncii, mai ales în cazul unor operaţii de 

manipulare directă om-robot.  

 Doresc să mulţumesc conducătorului ştinţific, prof. univ. dr. Gheorghe Mogan, pentru 

sprijinul continuu acordat pe tot parcursul stagiului doctoral. Sunt de asemenea profund 

îndatorat colegilor şi profesorilor din catedra DPR, pentru suportul acordat în ultimii 3 ani. Nu 

în ultimul rând, mulţumesc familiei mele pentru siguranţa şi înţelegerea oferite până în acest 
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1. INTRODUCERE   
 

1.1 ASPECTE GENERALE 
 

Roboţii industriali au apărut ca răspuns la necesitatea omului de automatizare a 

proceselor de producţie, mai ales, a celor repetitive. Pe lângă roboţii industriali ficşi, 

construiţi, în principal, din nevoia de creştere a productivităţii, în ultima perioadă au fost 

folosiţi şi roboţii mobili.  

Principalele activităţi care pot fi întreprinse de roboţii mobili industriali sunt legate de 

transportul şi manipularea obiectelor precum şi, uneori, de realizarea unor procese (de vopsire, 

de inspecţie, de asamblare etc.). În scopul de a optimiza execuţia acestor activităţi, multe 

studii actuale din domeniu conduc spre programarea bazată pe atribute cognitive (raţiune, 

percepţie, înţelegere şi de învăţare) care prin abstractizare, generalizare, specializare, 

reprezentare, cunoaştere, concentrare, socializare conferă roboţilor un nivel ridicat de 

inteligenţă. 

Unul dintre atributele primare ale cogniţiei este învăţarea. Ideea de a învăţa o entitate 

de tip robot să manipuleze obiecte nu este nouă, însă sunt puţine studiile ce se adresează 

roboţilor mobili industriali, în special, din considerente de eficienţă a programării şi 

interacţiunii cu operatorul uman. Studiile prezentate, în continuare, în această lucrare aduc şi 

ele contribuţii la implementarea unor noi algoritmii de învăţare originali în scopul dezvoltării 

de sisteme inteligente care operează în mediile industriale.  

 

1.2 NECESITATEA ŞI JUSTIFICAREA TEMEI 
 

 Necesitatea acestui studiu provine din nevoia de creştere a productivităţii şi de uşurare 

a muncii omului prin introducerea unor sisteme robotice mobile flexibile, capabile să se 

adapteze la situaţii noi şi să înveţe din experienţele anterioare.  

În prezent, utilizarea roboţilor mobili pentru execuţia de activităţi în medii industriale 

este limitată de probleme, încă nesoluţionate total, precum: percepţia mediului de lucru, 

recunoaşterea trăsăturilor, interacţiunea naturală om-robot, planificarea  bazată pe  sarcini, 

evitarea obstacolelor etc. Programarea clasică a roboţilor, inclusiv a celor mobili, nu răspunde 

tendinţelor actuale de integrare a acestora în medii parţial sau chiar total nestructurate care 

implică acţiuni de complexitate mărită (de ex. ocolirea  obstacolelor statice şi dinamice). În 

vederea eliminării acestui dezavantaj s-a considerat că este oportun să se realizeze cercetări 

privind dezvoltarea de sisteme evoluate de programare, cu precădere bazate pe învăţare, care 

să conducă la comunicări evoluate ale operatorului cu robotul precum şi la nivele ridicate de 

flexibilitate şi eficacitate de execuţie a sarcinilor impuse. Astfel, se impune dezvoltarea de noi 

algoritmi de învăţare care prin implementare conferă sistemului integrat om-robot-mediul de 

operare valenţe de sistem inteligent.  

Ca urmare, dezvoltarea de cercetări privind învăţarea roboţilor presupune concepţia, 

dezvoltarea, implementarea şi testarea de algoritmi dedicaţi precum şi studii privind logistica 

de integrare în practică privind posibilităţile de comunicare om-robot şi de integrare a 

tehnicilor şi tehnologiilor de realitate virtuală. 

  

1.3 OBIECTIVELE CERCETĂRII 
 

Obiectivul principal al tezei de doctorat este studiul, concepţia, dezvoltarea, 

implementarea și testarea unui sistem de învățare pentru roboți mobili care execută activități 

de deplasare și manipulare în medii industriale. 
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Obiectivele specifice: 

 analiza bibliografică exhaustivă asupra cercetărilor teoretice şi experimentale în 

domeniul roboților mobili integrabili în medii industriale precum şi a tehnicilor de 

învăţare folosite în robotică; 

 concepţia unui sistem de învăţare a roboţilor mobili industriali pentru navigare şi 

manipulare; 

 concepţia, dezvoltarea, implementarea şi testarea unui subsistem de planificare a 

traseelor de  navigare prin învăţare a platformelor roboţilor mobili industriali; 

 concepţia, dezvoltarea, implementarea şi testarea unui subsistem de planificare a 

traseelor de manipulare prin învăţare cu braţe robot montate pe platforme mobile; 

 concepţia şi dezvoltarea şi unui sistem de simulare şi de planificare prin învăţare a 

traseelor de navigare şi manipulare a roboţilor mobili virtuali în medii industriale 

virtuale; 

 implementarea algoritmilor de planificare prin învățare a navigării și manipulării pe 

platforma mobilă PowerBot şi manipulatorul PowerCube 

 testarea prin experimente, atât în realitate, cât și în medii virtuale, a algoritmilor de 

planificare prin învăţare a traseelor de navigare şi manipulare; 

 integrarea de noi interfeţe om-robot ca mijloace alternative de interacţiune a operatorilor 

umani cu roboţii mobili în timpul proceselor de învăţare; 

 evaluarea  calității interacţiunii om-robot în medii virtuale imersive și în medii reale, în 

cazul unor scenarii de deplasare și manipulare planificate prin învăţare.  

 

1.4 METODOLOGIA ŞI ETAPELE CERCETĂRII 
 

Pornind de la obiectivele impuse precum şi de analiza critică privind realizările 

teoretice şi experimentale în domeniul roboticii mobile (v. cap. 2) s-a conceput sistemul 

integrat din fig. 1.1 în care s-au identificat încă de început locul şi rolul cercetărilor dezvoltate 

precum şi modul de implementare a rezultatelor acestora în practică. Astfel, în fig. 1.1 se 

evidenţiază subsistemele Planificarea traseelor de navigare prin învăţare şi Planificarea 

traseelor de manipulare prin învăţare  ca rezultate principale ale cercetărilor teoretice de 

modelare, algoritmizare, programare, implementare şi testare a planificării traseelor de 

navigare şi manipulare ale unui  robot mobil dotat cu manipulator care operează în medii 

industriale (v. cap. 3).  

Având în vedere actualitatea şi eficacitatea cercetărilor actuale prin intermediul 

tehnicilor şi tehnologiilor realității virtuale, s-a considerat că dezvoltarea de cercetări privind 

programarea prin învăţare a roboţilor reprezentaţi ca entităţi virtuale care operează în medii 

virtuale conduce la avantaje semnificative privind integrarea roboţilor mobili în activităţi, cu 

precădere, de transport şi  de manipulare în medii virtuale (v. cap. 4).  

Odată conceput şi dezvoltat un sistem nou de programare, în acest caz prin învăţare, se 

impun cercetări privind implementarea acestuia pe platforme software şi hardware existente. 

În cadrul acestei lucrări, rezultatele cercetărilor teoretice, în vederea validării, au fost 

implementate şi testate pe platforma mobilă PowerBot dotată cu manipulatorul PowerCube (v. 

cap.  6). Pe de altă parte, pornind de faptul că un sistem nou de programare implică şi noi căi 

de comunicare om-robot, s-au dezvoltat şi cercetări privind mijloace şi dispozitive alternative 

de interacţiune a operatorului cu robotul (v. cap. 5).  

 Sistemul de învăţare dezvoltat în cadrul acestei lucrări poate funcţiona în trei regimuri 

distincte:  

Învăţare offline (fără folosirea robotului real) prin procesarea sarcinilor impuse de 

către subsistemele de planificare a traseelor de navigare sau de manipulare rezultate în urma 

cercetărilor, simularea şi testarea traseelor obţinute în medii de realitate virtuală, 

evaluarea/validarea şi stocarea rezultatului (traseul obţinut) în baza de cunoştinţe.  
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Învăţare online prin exerciţii, prin procesarea sarcinilor, structurate ca secvenţe simple 

de acţiune în mediul real, de către subsistemele de planificare a traseelor de navigare sau de 

manipulare, testarea traseelor obţinute prin intervenţia robotului real, corecţii în timpul 

operării în mediul real, evaluarea/validarea şi stocarea rezultatului (traseul obţinut) în baza de 

cunoştinţe.  

Învăţare online prin operare ce implică căutarea (sortarea) de către motorul de 

inferenţă, pornind de la o sarcină impusă, a unei succesiuni de secvenţe de navigare şi/sau de 

manipulare în baza de cunoştinţe cu secvenţe (trasee) învăţate; execuţia secvenţelor obţinute 

prin căutare; corecţii rezultate în urma operării în mediul real; evaluarea şi validarea; stocarea 

rezultatului (traseul obţinut) în baza de cunoştinţe.  

 

1.5 STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL TEZEI DE 

DOCTORAT 
 

În Capitolul 1, Introducere, sunt prezentate aspecte generale legate de studiul propus 

în cadrul acestei cercetări. În prima parte este descrisă şi justificată tema lucrării de doctorat, 

pornindu-se de la ideea de eficientizare a implementării roboţilor mobil în mediile de 

producţie industriale. Este definit, în continuare, obiectivul principal al prezentei teze: studiul, 

concepţia, dezvoltarea și implementarea unui sistem de învățare pentru roboți mobili care 

execută activități de deplasare și manipulare în medii industriale; sunt, în plus, precizate 9 

obiective specifice.  

În Capitolul 2, Roboţi mobili industriali. Stadiul actual, se prezintă sintetic aspecte 

privind integrarea roboţilor mobili în medii industriale. Se sintetizează  faptul că dintre mai 

multe operaţii posibil a fi executate de roboţii mobili în mediile industriale sunt cele de 

navigare şi manipulare. În acest capitol sunt delimitate problematicile actuale necesare a fi 

rezolvate de această cercetare. Se sintetizează faptul că platforma PowerBot cu manipulatorul 

 
Fig. 1.1 Schema bloc a sistemului de învăţare pentru deplasare şi manipulare 
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PowerCube nu dispune de un sistem satisfăcătoar de programare şi se impune concepţia şi 

dezvoltarea de noi sisteme bazate pe învăţare, care să permită operaţii de navigare şi 

manipulare cognitive.  

În Capitolul 3, Învăţarea roboţilor industriali, sunt prezentate aspecte generale legate 

de învăţarea artificială, delimitându-se roboţii mobili industriali ca agenţi inteligenţi, precum 

şi sistemele de învăţare specifice acestora (învăţarea supervizată, învăţarea prin întărire, 

învăţarea cu reţele neuronale artificiale). În acest capitol sunt concepute, dezvoltate şi testate 

sistemul de planificare a traseelor de navigare prin învăţare, PLAN-TN, şi sistemul de 

planificare a traseelor de manipulare prin învăţare, PLAN-TM. Algoritmii de navigare şi 

manipulare concepuţi sunt analizaţi din punct de vedere al validităţii, convergenţei, siguranţei 

şi performanţei, în scopul folosirii lor în medii virtuale şi reale.  

În Capitolul 4, Simularea şi testarea învăţării RMI în medii virtuale, sunt prezentate 

echipamentele şi tehnologiile de realitate virtuală cu aplicabilitate pentru simularea şi testarea 

programării prin învăţare a RMI. Este conceput şi dezvoltat un sistem de RV pentru simularea 

şi testarea învăţării traseelor de manipulare şi navigare. Dezvoltarea acestui sistem are la bază 

următoarele etape: Generarea mediului virtual, Implementarea sistemelor de planificare prin 

învăţare, Generarea controlerului virtual şi Testarea şi evaluarea rezultatelor. Sunt 

dezvoltate modelele virtuale ale platformei PowerBot şi manipulatorului PowerCube, precum 

şi modelele virtuale ale mediilor de navigare şi manipulare. Aceste modele sunt realizate în 

diferite medii de programare/simulare: MATLAB/Simulink, C++/OGRE, VRML sau XVR.  

 În Capitolul 5, Interacţiunea om-robot în medii virtuale şi reale, sunt propuse 2 

experimente care folosesc interfeţe om-robot alternative, având la bază prelucrarea semnalelor 

de tip EEG şi EOG. Folosind un dispozitiv BCI (g.USBamp) sunt înregistrate şi procesate 

semnalele de tip EEG, cu o aplicaţie de recunoaştere şi selecţie a unor simboluri (litere) care 

pot sta la baza conducerii RMI pentru antrenare în vederea navigării sau manipulării. În plus, 

în acest capitol este conceput şi implementat un experiment de evaluare a calităţii interacţiunii 

om-robot, realizat atât în mediul virtual imersiv CAVE, cât şi în realitate.  

În Capitolul 6, Experimente de deplasare şi manipulare în medii reale, sunt 

concepute şi realizate, în corespondenţă cu cercetările teoretice, experimente de navigare şi de 

manipulare pentru testarea sistemelor de planificare prin învăţare. Atât în cazul navigării, cât 

şi în cel al manipulării, sunt parcurse următoarele etape: construcţia mediului de lucru, 

efectuarea testelor şi analiza rezultatelor obţinute.  

În Capitolul 7, Concluzii şi contribuţii personale, sunt prezentate concluziile finale, 

contribuţiile personale, rezultatele ştiinţifice obţinute în urma studiului (lista de lucrări 

publicate, participarea la conferinţe internaţionale şi implicarea în cadrul contractelor de 

cercetare), precum şi direcţiile viitoare de cercetare. 

 

2. ROBOŢI  MOBILI  INDUSTRIALI. STADIUL 

ACTUAL    
 

2.1 INTRODUCERE 
 

Robotul industrial a apărut ca rezultat firesc al existenței unor limite de flexibilitate 

legate de gradul de intervenţie al omului în procesul de producție. În evoluţia maşinilor, 

utilajelor şi sistemelor tehnologice de prelucrare şi de asamblare cu cerinţe ridicate de 

productivitate şi calitate, robotul poate fi considerat ca fiind un sistem complex capabil să 

asiste sau să înlocuiască, parţial sau total, acţiunile operatorului uman în cadrul proceselor de 

producţie a bunurilor materiale şi serviciilor. 
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2.2 ASPECTE PRIVIND INTEGRAREA ROBOŢILOR 

MOBILI ÎN MEDII INDUSTRIALE 
 

Mediile industriale, spre deosebire de altele (extraterestre, subacvatice, urbane, 

agricole, forestiere etc.), au caracteristici specifice care au determinat folosirea unor structuri 

dedicate ale roboţilor industriali ficşi şi, în ultimul timp, induc personalizări  specifice privind 

dezvoltarea şi implementarea roboţilor mobili universali [Stuckler, 2009] ca roboţi mobili 

industriali (RMI). Printre caracteristicile şi cerinţele specifice ale mediilor industriale legate 

de implementarea roboţilor, în special, a celor mobili, se evidenţiază: structurarea parţială a 

locaţiilor de lucru [Nickerson, 1998; Jang, 2008;  Zender, 2008]; nivelul crescut de 

securitate [Agostino, 2008; Or, 2009; Kabe, 2010], necesitatea unui sistem senzorial extern 

[Scharstein, 2001; Golnabi, 2003, 2007; Mehling, 2006; Wulf, 2006; Tessier, 2010] precum şi 

necesitatea unor sistemele auxiliare.  

 

2.2.2 FUNCŢIILE ŞI INTEGRAREA ROBOŢILOR MOBILI ÎN MEDII 

INDUSTRIALE 
 

Robotul industrial operează în medii tehnologice cu următoarele scopuri: transport de 

piese, dispozitive sau scule în poziţii şi orientări diverse; execuţie de operaţii tehnologice de 

vopsire, de sudare, de polizare etc.; asamblare de produse sau subansamble ale acestora prin 

aşezarea şi fixarea elementelor componente în poziţiile cerute de funcţionalitate; inspecţie în 

vederea identificării şi măsurării atributelor (dimensiuni, forme, culoare, greutate etc.) unor 

piese sau procese; monitorizare/supervizare sisteme şi procese. 

La proiectarea, dezvoltarea şi implementarea roboţilor industriali (ficşi şi mobili) se 

urmăreşte, pe de-o parte, mărirea eficienţei acţiunilor asupra mediilor tehnologice prin 

creşterea vitezei şi preciziei de execuţie [Mogan, 2009] şi, pe de altă parte, înlocuirea 

operatorilor umani care execută operaţii simple repetitive sau care lucrează în medii austere 

(căldură/frig, lumină/întuneric, vibraţii/zgomote etc.) şi nocive (cu radiaţii, poluate etc.).   

 

2.3 SISTEMELE RMI 
 

Roboţii mobili industriali sunt consideraţi drept hipersisteme mecatronice complexe 

compuse din următoarele părţi principale [Borangiu, 2001]: sistemul mecanic care realizează 

mişcarea dorită a obiectului manipulat în  mediul de operare prin acţionarea manipulatorului 

şi/sau a platformei mobile; sistemul de acţionare cu funcţia de a pune în mişcare cuplele 

cinematice ale sistemului mecanic prin intermediul unor subsisteme de antrenare cu motoare 

legate la sursa de energie; sistemul senzorial prin care se culeg informaţii privind valorile 

parametrilor interni care descriu starea sistemului robotului industrial, precum şi valorile 

parametrilor externi asociaţi spaţiului de operare şi/sau sistemului perirobot; sistemul de 

conducere care procesează informaţiile primite de la sursa de informaţie (operatorul uman, 

sisteme de conducere similare şi superioare) şi/sau de la sistemul senzorial.  

 

2.3.1 SISTEMELE MECANICE ALE RMI 
 

2.3.1.1 STRUCTURILE PLATFORMELOR RMI 

 

Pentru realizarea funcţiei de navigare, RMI sunt echipați cu subsisteme de locomoţie 

care asigură deplasarea în spaţiul de operare pentru urmărirea traseului, evitarea coliziunilor 

cu obstacole (fixe sau mobile) sau retragerea la punctul de alimentare (docking). Subsistemele 

de locomoţie ale roboţilor mobili tereştrii pot cu roţi, cu șenile/benzi sau cu picioare (lanțuri 

cinematice construite din elemente rigide). Datorită avantajelor legate de mobilitate, 
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manevrabilitate şi simplitate, RMI au în general subsisteme de locomoţie bazate pe roţi 

[Mogan, 2003; Doroftei, 2007]. 

În fig. 2.4 se prezintă, schema platformei PowerBot aflată în dotarea laboratorului de 

Realitate Virtuală şi Robotică din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov, pe care s-au 

dezvoltat cercetările experimentele prezentate în această lucrare, şi care este construită din 2 

roți motoare orientate paralel, precum și 2 roți de susţinere de tip castor a căror poziţionare 

asigură o stabilitate mărită.  

 

2.3.1.2 STRUCTURILE MANIPULATOARELOR RMI 

 

Un manipulator (braț robotic) este alcătuit dintr-un lanț cinematic închis sau deschis, 

cu gradul de mobilitate dependent de numărul de cuple cinematice și de tipul acestora. 

Numărul gradelor de libertate este egal cu numărul de parametri independenți care trebuie 

specificați pentru a defini poziția neechivocă a tuturor elementelor lanțului cinematic. În 

structurile manipulatoarelor roboţilor sunt folosite, cu precădere, cuplele cinematice de rotație 

şi de translație (fig. 5).  

 

2.3.2 SISTEMELE DE ACŢIONARE ALE RMI 
 

Cuplele cinematice ale manipulatoarelor şi roţile motoare ale platformei RMI sunt 

antrenate de subsisteme de acţionare motoare prin intermediul unor mecanisme de antrenare. 

Aceste mecanisme, pot fi acţionate de motoare electrice, hidraulice sau pneumat ice, liniare 

sau rotative.  

 
Fig. 2.5 Structura generală a unui manipulator serie 

 
Fig. 2.4 Structura platformei robotului PowerBot 
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a 

 
b 

Fig. 2.9 Senzorii platformei PowerBot: a – 

poziţionarea pe carcasă; b – poziţionarea 
celulelor de tip sonar  

 

 

Pentru RMI, având în vedere particularităţile menţionate mai sus, se folosesc cu 

precădere, pentru acţionarea cuplelor cinematice cât şi roţilor motrice, motoare electrice de 

curent continuu alimentate de surse proprii care se reîncarcă în staţii dedicate. 

 

2.3.3 SISTEMELE DE SENZORIALE ALE RMI 
 

Senzorul este un dispozitiv care detectează o schimbare a unui stimul fizic (mecanic, 

electric, magnetic, termic optic sau chimic) şi o transformă într-un semnal, frecvent electric, 

care apoi este măsurat şi înregistrat. 

Senzori interni (proprioceptivi) sunt folosiţi pentru monitorizarea stării interne a 

robotului prin măsurarea poziţiilor, vitezelor, acceleraţiilor, tensiunilor şi curenţilor, 

temperaturilor, stărilor acumulatorilor etc., cu scopul menţinerii  stabilităţii cinematice şi 

dinamice şi, pe de altă parte, sesizării şi evitării situaţiilor nedorite de funcţionare (de ex. de 

oprire în cazul coliziunii structurii cu obiecte din mediu).  

Senzori externi (exteroceptivi) sunt 

folosiţi cu scopul identificării şi măsurării 

caracteristicilor mediului şi obiectelor  din 

acesta (de ex. dimensiuni, forme, culori, stări 

de mişcare etc.). În general, senzorii externi 

montaţi pe platformele roboţilor mobili sau în 

mediul de operare pot fi sisteme vision 

(camere video 2D şi/sau 3D [Bradski, 2008]) 

sau non-vision, bazaţi pe principii fizice 

diverse (mecanice, magnetice, electrice, optice, 

acustice, luminoase) operând prin unde 

electromagnetice, laser, radio şi altele.  

În fig. 2.9a este prezentată poziţionarea 

senzorilor externi. Sistemul vision este folosit 

pentru recunoașterea și localizarea de obiecte 

în spaţiul de operare prin intermediul unei 

camere PTZ. În cazul calibrării geometrice, 

sistemul vision se poate folosi şi pentru 

măsurarea a distanțelor de la robot la obstacole din mediu. Cele două reţele cu senzori de tip 

sonar se folosesc pentru determinarea distanţelor prin măsurarea  timpului în care sunetele 

emise şi reflectate de obiecte se întorc la emițătoarele poziţionate în zonă superioară faţă şi 

spate a platformei. Fiecare reţea conține 14 celule sonar, poziţionate în 2 sectoare, montate la 

10
o
, 20

o
 și respectiv 25

o
 (fig. 2.9b). Spre deosebire de sistemul de senzori de tip sonar care 

permit scanări până la 6m, cu citiri la fiecare 10
o
, sistemul laser de tip SICK LMS200 permite 

robotului să scaneze obiecte la distanțe de până la 50m, cu o citiri la fiecare grad (abateri mai 

mici de un grad). Senzorii de contact (bumpere) sunt senzori electro-mecanici, poziţionaţi în 

barele de protecție faţă şi spate care semnalează coliziunea cu un obiect  prin închiderea și 

deschiderea unui circuit electric. 

 

2.4 MODELAREA ŞI PLANIFICAREA TRASEELOR ŞI 

TRAIECTORIILOR DE NAVIGARE/MANIPULARE 
ALE RMI 

 

2.4.1.2 MODELAREA GEOMETRICĂ A MEDIILOR DE LUCRU 

 

Modelarea mediilor în care operează RMI presupune determinarea formelor, poziţiilor 

şi dimensiunilor obiectelor şi obstacolelor de tip construcţie (pereţi, stâlpi, paravane etc.) care 
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Fig. 2.15  Generarea hărții dintr-o înregistrare laser: a – secvenţa 1; b - secvenţele 1 şi 2; c - 

secvenţele 1, 2 şi 3;  d – harta finală 

 

stau la baza elaborării unei hărţi necesare pentru planificarea traseelor de navigare. Problema 

navigării roboţilor mobili, inclusiv a celor industriali, în mediile care operează, presupune 

parcurgerea următoarelor etape: localizare (absolută sau relativă) bazată pe senzori 

(percepţie), generare hartă locală (mapare), planificarea traseului (căii) şi urmărirea 

acestuia. În practica modelării mediilor de operare primele două etape, fiind strâns legate, se 

realizează de obicei simultan, sub denumirea de localizare şi mapare simultană (SLAM - 

Simultaneous Localization And Mapping) [Mountarlier, 1989; Durrant-Whyte, 2000; Choset, 

2001; Dissanayake, 2001; Guivant, 2001; Leonard, 2001].  

Platforma PowerBot dispune de pachetul performant ARNL (Advanced Robotics 

Navigation and Localization) care conţine module software de generare a hărţilor bazate pe  

metodologia SLAM, folosind pentru recunoaştere sistemul de percepţie cu senzori laser și 

sonar, şi pentru localizare prin odometrie, sistemul de achiziţie şi date de la encoderele 

poziţionate pe motoarele de antrenare ale roţilor motoare [Leonard, 2001].  

 

2.4.1.2.1 GENERAREA  HĂRȚILOR MEDIILOR DE LUCRU CU ARNL 

 

Pentru a realiza o hartă a mediului de lucru cu pachetul ARNL, se parcurg succesiv 

etapele de scanare, filtrare şi procesare a datelor şi în final de generare a hărţii. În cazul 

robotului PowerBot, scanarea mediului de lucru se realizată cu senzorul laser SICK LMS200 

în  timpul  deplasării acestuia în mediul de lucru condus prin intermediul joystickului, de la 

tastatură prin  butoanele “sus, jos, stânga, dreapta” sau cu mouse-ul folosind modulul software 

MobileEyes. Pentru scanarea mediului, în funcţie de acurateţea impusă, pachetul ARNL 

dispune de modulele arnlServer şi sickLogger care au rezoluţii de scanare de 1
o
 şi, respectiv, 

0,5
o
. 

Generarea hărţii se realizată cu modulul Mapper3, care transformă fișierul cu datele 

procesate în urma unei sesiuni de scanare, stocate într-un fişier cu extensia „.2d”,  într-o hartă, 

salvată într-un fişier cu extensia „.map” [Gutmann, 1998, 2001, 2002] În fig. 2.15a,b,c se 
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Fig. 2.18 Algoritmul ferestrei dinamice de urmărire a  

traiectoriei: a – starea iniţială; b, c, d, e, f – secvenţe 

intermediare 

 

evidenţiază primele trei secvenţe de procesare din evoluţia robotului pe traiectoria de scanare. 

În final, harta rezultată (fig. 2.15d) este “curățată” de citiri nerelevante (pixeli singulari). Harta 

rezultată poate fi în continuare modificată prin editare manuală (adăugarea de noi zone țintă, 

de plecare sau interzise, precum şi de noi linii/puncte care configurează obstacole nescanate în 

cazul sesiunii anterioare). În plus, se pot șterge unele entități care pentru planificarea traseului 

nu reprezintă obstacole permanente. 

 

2.4.1.2.2 LOCALIZAREA ROBOTULUI ÎN MEDIILE DE LUCRU CU ARNL 

 

Pentru o navigare fiabilă în medii închise (cazul marii majorități a mediilor 

industriale), un robot mobil trebuie să se cunoască în orice moment poziția în care se află. 

Cele mai utilizate metode de localizare sunt bazate pe algoritmi probabilistici, reprezentativ 

fiind algoritmului Monte-Carlo (MCL – Monte-Carlo Localization) [Dellaert, 1999].  

Platforma PowerBot folosește senzorul laser SICK LMS200 pentru a se auto-localiza 

pe o hartă construită anterior, îmbinând citirile laser și calculul odometric cu ajutorul 

algoritmului de localizare MCL. Această operaţie se realizează prin intermediul modulului 

ArLocalizationTask din librăria ARNL.  

 

2.4.1.3 PLANIFICAREA TRASEELOR ŞI TRAIECTORIILOR DE NAVIGARE 

 

Planificarea traseului, termen cunoscut în literatura de specialitate anglosaxonă sub 

denumirea path planning, reprezintă de fapt, în robotica mobilă, procesul de detaliere a unei 

sarcini la nivelul deplasării robotului într-un sistem bine definit [Alami, 2004; Amigoni, 2006; 

Valero, 2006; Wu, 2009; Ye, 2009].  

Planificarea traiectoriilor de deplasare presupune parametrizarea traseelor de deplasare 

în raport cu variabila timp. În cazul calculării traiectoriei de evitare a unei scene cu obstacole 

fixe, un traseu poate generat cu ajutorul unui algoritm de planificare clasic. Odată cu 

introducerea obstacolelor dinamice, 

dat fiind faptul că orice stare prezentă 

este ireversibilă, scopul algoritmilor 

de planificare a traiectoriei la un 

moment de timp ales este găsirea 

unui traseu care să nu intersecteze 

obstacolele statice sau dinamice.  

Metodele de planificare a 

traseelor roboţilor mobili bazate pe 

harţi ale mediului de operare, 

generate manual sau automat, sunt: 

grafice (metoda descompunerii în 

celule  [Lingelbach, 2005]; diagrama 

vizibilităţii obstacolelor [Borenstein, 

1991]), grafo-analitice (diagramele 

Voronoi [Takahashi, 1989]) sau pur 

analitice.  

  Pachetul de programe ARNL 

instalat pe robotul PowerBot include 

şi modulul MobileEyes dedicat 

planificării de traiectorii dintre poziții 

curente ale robotului și ţinte impuse 

cunoscând o hartă determinată 

preliminar (fig. 2.18a). Acest modul 

generează comenzi privind viteza și 
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a b 
Fig. 2.19 Modelul  geometric al brațului robotic PowerCube: a – sistemele de coordonate locale; b 

– vedere generală 

 
 

 

 

orientarea robotului în timpul deplasării de urmărire a traiectoriei generate. În plus, acest 

modul, în timpul urmăririi prin intermediul ArLocalizationTask (v. subcap. 2.4.1.2.2), 

identifică obstacolele necartografiate şi produce modificări locale ale traiectoriei iniţiale. În 

fig. 2.18b,c,d,e,f se prezintă secvenţe intermediare asociate unor zone locale, marcate prin 

ferestre dinamice (FD) în care se produc modificări ale traiectoriei iniţiale dependent de 

informaţiile de localizare aferente. Astfel, procesul de urmărire a traiectoriei iniţiale 

presupune parcurgerea succesivă a mai multor secvenţe localizare-modificare-urmărire, până 

la atingerea punctului ţintă (algoritmul ferestrei dinamice). Fereastra dinamică (FD) se 

repoziţionează succesiv, până când ultima secvenţă conţine punctul ţintă. 

 

2.4.2 MODELAREA ŞI PLANIFICAREA TRASEELOR ŞI 

TRAIECTORIILOR MANIPULATOARELOR  RMI 
 

2.4.2.1 MODELAREA CINEMATICĂ A MANIPULATOARELOR RMI 

 

Pentru controlul şi comanda mișcării unui braț robotic, este necesară exprimarea 

coordonatelor de poziţie şi de orientare ale efectorului final în funcţie de parametrii variabili 

ai cuplelor cinematice, denumită cinematica directă, şi mai ales, exprimarea inversă (variabile 

cuplelor în funcţie de coordonate efectorului final) denumită cinematica inversă.  

 

2.4.2.1.1 MODELAREA CINEMATICĂ DIRECTĂ A MANIPULATOARELOR 

RMI 

 

În fig. 2.19 se prezintă modelul geometric al braţului robotic PowerBot care stă la baza 

modelului cinematic direct pentru determinarea funcţiei cinematice directe, 

 

Fk θ1,2,…,6 = (x, y, z)1,2,…,6            (2.13) 

 

unde, θ1,2,…,6 sunt valorile unghiurilor de la cele 6 cuple, iar (𝑥, 𝑦, 𝑧)1,2,…,6 - coordonatele 
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carteziene ale centrelor celor 6 cuple. 

În general, modelul cinematic al unui manipulator serie se descrie prin asocierea 

fiecărei cuple cinematice a unui sistem de coordonate carteziene şi a unei matrice de 

transformare. Conform metodei matriceale Denavit-Hartenberg (DH), consacrată pentru 

descrierea modelelor cinematice directe ale manipulatoarelor roboţilor cu cuple de rotaţie, se 

adoptă pentru cupla cinematică i un sistem de coordonate asociat elementului antrenat,  cu axa 

OZi pe direcția axei de rotație a cuplei, axa OXi paralelă cu direcția normalei la planul 

determinat de o paralelă la axa OZi-1 a cuplei anterioare, și axa OZi curentă (OX      
i = OZ      

i−1 ×

OZ      
i) şi axa OYi perpendiculară pe axele OZi şi OXi.  

 Matricea de transformare care descrie poziţia relativă a elementelor cuplei i, conform  

metodei DH, are forma, 

 

Ti
i−1 =   

cos θi        −sinθi cos ∝i             sin θi  sin ∝i          ri cos θi

sin θi            cos θi cos ∝i         −cos θi sin ∝i         ri sin θi

0                        sin ∝i                           cos ∝i                     di

0                            0                                   0                            1

 ,  (2.14) 

 

în care,  θi  este  unghiul de rotire în jurul axei OZi-1, care aliniază axa anterioară OXi-1 cu cea 

curentă OXi;  – distanța de la axa anterioară OZi-1 la normala la axa curentă OZi;  – 

lungimea normalei de la axa anterioară OZi-1 la axa curentă OZi;  – unghiul de rotire după 

normala de la axa anterioară OZi-1 la axa curentă OZi, care aliniază axa anterioară OZi-1 cu axa 

OZi.  

Pentru determinarea poziţiei punctului caracteristic asociat efectorului folosind 

matricele de transformare DH, se utilizeză ecuaţia matriceală, 

 

 T =  Tn
n−1 Tn−1

n−2 … Ti+1
i

 
Ti

i−1  Ti−1
i−2

 
…  T2

1
 
T1

0  ,     (2.15) 

 

care pentru structura manipulatorului PowerCube cu 6 cuple cinematice de rotaţie (fig. 2.19)  

devine,  

 

 
Rx Ry Rz

0 0 0
  

EEx

EEy

EEz

1

 = T6
5 ∙ T5

4 ∙ T4
3 ∙ T3

2 ∙ T2
1 ∙ T1

0.            (2.16) 

 

În această relaţie EEx, EEy, EEz sunt coordonatele punctului caracteristic asociat 

efectorului final și Rx, Ry, Rz – matricele de rotaţie ale axelor sistemului de coordonate asociat 

efectorului în raport cu sistemul de coordonate de referinţă,  

 

T1
0 =   

cos θ1 0 −sin θ1 11,5 cos θ1

sinθ1 0 cos θ1 11,5 sin θ1

0 −1 0 0
0 0 0 1

 ,                        (2.17) 

 

T2
1 =   

cos 𝜃2 0 sin𝜃2 0
sin 𝜃2 0 −cos 𝜃2 0

0 1 0 0
0 0 0 1

 ,                          (2.18) 

 

 T3
2 =   

cos θ3 0 sin θ3 0
sin θ3 0 −cos θ3 0

0 1 0 30
0 0 0 1

 ,                           (2.19) 
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Tab. 2.4 Parametrii  DH ai manipulatorului PowerCube 

Cupla r d α (rad) 

1 L1=11,5 0 -1,571 

2 0 0 1,571 

3 0 L23=30 1,571 

4 L4=17,25 0 0 

5 0 0 -1,571 

6 0 L56=17,7 0 

 

 T4
3 =   

cos θ4 − sin θ4 0 17,25 cos θ4

sin θ4 cos θ4 0 17,25 sinθ4

0 0 1 0
0 0 0 1

 ,                   (2.20) 

 

T5
4 =   

cos θ5 0 −sin θ5 0
sin θ5 0 cos θ5 0

0 −1 0 0
0 0 0 1

 ,                            (2.21) 

 

T6
5 =   

cos θ6 − sin θ6 0 0
sin θ6 cos θ6 0 0

0 0 1 17,7
0 0 0 1

 ,                                           (2.22) 

 

unde θ1,2, …6 sunt unghiurile cuplelor 

1, 2, …, 6. Valorile parametrilor DH 

constructivi ai structurii PowerCube 

folosiţi pentru calculul matricelor de 

transformare (2.17 – 2.22) sunt 

prezentate în tab. 2.4. Pentru 

simplificarea relaţiilor de calcul, 

pornind de invarianţa cinematicii 

manipulatorului în raport cu poziţiile 

cuplelor 3 şi 5, elementele 2 şi 3 

respectiv 5 şi 6 se concatenează, 

lungimile modificându-se corespunzător (L23 = L2 + L3 şi L56 = L5 + L6). 

Din ecuația (2.16) rezultă relaţiile de calcul ale coordonatelor carteziene ale 

efectorului final,  

 
𝐄𝐄𝐱 = cos θ1  cos θ2 cos θ3  −17,7 sin θ4+5 + 17,25 cos θ4  + sinθ2  17,7 cos θ4+5 +

                            +17,25sinθ4+30+11,5−sinθ1sinθ317,7cosθ4+5+17,25sinθ4,   (2.23) 

 
   𝐄𝐄𝐲 = sin θ1  sin θ2 cos θ3  −17,7 sinθ4+5 + 17,25 cos θ4 − cos θ2  17,7 cos θ4+5 +

                            +17,25sinθ4+30+11,5+cosθ1sinθ317,7cosθ4+5+17,25sinθ4,  (2.24) 

 
               𝐄𝐄𝐳 = cos θ2  17,7 cos θ4+5 + 17,25 sin θ4 + 30 − sin θ2 cos θ3  −17,7 sinθ4+5 +
                                                                                     +17,25cosθ4.                                                (2.25) 

 

2.4.2.1.2 MODELAREA CINEMATICĂ INVERSĂ A MANIPULATOARELOR 

RMI 

 

Conducerea unui braţ robotic presupune rezolvarea problemei de cinematică inversă  

care umăreşte determinarea valorilor unghiurilor fiecărei cuple cinematice în funcţie de 

coordonatele punctului caracteristic de pe o traiectorie impusă [Ge, 2000; Kang, 2000; 

Rotenberg, 2005; Hasan, 2006; Duguleană, 2009b; Kumar, 2010].  Astfel, date fiind 

coordonatele carteziene EEx, EEz şi EEx ale punctului caracteristic asociat efectorului, se 

impune, pornind de la funcţia cinematică directă (v. rel. (2.13)) determinarea funcției 

cinematice inversă [Sciavicco, 1998], 

 

Ik EEx , EEy, EEz = Fk−1 θ1,2,…,6        (2.28) 
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Fig. 2.25 Arhitectura software a robotului PowerBot 

 

Cea mai utilizată metodă de rezolvare a problemei de cinematică inversă are la bază 

modelul cinematic diferenţial direct  (2.27), din care rezultă, 

 

ΔEEJΔθ
1




,                               (2.29) 

 

unde ∆θ este vectorul variaţiilor unghiurilor cuplelor motoare ale braţului, ∆𝐸𝐸 -  deplasarea 

diferenţială impusă punctului caracteristic al efectorului (fig. 2.20), iar J
-1

 - matricea jacobiană 

inversă. Calculul inversei jacobianului este, în general, o problemă complexă, dificultatea 

fiind dată de faptul că matricea jacobian, de obicei, nu este o matrice pătratică. Acest lucru 

conduce deseori la soluţii multiple (fig. 2.21) ale ecuaţiei (2.29), mai ales, în cazul 

manipulatoarelor redundante. Astfel, se impune calculul unei matrice numită pseudo-inversă, 

care se obţine conform relaţiei (matricea inversă generalizată Moore-Penrose [Penrose, 

1955]), 

 

𝐽+ = 𝐽𝑇(𝐽𝐽𝑇)−1.       (2.30) 

 

2.5 PROGRAMAREA  RMI 

 

2.5.1 MEDII DE PROGRAMARE A RMI 

 

Dintre mai multe medii de programare a roboţilor mobili existente, în continuare,  se 

prezintă, cel implementat pe robotul mobil compus din platforma PowerBot şi manipulatorul 

PowerCube şi controlat cu ajutorul unei arhitecturi de tipul server-client. Microcontrolerele 

instalate pe acest robot răspund prin intermediul unor module program la nivel maşină de 

problemele de nivel inferior pentru menținerea unei anumite viteze și orientări într-un mediu 

cu asperități, operarea senzorilor, managementul parametrilor interni, etc. Pachetele soft 

dezvoltate de compania producătoare MobileRobots oferă controlul la nivel superior pentru 

evitarea de obstacole, planificarea traiectoriilor, localizarea, navigarea sau operarea brațului 

robotic.  

Librăria cu module program destinată folosirii robotului  PowerBot în diverse aplicații 

conţine (fig. 2.25): programul pentru microcontroller ARCOS (Advanced Robot Control and 
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Fig. 2.26 Arhitectura ARNL [***a] 

 

Operations Software), librării precum ARIA (Advanced Robotics Interface for Applications), 

ARNL (Advanced Robotics Navigation and Localization), SonARNL, ACTS (ActivMedia 

Color Tracking System) sau aplicaţii precum Mapper3 şi MobileSim. 

ARNL este o dezvoltare software 

realizată de MobileRobots pentru rezolvarea 

problemei localizării și navigării autonome a 

robotului PowerBot (fig. 2.26). Cu ajutorul 

acestei colecții de programe pot fi generate și 

editate hărți ale mediului de lucru. Principale 

componente ARNL sunt MobileEyes, 

ArnlServer, MobileSim și Mapper3. MobileSim 

este o aplicație bazată pe programul open-source 

Stage, folosită pentru simularea şi/sau controlul 

în timp real al deplasării robotului. MobileSim 

folosește serverul virtual ArnlServer pentru a 

accesa datele citite de la sisteme senzoriale laser 

precum și SONAR. MobileEyes oferă capabilități de tip SLAM, posibilitatea editării de 

scenarii de deplasare, posibilitatea planificării unor traiectorii în puncte sau oportunitatea de a 

delimita obiective secundare precum stațiile de încărcare a bateriei. 

 

2.6 CONCLUZII  
 

În acest capitol sunt prezentate sintetic, pe de-o parte, aspecte privind particularităţile 

mediilor industriale legate de posibilităţile de integrare a roboţilor mobili şi, pe de altă parte, 

nivelul actual al dezvoltărilor teoretice şi experimentale în robotica mobilă cu, precădere, 

exemplificate pe robotul mobil compus din platforma PowerBot şi manipulatorul PowerCube 

aflat în dotarea laboratorului de Informatică Virtuală şi utilizat pentru cercetările 

experimentale din această lucrare.  

Controlul şi comanda RMI în configuraţie platformă mobilă cu manipulator implică un 

nivel de complexitate mult ridicat în raport cu cele folosite în cazul roboţilor ficşi. În cazul 

RMI, modelele de deplasare și de manipulare luate separat, dar mai ales integrate, sunt mult 

mai complexe şi necesită algoritmi de rezolvare dedicaţi. Aceste aspecte, se exemplifică prin 

modele de cinematice asociate platformei PowerBot şi manipulatorului PowerCube. 

 

3. ÎNVĂŢAREA  ROBOŢILOR MOBILI 

INDUSTRIALI 
 

3.1 INTRODUCERE 
 

Învățarea ca fenomen uman, dar şi artificial, este procesul prin care oamenii şi 

calculatoarele îşi îmbunătăţesc interacţiunea cu mediul, prin îmbogățirea cunoştinţelor şi prin 

autoperfecţionarea acţiunilor. Un sistem inteligent cu învăţare automată poate învăţa din erori, 

prin autoperfecţionare, ghidat de un profesor, prin generalizare, prin analogie, sau bazat pe 

exemple (pozitive şi/sau negative). Capacitatea de învățare a roboților a fost tratată drept un 

atribut cognitiv primar, alături de concepte precum percepția și luarea deciziilor [Minsky, 

1986; Penrose, 1989; Scassellati, 2001; Duguleană, 2008]. Spre deosebire de roboții pre-

programați să execute activități deterministe, roboții dotați cu capabilități de învățare nu sunt 

limitați la un simplu comportament reactiv, ci sunt capabili de a participa la activități multiple 

cu grad mai mare de complexitate şi de incertitudine [Duguleană, 2009c]. 
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3.4 SISTEME DE ÎNVĂŢARE SPECIFICE AGENŢILOR 

ROBOTICI  INTELIGENŢI 
 

Învăţarea poate fi definită ca orice schimbare dintr-un sistem care permite acestuia să 

efectueze mai bine a doua oară aceeaşi sarcină sau o altă sarcină descrisă în aceleaşi condiţii 

de mediu [Simon, 1997; Nilsson, 1998]. Această definiţie, personalizată pentru programele de 

învăţare, conform Mitchell [Mitchell, 1997], evidenţiază că un program învaţă din 

experienţele (rulările) anterioare dacă performanţa curentă se îmbunătăţeşte în baza 

experienţelor  acumulate. Învăţarea maşinilor, inclusiv a roboţilor, este o disciplină ştiinţifică 

care se ocupă cu proiectarea şi dezvoltarea de algoritmi care le permit să desfăşoare 

comportamente adaptive bazate pe semnalele primite de la senzori, datele aflate în baze de 

date şi/sau cunoştinţele din baze de cunoştinţe [Dietterich, 1985]. Capacitatea de învățare este 

concepută drept un atribut cognitiv primar, alături de concepte precum percepția și luarea 

decizilor [Scassellati, 2001]. Spre deosebire de roboții clasici programaţi prin instruire sau 

programați off-line să execute sarcini riguros (determinist) definite, roboții dotați cu 

capabilități de învățare sunt capabili să execute activități multiple, cu grade mai mari de 

complexitate şi cu incertitudini. Învățarea roboților se referă în general la aspecte precum 

evitarea obstacolelor, planificarea mișcărilor, îmbunătățirea percepției (video – prelucrare de 

imagini [Sang, 2005; Bradski, 2008]; audio – recunoașterea vocală [Junqua, 1995]), controlul 

adaptiv [Astrom, 1989] și multe altele [Connell, 1993]. 

 

3.4.1 ÎNVĂŢAREA NESUPERVIZATĂ 
 

 În cadrul învăţării agenţilor inteligenţi, învăţarea nesupervizată reprezintă o clasă de 

probleme care au ca soluţie determinarea tipului de organizare a datelor. Metodele folosite de 

învăţarea nesupervizată se bazează, în principiu, pe operaţiuni de tip data-mining, învăţarea 

nesupervizată apropriindu-se într-o oarecare măsură de problema estimării densităţii statistice. 

Una dintre cele mai des folosite tehnici de învăţare nesupervizată este întâlnită în cazul 

algoritmilor de clustering [Duda, 2001]. Printre modelele bazate pe reţele neuronale care 

folosesc paradigma de învăţare nesupervizată se evidenţiază algoritmul de auto-organizare 

topografică (Self-Organizing Map – SOM) [Ferrer, 2010] sau teoria rezonanţei adaptive 

(ART) [Hinton, 1999]. Datorită domeniului specific de aplicare, învăţarea nesupervizată este 

mai puţin folosită în aplicaţiile de conducere inteligentă a roboţilor. 

 

3.4.2 ÎNVĂŢAREA SUPERVIZATĂ 
 

Învăţarea supervizată are la bază procesarea inductivă a unui set de exemple în scopul 

construirii unei funcţii de evaluare (şablon) care să permită clasificarea unor noi instanţe. 

Formal, setul de instanţe de antrenament este o mulţime de perechi atribut-valoare (x, f(x)), 

unde x este instanţa iar f(x), clasa căreia îi aparţine. Ţinta învăţării se stabileşte prin  

propunerea unei aproximări cât mai corecte a valorii f(x), pentru o instanţă x care nu face parte 

din setul de antrenament.  

Pentru a rezolva o problemă de învăţare supervizată, în general, se parcurg paşii 

următori [Vapnik, 2000]: determinarea tipului de date din exemplele de antrenare; construirea 

unui set de antrenare reprezentativ; alegerea funcţiei de învăţare h(x); alegerea algoritmului de 

învăţare (bazat pe arbori de decizie, reţele neuronale sau vectori suport); optimizarea unor 

parametri de control şi testarea modelului; procesarea explicită a modelului; evaluarea 

acurateţei soluţiei; măsurarea performanţei pe un set de test diferit de setul de învăţare. 

Învăţarea supervizată impune introducerea unor perechi intrare-ieşire (răspunsuri 

corecte la un set de întrebări) pentru funcţia ce trebuie învăţată.  
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3.4.3 ÎNVĂŢAREA PRIN ÎNTĂRIRE 
 

Învăţarea prin întărire (RL – „Reforcement Learning”) este utilă în situaţiile în care nu 

se dispune de un set de antrenament sau când nu se pot identifica cu precizie instanţe valide, 

din cauza complexităţii de reprezentare sau a lipsei de informaţii certe [Tsubone, 2007]. 

Modificările de stare generate de acţiunile agentului care foloseşte învăţarea prin întărire sunt 

măsurate, evaluate şi comparate cu o funcţie de îmbunătăţire (întărire) asociată scopului 

propus. Altfel spus, după ce se  face o identificare a perechilor stare-acţiune, se generează o 

recompensă sub forma unui parametru scalar şi se urmăreşte dezvoltarea de acţiuni care să 

maximizeze suma recompenselor generate în perioada de de tranziţie de la starea iniţială la 

cea finală. Învăţarea prin întărire diferă de învăţarea supervizată prin faptul că perechile 

intrare-ieşire nu sunt disponibile iniţial. 

 De exemplu, modelul Q-Learning  bazat pe conceptul de învăţare prin întărire, pentru 

cazul planificării traiectoriei unui manipulator robotic defineşte combinaţia stare-acţiune, 

RASQ : , ca funcţie scop, recompensa acordându-se în cazul în care traiectoria curentă 

este lipsită de coliziuni iar efectorul terminal se aproprie de ţintă. Punctul forte al acestei 

abordări este dat de faptul că algoritmul rezolvă practic problema lipsei de cunoaştere despre 

mediul de lucru, folosind fiecare secvenţă stare-acţiune-rezultat drept un eşantion în 

distribuţia de probabilitate pe care o construieşte. Această distribuţie este folosită pentru a 

calcula parametrul recompensă ce va conduce către valoarea optimă. Deoarece, pentru a 

converge este necesar un număr mare de teste, Q-learning poate fi folosit împreună cu o reţea 

neuronală de tip feed-forward [Martin, 1997].  

 

3.4.4 ÎNVĂŢAREA BAZATĂ PE REŢELE NEURONALE 

ARTIFICIALE 
  

3.4.4.2 REŢELELE  NEURONALE  ARTIFICIALE 

 

În funcţie de modul de conectare al neuronilor, arhitecturile RNA pot fi tip 

feedforward sau recurente. Diferenţa dintre acestea este că cele de tip feedforward nu conţin 

nici o buclă feedback între neuroni şi informaţia se procesează unisens, de la intrare, prin  

straturile de neuroni, la ieşire, comparativ cu reţelele neuronele recurente care conţin cel puţin 

un ciclu de feedback între neuroni. Deşi reţelele neuronale recurente par mai interesante din 

punct de vedere arhitectural, până în acest moment, reţelele de tip feedforward s-au dovedit a 

fi cele mai eficiente pentru rezolvarea de probleme practice [Haykin, 1994]. 

 

3.5 CONCEPŢIA, DEZVOLTAREA ŞI TESTAREA 
SISTEMULUI  PLAN-TN DE PLANIFICARE  A 

TRASEELOR DE NAVIGARE  A  RMI  PRIN 

ÎNVĂŢARE  
 

Planificarea traseelor de navigare a unui robot mobil presupune găsirea unei curbe 

între punctul de start şi cel de destinație, fără a intra în coliziune cu obstacolele din mediu. Şi 

în cazul navigării platformelor mobile ale roboţilor, planificarea traseelor se poate face prin 

rezolvarea problemei cinematice inverse. În ultimul timp, această problemă este soluționabilă 

prin metodologii bazate pe învăţare [Eindhoven, 2003; Ramalho, 2008]. Sistemul de 

planificare a traseelor de navigare în medii de operare cu obstacole statice şi dinamice propus 

în acest subcapitol are la bază metoda de învăţare prin întărire Q-learning (v. subcap. 3.4.3). 
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Fig. 3.16 Model geometric de poziţionare şi orientare a 

robotului 

 
Fig. 3.15. Poziţionarea şi orientarea RMI în 

mediul de lucru 

 

3.5.1 DESCRIEREA MEDIULUI  DE NAVIGARE   
 

Determinarea traseelor de navigare a 

RMI unui robot într-un mediu de operare 

presupune rezolvarea, preliminar, a două 

probleme fundamentale: localizarea robotului și 

maparea mediului de navigare.  

Localizarea este procesul prin care se 

determină poziția și orientarea robotului relativ 

la repere şi/sau obiecte din mediul de lucru (v. 

subcap. 2.4.1.2.2). În cazul în care se dorește 

elaborarea unui program învăţare a robotului 

pentru navigare, problema localizării este 

esenţială, poziția și orientarea robotului este necesar a fi cunoscută la orice moment de timp,  

accesând valorile unui vector 𝑣 = (𝑥; 𝑦; 𝑜 ), cu (x;y) coordonatele carteziene ale centrului 

robotului iar 𝑜 , vectorul orientare (fig. 3.15). În plus, în baza sistemului senzorial, la orice 

moment de timp se impune cunoaşterea distanţelor până la obiectele din spaţiul de lucru.  

Maparea presupune generarea unei hărţi a mediului de navigare, prin intermediul 

unor sisteme dedicate. Pentru dezvoltarea sistemului de planificare prin învăţare a traseelor de 

navigare PLAN-TN dezvoltat în această lucrare, s-au folosit hărți generate în mediul de 

programare MATLAB.  

 

3.5.2 MODELAREA ŞI PLANIFICAREA TRASEELOR DE 

NAVIGARE CU ÎNVĂŢARE PRIN ÎNTĂRIRE 
 

Planificarea traseelor de navigare a platformelor mobile cu evitarea de obstacole 

statice şi/sau dinamice, fie şi prin procedee de învăţare, presupune elaborarea unui model 

matematic, conceperea unui algoritm de rezolvare a acestui model precum şi elaborarea şi 

implementarea unor module program [Ettlin, 2006].  

 

3.5.2.1 MODELUL MATEMATIC  

 

Descrierea mediului din 

punct de vedere matematic 

presupune definirea stărilor curente 

precum și a celor viitoare care pot fi 

luate de robot la un moment dat, în 

vederea atingerii țintei. Conform fig. 

3.16 [Jaradat, 2010], distanţele de la 

robot la ţintă, respectiv, la obstacol 

se determină cu relaţiile, 

 

dt =  (xrob − xt)2+(yrob − yt)2 ,         (3.23) 

 

do =  (xrob − xo )2+(yrob − yo )2,        (3.24) 

 

în care, (xrob , yrob ) sunt coordonatele carteziene ale centrului robotului, (xt , yt) - 

coordonatele țintei, iar (xo , yo), coordonatele obstacolului.  

Pornind de la ecuația dreptei care unește punctul definit de coordonatele carteziene ale 

robotului cu punctul definit de coordonatele carteziene ale țintei, 
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Fig. 3.17 Divizarea şi codificarea 

spațiului de operare  

0yxyxy)yx(x)yy( robttrobrobttrob  ,                                   (3.25) 

 

se poate determina, distanța minimă față de obstacol pe care robotul o atinge atunci când se 

deplasează spre țintă, 

 

  
2

robt

2

trob

robttroborobtotrob

)yx()yy(

yxyxy)yx(x)yy(
D




      (3.26) 

 

şi  unghiul dintre direcţiile ţintei şi obstacolului, 

 

θ = arcsin(
D

do
).                                         (3.27) 

 

Coordonatele punctelor asociate robotului, ţintei şi obstacolului din relaţiile de mai sus 

sunt determinate preliminar, prin localizare şi din harta  generată anterior (v. subcap. 3.5.1). 

Pentru identificarea univocă a poziţiilor robotului, ţintei şi obstacolelor, spațiul de 

lucru raportat la sistemul de coordonate XY (fig. 3.17) este divizat conform celor patru 

cadrane trigonometrice [Jaradat, 2010]. Prin  localizarea unghiului 𝜃 într-una dintre aceste 

zone se evită stările definite neunivoc. Astfel, mulțimea stărilor este reprezentată prin vectori 

cu forma, 

 

st =  Rt , Ro , Gn ,       (3.28) 

 

unde,  Rt este cadranul în care este ținta, Ro  - 

cadranul în care se află obstacolul, iar 

Gn   (n𝜖{1,2,3}) - regiunea în care se încadrează 

valoarea unghiului θ. Indiferent, de combinaţia 

valorilor posibile ale parametrilor Rt şi Ro 

({1,2,3,4}) şi ale parametrului Gn, spațiul stărilor de 

poziţionare este univoc determinat.  

  Odată definită mulţimea stărilor, pentru 

determinarea unui traseu de navigare, în vederea 

definirii stărilor viitoare, se impune definirea unui 

spaţiu al acţiunilor, at, definit de mişcările de 

orientare, care pot fi luate de robot în preajma obstacolelor ca  acţiuni simple de virare la 

dreapta/stânga sau de mișcare înainte/înapoi. Acțiunile de întoarcere nu sunt folosite decât 

atunci când acesta întâlnește un obstacol care nu poate fi ocolit prin acţiuni simple.  

Pentru găsirea punctelor curente ale unui traseu, frecvent, se adoptă tehnica căutării în 

condiţiile  învăţării prin întărire cu modelul Q-learning bazat pe stările curente (v. rel. (3.15)) 

[Russel, 2003; Jaradat, 2010], 

 

Q st , at = fs st , at + γ ∙ Max(Q, st+1)   (3.29) 

 

În care  𝛾 este un factorul subunitar de discontinuitate; 𝑠𝑡  - starea curentă la momentul t; 𝑓𝑠  - 

funcţia de căutare, definită în relaţia (3.31); 𝑎𝑡  - acțiunea la momentul t;  Max(Q, st+1), 

valoarea maximă a funcţiei Q calculată pentru toate acțiunile posibile pentru noua stare la 

momentul anterior de timp. Pentru asigurarea unei căutări cu precizie mărită a punctului 

traseului căutat, se propune folosirea modelului  Q-learning, cu luarea în considerare a stărilor 

curente, st, precum şi a acţiunilor potenţiale, at (v. rel. (3.16)),  

 

Q st , at = Q st , at + γ ∙ (fs st , at + Max(Q, st+1)).  (3.30) 
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 Funcția de căutare pentru o stare curentă, S, ca evaluator al acțiunii asociate stării curente, 

este definită de relaţia [Jaradat, 2010], 

 

fs =

 
 
 

 
 

2, S ⊂ SS → SF 
1, S ⊂ SN → SS

0, S ⊂ SN → SN, do (n + 1) > do(n)

−1, S ⊂ SS → SN ;  S ⊂ SN → SN, do(n + 1) ≤ do(n)
−2, S ⊂ SN → SE

 ,  (3.31) 

 

în care, n este  numărul de stare; SF - starea finală, robotul atinge ținta (dt ≤ dsol , v. fig. 

3.16); SS - starea de siguranță, robotul este departe de obstacol (do > dmin ); SN - starea de 

nesiguranță, robotul este în vecinătatea obstacolului (– dcol < do ≤ dmin ); SE - starea de 

eroare, robotul este în coliziune cu obstacolul (– dcol > do). În aceste inegalităţi, conform fig. 

3.16, dsol este distanța până la soluție, dmin - distanța de siguranță minimă față de un obstacol 

iar dcol - distanța de coliziune.  distanța până la soluție, d Conform acestei funcţii, dacă de 

exemplu, starea curentă rezultă în urma tranziţiei dintr-o stare de siguranţă în starea finală 

(SS → SF), funcţia scop fs  are valoarea 2. 

 

3.5.2.2   ALGORITMUL DE CALCUL ŞI IMPLEMENTAREA ACESTUIA  

 

Algoritmul asociat modelului matematic de mai sus presupune actualizarea iterativă a 

matricei Q-table cu valorile curente ale funcţiei Q, rel. (3.30), calculată pentru fiecare stare şi 

acţiune în parte. Actualizarea continuă a  acestei matrice reprezintă practic etapa de învăţare a 

sistemului PLAN-TN. Liniile matricei Q-table sunt asociate stărilor posibile prin care trece 

robotul iar coloanele acţiunilor luate pentru aceste stări. După fiecare iterație, valorile matricei 

sunt modificate însumând valoarea curentă a funcției de căutare, fs, la momentul t cu valoarea 

maximă a funcţiei Q din matricea Q-table calculată la iteraţia anterioară (𝑀𝑎𝑥(𝑄, 𝑠𝑡+1)), 

pentru toate acțiunile ce pot fi luate la noua stare rezultată. 

Acest algoritm a fost implementat în 2 variante de învăţare a robotului. Prima variantă 

presupune învăţarea pentru soluţionarea unui scenariu de navigare în mod direct, iar cea de-a 

doua variantă face învăţarea scenariului de navigare curent folosind scenarii de navigare  

multiple, învăţate anterior. Diferenţa dintre cele 2 variante este aceea că, în cea de-a 2-a, 

pentru calculul traseului de navigare corespunzător scenariului curent, matricea Q-table 

conţine valori antrenate, spre deosebire de varianta întâi care presupune adoptarea de valori 

aleatoare.  Pentru implementarea celor două variante au fost generate 2 funcții specifice. 

Funcţia qtrain realizează învăţarea, căutând reușita într-un un număr de pași 

succesivi, succ, şi o limită de iterații, limit (fig. 3.19). Algoritmul de învăţare pornește cu 

inițierea unei noi iterații, calculează valoarea funcției scop pentru starea curentă (S) și cea de 

tranziție. Dacă este atinsă o stare de siguranță (SS) se continuă învăţarea cu următorul pas, dar 

nu înainte de a se testa dacă este atinsă starea finală (SF). În cazul în care nu se atinge o stare 

finală, la parcurgerea tuturor iteraţiilor, algoritmul se reia de la calcularea funcției scop a stării 

curente și a celei de tranziție. Dacă nu se ajunge la o stare de tranziție se determină tipul 

întoarcerii (prin dreapta sau prin stânga) sau se  micșorează distanța până la țintă, dt.  

Algoritmul alege varianta cea mai bună de întoarcere, o execută, și înaintează, de asemenea, o 

anumită distanță înainte. În continuare, se calculează funcția scop a noii stări de tranziție și se  

actualizează tabela Q-table cu noile valori ale funcţiei Q calculate în baza relației (3.30). În 

cazul în care se înregistrează o coliziune, algoritmul se oprește şi, în caz contrar, continuă cu 

pasul de testare a stării finale. Această succesiune este programată în mediul MATLAB (v. 

anexa 1). 
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Fig. 3.19 Schema bloc a  funcției  qtrain 

 
Fig. 3.20 Schema bloc a  funcției  qtest 

Funcţia qtest învaţă scenariul de navigare rob având la bază antrenamente 

anterioare, descrise în fișierele de configurație files, în numărul de iterații, limit. Algoritmul 

din fig. 3.20 începe prin a calcula funcția scop  a  stării  curente și a stării de  tranziție.  Dacă  

este  atinsă  o stare de siguranță (SS), robotul înaintează o anumită distanță; pentru acest caz, 

se verifică dacă s-a atins o stare finală (SF). În caz contrar, algoritmul iniţiază o nouă iterație, 
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reîncepând calcularea funcției scop pentru noua stare, procesul repornind de la acest pas. În 

funcție de valoarea maximă a funcţiei Q din tabloul Q-table, se decide efectuarea uneia dintre 

aceste mișcări. În continuare, dacă nu este înregistrată o coliziune, se verifică dacă este atinsă 

starea finală (SF). Ca și în cazul algoritmului anterior, procesul repornește cu inițierea unei 

noi iterații. Şi această succesiune este programată în mediul MATLAB (v. anexa 1). 

 

3.5.2.3 TESTAREA  ALGORITMILOR DE PLANIFICARE A TRASEELOR DE 

NAVIGARE CU ÎNVĂŢARE PRIN ÎNTĂRIRE 

 

Pentru a verifica eficacitatea soluției propuse de planificare a traseelor de navigare 

prin învăţare cu ajutorul metodei Q-learning, au fost implementate 4 scenarii (cazuri) diferite 

folosind, pentru vizualizare o interfaţă grafică  dezvoltată în mediul de programare MATLAB.  

Procesul de învățare este progresiv presupune salvarea tabloului Q-table pentru fiecare 

iteraţie în vederea folosirii pentru iteraţiile viitoare. Pentru efectuarea testelor, au fost stabilite 

următoarele personalizări: spațiul de lucru este un pătrat cu latura 800; obstacolele mobile 

sunt cercuri cu raza 25; obstacolele fixe sunt pătrate cu latura 35,35; platforma robot are raza 

49,5, dmin = 100; unghiul de virare stânga/dreapta, θ = 45°; factorul de discontinuitate, γ = 

0,9. 

 

3.5.2.3.1  TESTAREA  PENTRU CAZUL  1   

 

Pentru primul scenariu se adoptă vectorii: poziției robotului,  𝑥𝑟𝑜𝑏 = 100; 𝑦𝑟𝑜𝑏 =
400𝑇; vitezei robotului, 𝑣𝑥𝑟𝑜𝑏=3; 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏=3𝑇; poziției țintei 𝑥𝑡=400; 𝑦𝑡=400𝑇 ; vitezei 

ţintei  𝑣𝑥𝑡 = 1; 𝑣𝑦𝑡 = 0 
𝑇
; poziţiei iniţiale a obstacolului dinamic  𝑥𝑜 = 250; 𝑦𝑜 = 400 𝑇; 

vitezei obstacolului  𝑣𝑥𝑜 = 1; 𝑣𝑦𝑜 = 0 
𝑇
. După cum se observă, atât obstacolul, cât și ținta, se 

deplasează spre dreapta cu viteza 1 pe axa OX; robotul având  viteza de 3 pe ambele axe, 

poate depăși obstacolul și ajunge ținta. În fig. 3.21a sunt prezentate traiectoriile obiectelor din 

scenă rezultate după a 4-a iterație a algoritmului PLAN-TN, iteraţie care conţine prima 

traiectorie validă a robotului (traiectorie care nu intersectează nici un obstacol). Robotul 

(desenat cu negru) intră în starea de nesiguranță (SN) imediat după pornire. Acesta îşi 

schimbă direcţia de deplasare dinspre ţintă (desenată cu roşu), deoarece aceasta este 

„mascată” de obstacolul dinamic (desenat cu albastru). De îndată ce distanța față de obstacol 

este mai mare decât distanța limită dmin, robotul iese din starea de nesiguranţă şi intră în starea 

de siguranţă (SS). Având o viteză mai mare decât obstacolul dinamic, robotul îl depăşeşte şi 

încearcă să se aproprie de țintă. Starea finală (SF) este atinsă atunci când robotul ajunge ţinta.  

 

3.5.2.3.2 TESTAREA PENTRU CAZUL 2   

 

În acest scenariu, se păstrează pozițiile de plecare de la cazul 1 pentru robot, obstacol 

și țintă, dar viteza obstacolului pentru a intersecta traseul de deplasare al robotului este 

 𝑣𝑥𝑜 = −1; 𝑣𝑦𝑜 = 0 
𝑇
. În acest caz robotul atinge ținta după 4 iterații, rezultând traseul din 

fig. 3.21b. În mod asemănător cazului 1, robotul intră în starea de nesiguranță imediat după 

pornire, schimbându-şi direcţia de deplasare. După evitarea obstacolului dinamic, robotul îşi 

schimbă direcţia de deplasare, îndreptându-se  către ţintă. 

 

3.5.2.3.3 TESTAREA PENTRU CAZUL 3  

 

În acest caz, se păstrează  pozițiile de plecare și vitezele pentru robot, obstacol și țintă 

şi se adăugă un obstacol static poziţionat în punctul (300; 500). În acest caz robotul atinge 

ținta în 5 iterații, rezultând traseul din fig. 3.21c. Ca şi în cazurile 1 şi 2, robotul intră în starea 

de nesiguranță imediat după pornire, schimbându-şi direcţia de deplasare. După evitarea 
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a                                                                           b 

  
c                                                                         d 

Fig. 3.21 Vizualizare trasee învăţate:  a - cazul 1;  b - cazul 2;  c - cazul 3;  d - cazul 4;  
 

obstacolului dinamic, robotul îşi schimbă direcţia de deplasare, îndreptându-se către ţintă, 

evitând în acelaşi timp şi obstacolul static. 

 

3.5.2.3.4 TESTAREA PENTRU CAZUL 4  

 

Acest caz presupune învăţarea unui scenariu mai complex (fig. 3.21d), în care mediul 

de lucru conține 7 obstacole statice (simbolizate prin pătrate) și 2 obstacole dinamice 

(simbolizate prin cercuri). Ținta este fixă, robotul are viteza  𝑣𝑥𝑟𝑜𝑏 = 5; 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏 = 5 
𝑇
, iar cele 

2 obstacole dinamice au vitezele  𝑣𝑥𝑜8 = 0; 𝑣𝑦𝑜8 = −5 
𝑇
 şi  𝑣𝑥𝑜9 = −5; 𝑣𝑦𝑜9 = 0 

𝑇
. La 

atingerea limitelor scenei, obstacolele mobile se deplasează în sens invers după aceeași 

traiectorie. După 40 de iterații rezultă traseul prezentat în fig. 3.21d. 

 

3.5.2.4.5 COMENTARII  ASUPRA REZULTATELOR TESTELOR  

 

Cele 4 cazuri prezentate mai sus au fost concepute pentru a pune evidenţia modul de 

funcţionare şi problemele care apar în  timpul utilizării sistemului de planificare prin învăţare 

a traseeelor de navigare ale unui robot care activează într-un mediu cu obstacole statice și 

dinamice. În vederea efectuării de teste, a fost conceput un program în MATLAB bazat pe 

modelul Q-learning, program ce folosește ca regulă de modificare a matricei Q-table relația 

(3.30). Spre deosebire de alte studii care pentru planificarea traseelor de deplasare a roboților 



DUGULEANĂ M. – Învăţarea roboţilor mobili pentru deplasare şi manipulare în medii industriale 

 35 

mobili folosesc funcţia scop (3.29) [Jaradat, 2010], în această lucrare a fost implementată  

abordarea cumulativă (prezent-trecut) a acestei funcției, descrisă de relaţia (3.30).  

Algoritmul dezvoltat are convergenţă bună, reușind să conveargă și în cazuri în care 

există multiple obstacole statice și dinamice în mediul de lucru (cazul 4, fig. 3.21d). Rata de 

convergenţă a algoritmului poate fi îmbunătăţită şi prin modificarea factorul subunitar de 

discontinuitate 𝛾. Pentru valori mai mici, ale acestui factor, algoritmul conduce la soluţii cu 

discontinuitate mai mare, traseele fiind “colţuroase”, iar pentru valori apropriate de 1, 

punctele trase sunt mai apropriate şi traseele sunt netede. 

 

3.6 CONCEPŢIA, DEZVOLTAREA ŞI TESTAREA 
SISTEMULUI  PLAN-TM  DE PLANIFICARE A 

TRASEELOR DE MANIPULARE PRIN ÎNVĂŢARE  
 

RNA sunt  capabile să modeleze funcţii neliniare diverse [Hecht-Nielsen, 1988], 

inclusiv cea de   planificare a traseelor de manipulare bazată pe cinematica inversă (v. subcap. 

2.4.2.1.2). Această problemă este dificil de soluţionat cu metodele clasice, mai ales, pentru 

cazurile manipulatoarelor redundante care operează în medii cu obstacole [Xia, 2001]. Unele 

studii care se ocupă de rezolvarea problemei de cinematică inversă, cu evitare de obstacole, se 

concentrează pe minimizarea efectelor redundanţei a manipulatoarelor care operează în medii 

cunoscute  având unul sau maxim două obstacole în mediul de lucru [Zhang, 2003, 2004, 

2006, 2007, 2009]. 

Studiile descrise în acest subcapitol propun o metodă de „învăţare a manipulării”, cu  

evitarea coliziunilor cu obstacolele din mediul de lucru. Soluţia dezvoltată se bazează pe 

modelarea şi implementarea unui sistem bazat pe RNA ce utilizează pentru antrenare metoda 

de învăţare prin întărire Q-learning [Touzet, 1999].  

 

3.6.1 MODELE DE PLANIFICARE A TRASEELOR DE 

MANIPULARE CU RNA  
 

Metodele clasice de planificare a traseelor de manipulare cu ocolirea de obstacole (v. 

sub. 2.4.2.2), au la bază, cu precădere, matricea jacobiană [Ding, 1996; LaValle, 2006].  

Rezolvarea problemei de planificare a traseelor de manipulare cu evitarea obstacolelor, 

utilizând RNA, a fost abordată în literatură în numeroase studii [Hang, 1997; Tang, 2001; 

Hasan, 2006]. Primele experimente încearcă să identifice, cu ajutorul RNA, configuraţii ale 

braţului robotic care să nu intersecteze obstacolele din mediul de lucru, cunoscând 

coordonatele carteziene ale ţintelor [Norwood, 1991]. Norwood nu se concentrează şi pe 

obţinerea de traiectorii ale braţului care să nu atingă obstacolele. Bingul foloseşte structuri 

RNA pentru rezolvarea acestui tip de problemă  care în stratul de intrare are 20 de neuroni 

asociaţi matricei de transformare omogenă bază-efector şi, ca ieşiri, unghiurile cuplelor 

braţului robotic [Bingul, 2005]. Deşi pentru soluţionarea problemei au fost utilizate funcţii de 

penalizare coroborate cu metoda acoperirii cu sfere [Mao, 1997], experimentele realizate au 

evidenţiat erori mari, inacceptabile pentru implementarea în aplicaţii practice. 

 

3.6.2 SISTEM DE PLANIFICARE A TRASEELOR DE MANIPULARE 

CU RNA  
 

Abordarea planificării traseelor de manipulare cu evitarea de obstacole cu braţe robot  

redundante prezentată în acest studiu face un pas înainte faţă de studiile clasice, propunând o 

soluţie care are la bază o reţea neuronală dublă combinată cu tehnica de învăţare prin întărire, 

Q-learning [Duguleană, 2011b].  
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Fig. 3.23 Schema configuraţiilor de manipulare  

3.6.2.1 MODELUL MATEMATIC  

 

Fie funcţia cinematică directă f(q) cu f: Q6 → X3, asociată modelului cinematic direct 

(v. subcap. 2.4.2.1.1), funcţie surjectivă şi neinjectivă, unde Q este mulţimea vectorilor 

unghiurilor cuplelor robotului (de ex. manipulatorul PowerBot, are 6 cuple cinematice) şi X - 

vectorul coordonatelor efectorului (spaţiul tridimensional). Pentru generarea traseelor de 

manipulare se impune determinarea reprezentărilor inverse posibile, G, descrise de relaţia, 

 

G =  ∪ g   g = q = f −1 x },                     (3.42) 

 

cu q ∈ Q6, x ∈ X3.  

  Pornind de la seturile unghiurilor robot asociate configuraţiilor de start, q1, şi ţintă, qe , 

traseele, T(A), asociate centrelor cuplelor cinematice se descriu cu relaţia,  

 

  A q1 , qe =   qt  t−final
t=0   qt ∈ G},      (3.43) 

 

în care, qt  este configuraţia de unghiuri la momentul t. 

În plus, considerând mulţimile de puncte O1, O2, ..., Om, asociate celor m obstacole, 

din mediul de operare (fig. 3.23), configuraţia de start 𝑞1 şi poziţia ţintă, 𝑥𝑒, se pune problema 

găsirii configuraţia destinaţie, 𝑞𝑒 , astfel încât să fie îndeplinite următoarele relaţii: 

 

f xe =  qe ,                      (3.44) 

 

T A q1 , qe  ∩   Oi
m
i=1  =  ϕ.   (3.45) 

 

Relaţia (3.44) propune găsirea unei soluţii cinematice, 𝑞𝑒 , fără a ţine cont de poziţia 

obstacolelor din mediu, soluţie  rezultată în urma rezolvării cinematicii inverse pentru ţinta 

, 𝑥𝑒, impusă. În plus, relaţia (3.45) determină 

căutarea traseelor  T A q1, qe   printre 

traseele identificate cu relaţia (3.44), care nu 

au puncte comune cu mulţimea de puncte 

obţinută prin reuniunea punctelor asociate 

celor m obstacole,   Oi
m
i=1  (intersecţia cu 

această mulţime este mulţimea vidă). 

Această problemă poate fi rezolvată 

cu ajutorul RNA, folosind învăţarea prin 

întărire bazată pe algoritmul Q-learning, prin 

care robotul poate să aleagă între toate stările 

posibile care descriu traseele centrelor 

cuplelor cinematice (fig. 3.23).  

 

3.6.2.2 CONCEPŢIA ALGORITMULUI DE PLANIFICARE A TRASEELOR DE 

MANIPULARE PRIN ÎNVĂŢARE CU RNA 

 

În fig. 3.24 este prezentată schema bloc a sistemului de planificare a traiectoriilor cu 

învăţare prin întărire, folosind algoritmul Q-learning.  Acest  sistem are la baza două reţele 

neuronale artificiale. Reţeaua Theta Net cu structura (35-20-6) este de tip MPL şi are 2 straturi 

de nivel ascuns. Aceasta modelează funcţia scop exprimată de relaţia (3.44), care reprezintă 

soluţia jacobiană standard. Aceasta are ca intrări valorile unghiurilor cuplelor braţului, adică 

poziţia actuală a braţului robotic exprimată prin valorile 𝜃, şi oferă la ieşire valorile găsite de 

soluţia jacobiană, exprimate printr-un vector cu 6 elemente. Au fost alese 2 straturi în nivelul 
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ascuns, pentru acoperirea neliniarităţii problemei de cinematică inversă [Hecht-Nielsen, 

1988].  

 Ponderile reţelei neuronale Theta Net sunt adaptate la fiecare iteraţie, folosind o funcţia 

de adaptare ce are ca parametru de intrare coordonatele carteziene ale ţintei. Procesul 

foloseşte, ca funcţie de instruire backpropagation, funcţia de gradient descendent (v. subcap. 

3.4.4.3). După ce se aplică funcţia de adaptare, se obţin datele de ieşire exprimate sub forma 

unui vector cu 6 valori. Dacă, în urma încercării de a muta braţul robotic utilizând valorile din 

vectorul de output, se înregistrează eroare de coliziune sau numărul maxim de epoci este atins, 

ponderile reţelei neuronale Theta Net sunt reiniţializate iar algoritmul porneşte o nouă iteraţie. 

  Cea dea doua condiţie impusă sistemului, descrisă în relaţia (3.45) se cuantifică pentru 

fiecare stare prin parametrul Q-scor a cărei valoare se obţinute în felul următor: la sfârşitul 

fiecărei epoci (în cazul întâlnirii unui obstacol sau atingerii numărului maxim de iteraţii), Q-

scor este actualizat într-o direcţie opusă celei actuale, pentru fiecare q aparţinând traiectoriei 

candidat T analizat la momentul respectiv. Cu cât numărul de eşecuri este mai mare, cu atât 

creşte şi valoarea Q-scor. Dacă operaţia reuşeşte, adică nu există nici o coliziune (relația 

(3.45) este verificată)), valoarea Q-scor este diminuată, pentru a lăsa să domine algoritmul de 

cinematică inversă implementat de Theta Net. După fiecare iteraţie, ponderile reţelei Q-value 

Net sunt recalculate, ţinându-se cont de valoarea Q-scor. Reţeaua Q-value Net are structura 

(20-6) MLP (multilayer perceptor cu 1 strat în nivelul ascuns) şi foloseşte aceeaşi funcţie de 

transfer (purelin) ca şi reţeaua neuronală Theta Net.  

Utilizatorul acestui sistem introduce ca date de intrare coordonatele punctului ţintă, xe. 

Reţeaua neuronală Theta Net oferă la ieşire valorile,θ, cărora le sunt ataşate valori Q-scor, 

obţinute din modulul de detectare a obstacolelor. Pentru fiecare vector θ curent care nu este 

viabil din punctul de vedere al ocolirii obstacolelor, se  actualizează Q-scor iar vectorul θ 

este recalculat. 

În concluzie, algoritmul de învățare a manipulării, descris de modelul bazat pe relaţiile 

(3.44) și (3.45), are la bază 2 rețele neuronale Theta Net şi respectiv Q-value Net ce sunt 

incluse în sistem de învăţare prin întărire din fig. 3.24.  Aceste reţele “lucrează” împreună, 

adică pentru fiecare încercare de deplasare a brațul robotic valorile returnate de acestea se 

cumulează, în scopul mișcării brațului robotic spre țintă, pe o traiectorie optimă. Sintetic, 

principiul de funcționare al algoritmului se rezumă la faptul că prin intermediul reţelei Theta 

Net (3.44) conduce brațul spre țintă, în timp ce reţeaua Q-value Net (3.45) “îl ferește” de 

eventualele coliziuni ce pot apărea în timpul deplasării pe traseul generat. După cum se poate 

observa, algoritmul propus, nu conţine condiții speciale legate de orientarea efectorului final.  

După cum se poate observa, structura sistemului de planificare propune folosirea a 2 

reţele neuronale care asigură convergența în diverse configuraţii ale mediului de lucru. În 

marea majoritate a cazurilor, configurația celor două rețele permite testarea unui număr 

suficient de mare de cazuri care să acopere cel puțin o soluție. 

 

 
Fig. 3.24 Structura sistemului de planificare a traseelor de manipulare  
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Fig. 3.28 Configuraţia de start şi punctele ţintă asociate 

efectorului 

 

3.6.2.4 TESTATREA ŞI EVALUAREA PERFORMANŢEI SISTEMULUI DE 

PLANIFICARE A TRASEELOR DE MANIPULARE PRIN ÎNVĂŢARE  

CU RNA 

 

Pentru a testa şi evalua performanţa sistemului de planificare prin învăţare bazat pe 

cele 2 reţelele neuronale prezentat mai sus, au fost efectuate o serie de teste, având în vedere 

următorii parametri: numărul de iteraţii efectuate de programul MATLAB necesare pentru a 

atinge ţinta propusă; numărul de epoci necesare pentru a atinge obiectivul în timpul unei 

iteraţii (ultima iterație validă); timpul scurs de la iniţierea programului până la găsirea unei 

soluţii; procentul de convergenţă calculat în urmă efectuării unui raport dintre numărul de 

cazuri care au condus la o soluție validă raportat la numărul total de cazuri testate; eroarea de 

distanţă, adică distanța dintre efectorul final și țintă (care este mai mică decât eroarea setată în 

program ca eroare limită). În urma unor experimente iniţiale, s-au stabilit numărul maxim de 

iteraţii, nrIteraţiiMax = 200, şi numărul maxim de epoci „greşite” ce poate fi analizat înaintea 

iniţierii unei noi iteraţii, nrEpociMax = 100. Aceste numere au fost stabilite în urma unor 

rulări prealabile din care a rezultat  că acestea conduc la capabilităţi bune de învățare a 

sistemului propus. 

În fig. 3.28 sunt prezentate 

cele 4 puncte ţintă, t1, t2, t3 şi t4, 

precum şi starea iniţială a braţului 

robotic de tip PowerBot reprezentat 

simplificat în mediul MATLAB. 

Pentru testarea şi evaluarea 

planificatorului neuronal propus, au 

fost alese trei variante ale mediului de 

operare, sintetizate în următoarele 

cazuri: cazul 1 - mediu fără obstacole, 

cazul 2 - un obstacol (o bară 

cilindrică), cazul 3 - 4 obstacole (o 

bară cilindrică şi 3 sfere). Pentru 

fiecare caz se realizează 4 teste în vederea atingerii celor 4 puncte ţintă t1, t2, t3 şi t4. 

Deoarece valorile care iniţializă ponderile RNA Theta Net  şi Q-value Net sunt alocate 

în mod aleatoriu, date fiind aceleaşi condiţii de pornire şi de sosire (coordonatele punctelor  de 

plecare, 𝑞1, şi ţinta, 𝑥𝑒), la teste repetate se obţin traiectorii 𝑇 𝐴 𝑞1, 𝑞𝑒   diferite. Este 

necesară efectuarea unui număr „destul de mare” de teste, pentru a evalua performanţa medie 

de lucru a planificatorului neuronal propus. 

 

3.6.2.4.1 TESTE ŞI PERFORMANŢE  PENTRU CAZUL 1 (MEDIU DE LUCRU 

FĂRĂ OBSTACOLE) 

 

În cazul în care nu există nici un obstacol în mediul de lucru, sistemul propus trebuie 

să rezolve o simplă problemă de planificare a traiectoriilor cu ajutorul cinematicii inverse, ca 

şi în alte studii care urmăresc folosirea reţelelor neuronale [Oiama, 2005]. 

În tab. 3.2 se prezintă valorile celor 3 parametri monitorizaţi: numărul de iteraţii, 

numărul de epoci şi timpul pentru realizarea experimentului. Configuraţia de pornire a 

robotului (fig. 3.28) influenţează modul în care acesta atinge punctele ţintă. Numărul mediu 

de epoci este direct proporţional cu timpul mediu de învăţare la găsirea primului  traseu 

adecvat, 𝑇 𝐴 𝑞1, 𝑞𝑒  , pentru fiecare dintre punctele ţintă.  

După ce prima ţintă t1 este atinsă, în majoritatea cazurilor, performanţa algoritmului se 

îmbunătăţeşte ca urmare a faptului că reţeaua Theta Net este deja antrenată atunci când sunt  

căutate următoarele puncte ţintă, t2,3,4. Cea mai bună performanţă este atinsă la căutarea 

ultimei ţinte.  
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a                                                                     b 

Fig. 3.32. Starea inițială a braţului robot pentru cazul 2 (un obstacol): a – vedere spaţială; b – vedere 

de sus;   

Algoritmul converge din prima încercare, iar reţeaua Q-value Net nu ajunge să fie 

antrenată. Dupa 40 de teste, se poate concluziona că reţeaua converge la soluţie (cu o eroare 

de distanţă e ≤ 0,5 pentru fiecare punct ţintă), după prima iteraţie, cu o medie a numărului 

total de epoci de 145,65 şi într-o medie de timp de 54,4532 secunde. 

 
Tab. 3.2 Rezultatele testelor pentru cazul 1 (fără obstacole) 

 

3.6.2.4.2 TESTE ŞI PERFORMANŢE  PENTRU CAZUL 2  (MEDIU DE LUCRU 

CU UN OBSTACOL) 

 

Rezultatele prezentate în tab. 3.3 sunt colectate în timpul testelor într-un mediu ce 

conţine o bară cilindrică (fig. 3.32) cu o rază de 3 şi cu înălţimea de 80, poziţionată în punctul 

de  coordonate (5, 15, -40). 

Ca şi în cazul anterior, există aceleaşi 4 puncte ţintă fiecare plasate într-unul din cele 4 

cadrane ale sistemului de coordonate cartezian. După 40 de teste, numărul total mediu de 

epoci pentru a ajunge la toate cele 4 soluţii cu aceeaşi eroare e ≤ 0,5, este 209,475, numărul 

total mediu de iteraţii este 12,3, iar timpul mediu pentru a ajunge la toate cele 4 puncte ţintă 

este de 84,79915 secunde. Ultimele 2 puncte ţintă au cel mai mare număr mediu de iteraţii, 

3,65, respectiv 4,925. 

 

Nr. de 

teste 

Parametrii 

monitorizaţi  
t1 t2 t3 t4 Medie Total 

5 

Numărul de iteraţii  1 1 1 1 1 4 

Numărul de epoci  86,400 36,800 27 17 41,800 167,200 

Timpul [s] 25,980 11,550 12,430 8,979 14,735 58,942 

10 

Numărul de iteraţii  1 1 1 1 1 4 

Numărul de epoci  70,800 36,300 25,700 20,400 38,300 153,200 

Timpul [s] 21,878 12,451 12,150 9,810 14,073 56,292 

20 

Numărul de iteraţii  1 1 1 1 1 4 

Numărul de epoci  71,150 34,750 24,600 20,050 37,637 150,550 

Timpul [s] 21,495 11,969 11,769 9,380 13,653 54,613 

40 

Numărul de iteraţii  1 1 1 1 1 4 

Numărul de epoci  63,825 33,925 27,150 20,750 36,412 145,650 

Timpul [s] 20,260 12,683 11,666 9,841 13,613 54,453 
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Tab. 3.3 Rezultatele testelor pentru cazul 2 (un obstacol) 

Nr. de 

teste 

Parametrii 

monitorizaţi  
t1 t2 t3 t4 Medie Total 

5 

Numărul de iteraţii  1,600 1 5,200 6 3,450 13,800 

Numărul de epoci  71,400 24,400 73,400 14,6 45,95 183,800 

Timpul [s] 23,952 10,239 32,925 13,991 20,277 81,108 

10 

Numărul de iteraţii  2,500 3,700 3,400 4,100 3,425 13,700 

Numărul de epoci  95,700 54,400 64,600 16,400 57,775 231,100 

Timpul [s] 30,967 20,507 26,139 12,747 22,590 90,361 

20 

Numărul de iteraţii  2,150 2,550 2,500 5,400 3,150 12,600 

Numărul de epoci  85,450 54,050 50,400 37,550 56,862 227,450 

Timpul [s] 27,096 19,546 20,616 21,374 22,158 88,633 

40 

Numărul de iteraţii  1,775 1,950 3,650 4,925 3,075 12,300 

Numărul de epoci  74,125 43,900 48,125 43,325 52,368 209,475 

Timpul [s] 24,244 16,986 21,367 22,200 21,199 84,799 

 

Impunerea unei erori de distanţă e ≤ 0,5 conduce la o convergenţă mai lentă şi, 

implicit, la o precizie mai mare, precizie, de obicei, necesară în aplicaţiile de manipulare.  

De notat este şi faptul că valorile medii globale sunt influenţate de doar câteva cazuri. 

Acestea apar datorită iniţializării aleatoare „nefericite” a ponderilor de start ale reţelei 

neuronale duble. O antrenare prealabilă a reţelei sau o generare de ponderi pseudo-aleatoare ar 

conduce la eliminarea acestor cazuri care diminuează performanţa medie a algoritmului 

propus. O altă soluţie ar fi modificarea structurii stratului interior al reţelei Theta Net, pentru 

includerea mai multor neuroni, fapt ce ar conduce la o apreciere mai fină a discontinuităţii 

spaţiului de soluţii. 

 

3.6.2.4.3 TESTE ŞI PERFORMANŢE  PENTRU CAZUL 3  (MEDIU DE LUCRU 

CU PATRU OBSTACOLE) 

 

Rezultatele prezentate în tabelul 3.4 sunt colectate în timpul testelor de planificare prin 

învăţare a traseelor de manipulare într-un mediu cu o bară cilindrică (poziţionată în acelaşi 

punct ca şi în cazul 2) şi 3 sfere cu o rază de 4 (fig. 3.35), situate în puncte cu coordonatele (-

20,20,20), (-20, -20, -20 ) şi (20, -20, -20).  

 

 

     
 

a                                                                           b 

Fig. 3.35 Starea inițială a braţului robot pentru cazul 3: a – vedere spaţială; b – vedere de sus; 
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Tab. 3.4 Rezultatele testelor pentru cazul 3 (patru obstacole) 

Nr. de 

teste 

Parametrii 

monitorizaţi  
t1 t2 t3 t4 Medie Total 

5 

Numărul de iteraţii  3,600 2 8,400 8,600 5,650 22,600 

Numărul de epoci 110,400 61,200 56,600 64,800 73,250 293 

Timpul [s] 38,594 25,721 40,232 28,719 33,316 133,267 

10 

Numărul de iteraţii  2,800 1,900 5,100 8,600 4,600 18,400 

Numărul de epoci  92,900 58,300 42,900 60,900 63,750 255 

Timpul [s] 31,299 23,286 28,168 31,369 28,531 114,124 

20 

Numărul de iteraţii  2,400 1,600 4,700 7,850 4,137 16,550 

Numărul de epoci  98,650 48,500 47,400 56,500 62,762 251,050 

Timpul [s] 31,607 19,623 26,455 31,487 27,293 109,173 

40 

Numărul de iteraţii  2,200 1,575 5,425 6,475 3,918 15,675 

Numărul de epoci  78,500 48,625 55,375 46,975 57,368 229,475 

Timpul [s] 26,171 19,115 28,264 28,406 25,489 101,957 

 

După 40 de teste, timpul mediu petrecut pentru a ajunge la cele 4 ţinte este de 

101,9573 secunde. Datorită configuraţiei atipice a mediului de lucru, cea mai rapidă soluţie 

este înregistrată pentru atingerea punctului ţintă, t2, într-o medie de 19,11505 secunde.  Pentru 

acest caz convergenţă de generare a traseului este 100%. 

 

3.6.2.4.4 COMENTARII  PRIVIND  REZULTATELE ŞI PERFORMANŢELE 

TESTELOR 

 

În subcap 3.6 sunt prezentate aspecte privind conceperea, modelarea, algoritmizarea, 

implementarea şi testarea unui sistem de planificare a traiectoriilor unui braţ robotic redundant 

prin învăţare, în scopul evitării obstacolelor din mediul de lucru (sistemul PLAN-TM). În 

vederea descrierii problemei a fost conceput un model matematic specific sintetizat de relaţiile 

(3.44) şi (3.45). 

Performanţele sistemului PLAN-TM depind de mai multe variabile, printre care 

configuraţia de start a braţului robotic redundant, poziţia obstacolelor în mediul de lucru sau 

valorile de iniţializare ale ponderilor reţelei neuronale duble. După rularea programelor, 

pentru cele 3 scenarii concepute, se poate concluziona că algoritmul converge spre ţintele t1, 

t2, t3 şi t4,  în timpii medii, 54,4 s, 84,8 s şi 101,95 s, corespunzători scenariilor 1, 2 şi, 

respectiv 3.  

 

3.9 CONCLUZII 
 

După ce sunt prezentate aspecte legate de procesele de învățare artificială (supervizată, 

nesupervizată şi prin întărire) sunt detaliate două modele cu algoritmii asociaţi bazate pe RNA 

şi pe modelul Q-learning care au fost  implementate ca sisteme originale de planificare a 

traseelor de învăţare a deplasării  (PLAN-TN) şi a manipulării (PLAN-TM). La baza acestor 

sisteme au fost considerate modele matematice consacrate în domeniu, cărora li s-au făcut 

adăugiri în vederea obţinerii de performanţe superioare. Algoritmizarea, programarea, 

implementarea şi testarea modelelor de planificare a traseelor prin învăţare s-a făcut cu luarea 

în considerare de situaţiilor extreme (de ex. ocolirea obstacolelor mobile) precum şi pentru 

obţinerea de performanţe ridicate de rezolvare şi uzabilitate. 

Sistemul, PLAN-TN, elaborat pentru planificarea prin învăţare a traseelor de navigare,  

folosește modelul Q-learning pentru a soluţiona problema de navigare a unei platforme robot 

în medii cu obstacole fixe și mobile. Algoritmul sistemului PLAN-TN este implementat în 

MATLAB. Funcţionarea acestui sistem a fost testată pentru cazuri specifice diferite, 
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Fig. 4.1 Structura unui sistem de RV 

 

urmărindu-se aspectele de evitare a minimelor locale și a coliziunilor cu obstacole. În urma 

testelor efectuate, reiese faptul că PLAN-TN soluţionează cu uşurinţă situaţiile de minim 

local. Deşi nu sunt cele mai scurte, traseele obţinute permit deplasarea sigură a platformei 

robot fără a intra în coliziune cu obstacole statice şi dinamice cu nivele controlate de 

apropriere de acestea. 

Sistemul, PLAN-TM, elaborat pentru planificarea prin învăţare a traseelor de 

manipulare,  folosește RNA şi modelul Q-learning pentru a soluţiona problema de manipulare 

cu un braţ robot cu 6 grade de mobilitate în medii cu obstacole. Algoritmul de rezolvare a 

problemei are la bază 2 rețele neuronale, Theta Net şi Q-value Net, integrate ca sistem de 

învăţare cu modelul Q-learning. Este măsurată performanța acestuia în cazuri specifice 

diferite, urmărindu-se preponderent aspectele legate de evitare a coliziunilor și de performanță 

din punct de vedere al timpului de soluţionare. În urma analizei timpilor de rulare se evidenţă 

faptul că o mică parte din ele (aproximativ 10%) au numărul de iteraţii mult mai mare decât 

media acestora, în special, în cazul mediilor complexe cu multe obstacole. Aceste cazuri pot 

apărea şi datorită iniţializării aleatoare neadecvată a ponderilor de start ale reţelei neuronale 

Theta Net şi Q-value Net. 

 

4. SIMULAREA ŞI TESTAREA ÎNVĂŢĂRII RMI 

ÎN MEDII VIRTUALE 
 

4.1 INTRODUCERE 
 

Procesul de simulare în medii virtuale este folosit cu succes în educaţie (platforme de 

învăţare pentru elevi [Ramaswamy, 1999; Tzafestas, 2006]), în industrie (aplicaţii în procesul 

de fabricaţie [Jahangirian, 2009], în robotică (aplicaţii de cinematică inversă) [Zachmann, 

2000; Weber-Jahnke, 2009]) şi în divertisment [Colon, 2006; Booth 2007]. Spre deosebire de 

simulările grafice clasice, simulările în medii virtuale sunt superioare din punct de vedere 

calitativ, datorită folosirii unor interfeţe om-calculator care asigură operatorului stări 

perceptive de prezenţă, imersie şi interacţiune cvasireale [Or, 2009; Bărbuceanu, 2011a; 

Bărbuceanu, 2011b]. 

 

4.2 ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII DE RV 
 

Realitatea virtuală este privită 

ca o interfaţă om – calculator care 

oferă utilizatorului nivele ridicate de 

imersie şi interacţiune în timp real, 

folosind reprezentări computerizate 

ale  lumilor reale şi/sau imaginare 

(fig. 4.1). Calitatea unei reprezentări 

cu tehnologiile RV se evaluează de 

operatorul uman prin cuantificarea 

senzaţiilor de imersie, interacţiune şi 

prezenţă. 

Senzaţia de imersie se exprimă prin sentimentul operatorului de a fi în interiorul unui 

spaţiu virtual. Imersia, ca percepţie a lumii virtuale de către operator, se realizează prin 

intermediul interfeţelor, cu precădere, video şi audio.  

Interacţiunea în mediile de RV este reprezentată de capacitatea utilizatorului de a 

modifica mediul virtual şi de a primi feedback din partea acestuia. Capacitatea de interacţiune 

dă nivelul de realism al unei procesări virtuale.  
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a b 

Fig. 4.5 Dispozitive de urmărire: a -  optică de tip ART (Advanced Realtime Tracking) Track; b – 

magnetică de tip Flock of Birds 

 

  
   

 

    

 
 

 
 

Fig. 4.6 Markere de urmărire pasive  
 

Prezenţa, ca senzaţie mentală de a exista într-un spaţiu, este legată de implicarea 

utilizatorului, şi se bazează pe îmbinarea eficientă a senzaţiei de imersie cu cea de interacţiune 

[Carrozzino, 2010].  

Cele mai simple aplicaţii de RV sunt dezvoltate pe calculatoare obişnuite de tip 

desktop. Un punct slab al aplicaţiilor de RV destinate desktop-ului este slaba senzaţie de 

imersie. Pentru a se diminua acest dezavantaj, au fost dezvoltate platforme complexe de tip  

CAVE.  

 Pentru detectarea poziţiilor şi mişcărilor utilizatorilor, în procesele de comunicare prin 

mişcări ale corpului sau părţi ale acestuia (mâini, ochi, cap), sistemele RV sunt echipate cu 

dispozitive de urmărire bazate pe câmpuri magnetice [***b], procesare audio sau procesare 

video [Ipina, 2002]. Sitemul CAVE este dotat şi cu dispozitive de urmărire optice de tip ART 

(Advanced Realtime Tracking; fig. 4.5a) ce utilizează surse de lumină în infraroşu [Lovell-

Smith, 2009; ***c], precum şi cu dispozitive bazate pe câmpul eletromagnetic de tip Flock of 

birds (fig. 4.5b).  

Dispozitivele de urmărire optică folosesc 

markere receptoare active sau pasive [Mehling, 

2006] pentru a localiza poziţia ţintă. Markerele 

pasive sunt sfere cu suprafețe care reflectă 

lumina infraroşie şi apar ca nişte pete luminoase 

în imaginile camerelor de luat vederi (fig. 4.6). 

Markerele active sunt bazate pe emiţătoare 

luminoase, în principal, de tip LED. 

Dezavantajul acestei tehnologii constă în faptul 

că fiecare ţintă cu markeri activi trebuie echipată 

cu circuite electrice de alimentare, fapt ce 

complică soluţia constructivă.  

 

 

4.3 PACHETE SOFTWARE FOLOSITE PENTRU 

DEZVOLTAREA APLICAŢIILOR DE RV  
 

Pentru proiectare (modelarea solidelor), în urma analizei produselor software 

freeCAD, AutoCAD, NX, ProCAD, Solid Works, CATIA şi Pro/ENGINEER, s-au reţinut ca 

fiind adecvate pentru aplicaţiile de RV pachetele Solid Works şi CATIA [Toro, 2006]. Atât 

CATIA, cât şi SolidWorks, exportă modelele create în formate ce pot fi folosite pentru 

construirea de medii virtuale 3D în limbajele VRML/X3D sau COLLADA [Duguleană, 

2010b]. Interpretarea modelelor solide  transformate în format VRML se face cu pachetele de 

tip player video 3D precum Instant Player sau BS Contact. 
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Fig. 4.7 Algoritmul general de 

dezvoltare a sistemului  

Pentru dezvoltarea problemelor complexe de robotică virtuală (de cinematică inversă, 

detectarea coliziunilor etc.), fără a administra aspecte legate de controlul robotului, se pot 

utiliza pachetele software dedicate, Microsoft Robotics Developer Studio, Webots, Player 

Project, OpenRAVE etc. Limbajul XVR este folosit frecvent în realizarea de aplicaţii de RV, 

în special cele care implică lucrul cu echipamente CAVE ce presupun ieşiri video de tip 

stereoscopic. Dată fiind o scenă 3D, precum şi poziţia şi orientarea capului utilizatorului, 

XVR este capabil să distribuie imagini specifice separate către fiecare proiector în parte. XVR 

asigură o flexibilitate sporită, deoarece vizualizarea poate fi efectuată în orice browser web. 

 

4.4 CONCEPŢIA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI  TEST-
RV PENTRU SIMULAREA ŞI TESTAREA ÎNVĂŢĂRII 

TRASEELOR DE NAVIGARE ŞI MANIPULARE 
 

În fig. 4.7 este prezentat algoritmul general de 

dezvoltare a sistemului TEST-RV, care are scopul de a simula şi 

testa sistemele de planificare prin învăţare a traseelor de 

navigare şi manipulare, PLAN-TN şi respectiv  PLAN-TM,  

prezentate în cap. 3. 

În cadrul primei etape, Generarea mediului virtual, se 

realizează modelele virtuale ale instalaţiilor şi obiectelor din 

mediul de operare cât şi al RMI, pornind de la modele solide 

generate folosind mediul  CATIA. Tot aici sunt generate şi 

structurile de tip mesh, utilizând programul de editare 3DStudio 

Max ce permite exportarea acestora într-un format favorabil 

utilizării lor atât în mediul de programare C++/OGRE, cât şi în 

XVR.  

În etapa a doua, Implementarea sistemelor de 

planificare prin învăţare, sunt concepute şi elaborate pachete software care permit simularea 

şi testarea traseelor de navigare şi manipulare planificate prin învăţare. 

Etapa a treia, Generarea controlerului virtual, are ca scop concepţia şi elaborarea unui 

pachet software în mediul MATLAB care să coordoneze operaţiile de poziţionare, de mișcare 

şi de coliziune ale obiectelor (inclusiv RMI) din mediile de RV, atât în cazul navigării, cât și 

în cel al manipulării. 

Ultima etapă, Simularea şi testarea rezultatelor, presupune concepţia şi dezvoltarea de 

algoritmi de testare a traseelor planificate prin învăţare precum şi evaluarea rezultatelor ce ţin 

de percepţia umană, performanţe (din punct de vedere financiar, al timpilor de implementare 

şi de testare, etc.) precum şi a celor de ordin social (siguranţa în timpul experimentului, 

disponibilitatea subiecţilor etc.). 

 

4.4.1 GENERAREA RMI VIRTUALI ŞI A MEDIILOR DE LUCRU 

VIRTUALE  
 

4.4.1.1 MODELUL VIRTUAL AL RMI CU PLATFORMA POWERBOT ŞI 

MANIPULATORUL POWERCUBE 

 

Pentru dezvoltarea de experimentelor de testare a traseelor planificate prin învăţare a 

RMI care operează în medii reale şi virtuale, s-a folosit robotul mobil PowerBot, pe care este 

montat manipulatorul PowerCube (fig. 4.8a). 

În fig. 4.8b este prezentat modelul CAD generat în CATIA. Modelele CAD obţinute 

sunt transformate în format VRML şi transferate în mediul C++/OGRE [Vajta, 2005]. 

Rezultatele obţinute sunt prezentate în fig. 4.8c și, respectiv, în fig. 4.8d. 
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a b  

  
c d  

Fig. 4.8 Robotul mobil PowerBot/PowerCube: a – vedere generală a modelului real;  

b – modelul CATIA; c – modelul VRML; d – modelul în C++/OGRE 

 

  
a b  

Fig. 4.10 Mediul virtual: a – 2D (MATLAB); b – 3D (VRML)  

 

   

4.4.1.2 MODELAREA MEDIILOR DE LUCRU 

  
4.4.1.2.1 MODELAREA MEDIILOR VIRTUALE DE NAVIGARE  

   

  Modelarea mediului de lucru în MATLAB este realizată cu ajutorul unui fișier de 

configurare structurat ierarhic, pe 2 nivele. În cadrul acestui fișier sunt definite entităţi prin 

intermediul unor atribute distincte. Entităţile de bază şi atributele asociate sunt: zona de 

operare - rezoluția (res), lungimea (len), lăţimea (wid); ţinta sau obstacolul – coordonatele 
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a b  

Fig. 4.11 Mediul virtual de operare în MATLAB 

    
Fig. 4.12 Detectarea coliziunilor folosind metoda 

„sphere covering” 

 

 
 

Fig. 4.13 Modelul geometric al coliziunii 

cu metoda „sphere covering” 

centrului (pos), raza (radius), viteza (vel), tipul mişcării (velmove – rectilinie uniformă, 

rndmove – aleatorie, sinemove – sinusoidală, trackmove – de urmărire a unei entități); 

reprezentare simbol (drawcir – pentru cerc, drawsq – pentru pătrat). 

La finalul anexei 1 este prezentat codul sursă de configurare a mediului de operare din 

fig. 4.10a care, transformat în VRML, conduce la mediul virtual de operare 3D din fig. 4.10b. 

 

4.4.1.2.2 MODELAREA MEDIILOR VIRTUALE DE MANIPULARE 

 

Pentru experimentele în mediile de RV, în scopul eliminării cazurilor speciale, precum 

şi din motive de simplitate pentru prezentul studiu, s-au definit 3 clase de obstacole care pot fi 

asociate unor utilaje tehnologice, echipamente periferice, depozite etc. Pentru configurarea 

acestor obstacole, se utilizează un program de generare ce conţine parametrii de descriere. 

Obstacolele generate pot fi de tip (fig. 4.11): sferă cu parametrii, coordonatele centrului x, y, z 

şi raza r; paralelipiped cu parametrii, coordonatele unui vârf x, y, z şi dimensiunile (lungime, 

lăţime şi înălţime); cilindrul cu parametrii, coordonatele centrului unei baze x, y, z, raza 

cercului şi înălţimea. Obstacolele sunt modelate în MATLAB deoarece atributele acestora 

trebuie să se coreleze cu controlerul virtual de mişcare a braţului, de asemenea implementat 

prin funcţii MATLAB.   

Cel mai important aspect al etapei de modelare 

a operării robotului în mediul de lucru îl reprezintă 

conceperea şi implementarea algoritmului de 

detectare a coliziunilor care are la bază metoda sphere 

covering. Acesta presupune reprezentarea fiecărui 

obiect virtual sub forma unui set de sfere cu centrele 

pe frontierele obiectelor virtuale şi robotului virtual 

(fig. 4.12). În timpul mişcărilor robotului şi obiectelor 

virtuale, se fac verificări pentru a se preveni ciocniri 

între seturile de sfere (distanţa dintre oricare 2 cercuri 

aparţinând unor seturi diferite trebuie să fie mai mare 

decât suma razelor, O1O2>R1+ R2 (fig. 4.13)).  

  Procesul de grupare (clustering) pe seturi de sfere se realizează în MATLAB, cu 

ajutorul algoritmului statistic k-means [Ar, 2000]. Numărul de clustere este ales pe baza 

dimensiuni lumii virtuale. Deoarece, această abordare nu este în mod normal afectată de 

problemele clasice ale metodei k-means, algoritmul propus reîncearcă separarea şi în cazul 

unei eventuale erori, ignoră lipsa convergenţei şi are un număr redus de iteraţii.  
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a b  
Fig. 4.16 Scena virtuală de manipulare reprezentată în planele XY şi YZ: a 

– reprezentare în MATLAB; b – reprezentare în C++/OGRE  

 

 

 

 
 

Fig. 4.14 Arhitectura controlerului virtual de conducere a proceselor de simulare şi testare în RV 

4.4.2 CONTROLER VIRTUAL DE CONDUCERE A PROCESELOR 

DE SIMULARE ŞI TESTARE 
 

Pentru integrarea etapelor anterioare şi realizarea unor legături între robotul virtual şi 

mediul de lucru virtual şi sistemul de conducere al robotului real, a fost conceput un controler 

virtual cu arhitectura prezentată în fig. 4.14 [Duguleană, 2010b]. Prin intermediul acesteia, 

după generarea traseelor de navigare, respectiv, a celor de manipulare prin învăţare, datele şi 

cunoştinţele procesate în final sunt transpuse în mişcări în mediul virtual.  

În fig. 4.16a se prezintă scena virtuală de simulare şi testare a manipulării după trasee 

planificate prin învăţare cu sistemul PLAN-TM, realizată în mediul MATLAB. În această 

scenă virtuală se observă un obstacol cilindric (definit în fişierul de configurare a obstacolelor, 

folosind parametrii x, y, z, raza şi înălţimea), precum şi reprezentarea virtuală simplificată a 

manipulatorului PowerCube. Mediul virtual 3D (fig. 4.16b) a fost realizat în limbajul C++, 

folosind motorul grafic OGRE.  
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               a       b 

Fig. 4.19 Testarea traseelor de navigare: a – traiectoria generată de PLAN-TN; b – traseul virtual în 

modulul software C++/VRML 

4.4.3 TESTAREA TRASEELOR PLANIFICATE PRIN ÎNVĂŢARE ŞI 

EVALUAREA REZULTATELOR  
 

Traseele de testat, preluate prin intermediul interfeţei descrise mai sus, sunt trimise 

prin partea de comunicaţie către modulul software C++/OGRE/VRML/XVR. Spre exemplu, 

traseul din fig. 4.19a generat cu sistemul PLAN-TN, îi corespunde scena virtuală 3D 

(C++/VRML) prezentată în fig. 4.19b care este generată prin suprapunerea a 20 de imagini. 

Pentru obţinerea unei traiectorii netede, coordonatele generate de sistemul PLAN-TN sunt 

interpolate. Etapa de validare a traseului, simulat atât la nivel desktop, cât şi în cadrul CAVE, 

constă în urmărirea corectitudinii acestuia, din punct de vedere al coliziunilor, al 

constrângerilor de ordin fizic şi mecanic ale robotului şi din perspectiva operării/transportului 

în siguranţă.  

 

4.5 CONCLUZII 
 

În acest capitol este prezentat detaliat procesul de modelare CAD, modul de lucru 

pentru fiecare din mediile C++/OGRE, C++/VRML şi XVR (pentru testarea de scenarii 

virtuale în CAVE) precum şi interfaţarea acestor medii cu algoritmii PLAN-TN şi PLAN-TM 

implementaţi în MATLAB, cu ajutorul unui sistem de comunicare. Metodologia de dezvoltare 

a sistemului de RV presupune parcurgerea succesivă a următoarelor etape: Generarea 

mediului virtual, Implementarea sistemelor de planificare prin învăţare, Generarea 

controlerului virtual şi Simularea şi testarea rezultatelor.  

 

5. SISTEME DE INTERACȚIUNE OM-ROBOT  

PENTRU ÎNVĂŢARE ÎN MEDII VIRTUALE  

ŞI REALE 
 

5.1 INTRODUCERE 
 

Interacţiunea om-robot (HRI – „Human-Robot Interaction”) se evidențiază ca domeniu 

ştiinţific distinct începând cu anii ’90, şi se ocupă cu studiul atributelor, proceselor şi 

dispozitivelor care apar în relația dintre operatorii umani și roboţi. HRI este un domeniu 

multidisciplinar, deoarece include aspecte legate de robotică (matematică, fizică, programare), 

psihologie, lingvistică (științe sociale), biologie și altele.  
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Fig. 5.2 Schema de utilizare BCI pentru interfaţarea cu un RMI 

 

 

5.2 INTERFEȚE HRI ALTERNATIVE ADECVATE  

PROCESELOR DE ÎNVĂŢARE A ROBOŢILOR 
 

În prezent, marea majoritate a tehnicilor de HRI sunt dezvoltări şi adaptări ale 

procedeelor şi dispozitivelor HCI (Human-Computer Interaction). Dispozitivele BCI şi de tip 

EOG măsoară şi procesează impulsurile electrice generate de creierul uman şi de muşchii 

ochiului. Cu ajutorul acestor dispozitive comunicarea om-robot devine mai naturală, pentru 

operatorii sănătoşi, şi mai accesibilă pentru operatorii cu deficiențe (locomotorii, de vedere, de 

auz) [Barea, 1999; Choudhury, 2005 Bao-Guo, 2008].  

 

5.2.1 INTERACŢIUNEA OM-ROBOT CU BCI 
 

În fig. 5.2 se prezintă o paradigmă de integrare a unui dispozitiv BCI pentru a realiza 

comunicarea unui operator cu un robot mobil care îndeplineşte sarcini simbolice, sarcini ce 

pot fi dezvoltate ulterior în activități de producţie [Duguleană, 2009a]. Conform aceastei 

paradigme semnalele produse de creierul operatorului uman sunt amplificate şi analizate de 

către unitatea de procesare a semnalului. Folosind tehnologia wireless, informaţia este 

transmisă la robotul mobil care, de asemenea, primește în mod activ informații despre diverși 

stimuli din mediu, prin senzorii exteroceptivi. Robotul reacţionează la comenzile date de 

operator, după analizarea planului reactiv (RP – Reactive Plan) care dă ca rezultat o secvenţă 

de comportament [Bryson, 2001]. Comportamentul adoptat va fi utilizat pentru îndeplinirea 

sarcinii desemnate.  

 

 

 

5.2.2 INTERACŢIUNEA OM-ROBOT CU DISPOZITIVE EOG 
 

Mişcările oculare pot fi înregistrate în 3 moduri: cu bobine magnetice, folosind 

procesarea video sau utilizând EOG [Usakli, 2009]. Procesarea video şi EOG sunt cele mai 

folosite tehnici. Deşi cerinţele pentru procesarea video sunt foarte uşor de îndeplinit, fiind 

necesară o singură cameră video, EOG tinde să producă rezultate mai bune în termeni de 

viteză şi de precizie. În timp ce în cadrul abordării video, camera scanează ochii subiectului şi 

măsoară deplasarea irisului, în cadrul abordării EOG, se utilizează un dispozitiv simplu, care 

are un cost scăzut. Acesta folosește una sau două perechi de electrozi (senzori de câmp 

electric) pentru a măsura potenţialul retinei care fiind rezultatul mișcărilor globului ocular în 

cavitatea  craniană, variază proporţional cu amplitudinea mişcărilor oculare [Barea, 1999]. 

În fig. 5.5 se prezintă o paradigmă bazată pe un sistem EOG de conducere a unui robot 

în timp real [Duguleană, 2010a]. Dispozitivul EOG montat pe capul subiectului trimite datele 

obținute la unitatea de procesare.  
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Fig. 5.5 Schema de operare în tip real bazată pe dispozitive EOG  

 
 

Fig. 5.6 Experimentul EOG de control în timp real 

 Pentru testarea acestei paradigme este prezentat un experiment realizat în cadrul 

laboratorului „Telerobotics and Applications” al Institutului Italian de Tehnologie (IIT), care 

folosește un dispozitiv EOG cu 4 electrozi (produs de compania Starlab) ce se fixează pe 

capul operatorului. În fig. 5.6 se prezintă pozițiile electrozilor - 2 sunt plasați lateral iar ceilalți 

2, deasupra fiecărui ochi – circuitul de referinţă (DRL) este montant pe urechea dreaptă a 

subiectului. Deoarece pentru clipire se folosesc muşchii faciali, iar semnalul EOG asociat 

acestora este foarte puternic, montarea electrozilor se poate face în poziţii aproximative. 

Montarea atentă a circuitului DRL este deosebit de importantă, deoarece influenţează calitatea 

măsurătorilor. În acest sens este folosit un gel electroconductor, soluție ce îmbunătățește 

totodată și rezistența la zgomote [***d].  

După 20 de sesiuni de măsurare pe un singur subiect (313 clipiri), rata medie de 

recunoaștere a unei clipiri este de 56.23%, iar rata recunoașterii unei clipiri duble este de 

42.85% (28 de clipiri duble) [Duguleană, 2010a]. 

 

5.3 ASPECTE PRIVIND CALITATEA INTERACȚIUNII 

OM-ROBOT   
 

Deoarece oamenii folosesc mâinile, în marea majoritate a cazurilor de operare, 

transferul obiectelor între roboți și oameni este o formă fundamentală de HRI. Unele studii au 

identificat un set generic de variabile HRI care pot fi măsurate în timpul interacțiunilor  

operator-robot (timpul de răspuns, aprecierea mișcării, conștientizarea scenariului), precum și 

un set de variabile specifice experimentelor de manipulare (gradul de dificultate mentală a 
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Fig. 5.8 Experiment de HRI în CAVE 

 

experimentului, erorile de contact, timpul necesar îndeplinirii sarcinilor etc.) [Steinfeld, 2006]. 

În practică sunt identificate exemple care să ilustreze aceste atribute şi pentru aplicaţii  de 

manipulare [Edsinger, 2004, 2007a, 2007b; Huber, 2008]. 

 

5.3.1 EXPERIMENT DE INTERACȚIUNE OM-ROBOT ÎN MEDIUL 

VIRTUAL 
 

Scenariul 1. Operatorul plasează obiectul țintă (care este automat asociat poziției 

mâinii acestuia) la un loc prestabilit (fig. 5.8) în spațiul de lucru virtual care conține brațul 

PowerCube, un obstacol (bară cilindrică plasată la coordonatele carteziene (5, 15, -40)) și 

obiectul țintă. Brațul robotic așteaptă ca operatorul să plaseze obiectul, după care, folosind 

algoritmul de planificare a traiectoriei PLAN-TM descris în subcap. 3.6 şi sistemul de simulare 

de scenarii în RV, se deplasează pentru a atinge coordonatele obiectului țintă. După ce braţul 

atinge sticla virtuală, o prinde și o plasează automat la o a doua poziție, de asemenea, 

prestabilită. 

Scenariul 2. Operatorul mișcă liber obiectul țintă într-un spațiu de lucru fără 

obstacole, pentru maximum 30 s. Brațul robotic urmărește în mod dinamic ținta. După 

atingerea sticlei virtuale, operatorul o prinde și o plasează automat la a doua poziție 

prestabilită în scenariul 1. 

 Scenariul 3. Obiectul țintă este atașat efectorului brațului robotic. Operatorul are 

sarcina de a lua sticla și de a o plasa la o poziție prestabilită. Atunci când mâna operatorului 

ajunge în prejma sticlei la o distanță mai mică de 0,5, aceasta este automat atașată poziției 

carteziene returnate de senzorii optici. Acelaşi proces este repetat atunci când operatorul 

aproprie sticla la o distanţă mai mică de 0,5 faţă de coordonatele carteziene ale ţintei 

secundare, sticla fiind automat ataşată ţintei. 
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 Fig. 5.9 Experiment HRI în mediul real:  a – utilizatorul începe experimentul; b – 

utilizatorul introduce sticla în prehensor; c – braţul robotic începe mişcarea; d – sticla 

atinge poziţia prestabilită     

 

 

5.3.2 EXPERIMENT DE INTERACȚIUNE OM-ROBOT ÎN MEDIUL 

REAL 
 

Pentru a evalua interacţiunea om-robot real, este conceput un scenariu similar 

scenariului 1 realizat în CAVE. Subiecții plasează o sticlă de plastic în efectorul 

manipulatorului PowerBot. Brațul robotic este apoi condus pentru a plasa sticla la o poziție 

prestabilită (fig. 5.9). 

  

5.3.3 COMENTARII ASUPRA REZULTATELOR 

EXPERIMENTELOR  
 

Experimentele de mai sus au fost executate de mai mulţi operatori care au completat 

un chestionar, care stă la baza cuantificării informațiilor legate interacţiunea om-robot (virtual 

şi real). Chestionarul conține 12 întrebări împărţite în 3 grupe: 

- Secțiunea de informații biografice, conține întrebări referitoare la atributele biologice și la 

cunoștințele tehnologice ale subiecților. 

- Secțiunea de informații specifice, se referă la particularitățile HRI din timpul 

experimentului de manipulare. 

- Secțiunea de evaluare a calităţii interacțiunii, conține întrebări care încearcă să determine 

diferențele dintre interacțiunea în mediul virtual şi interacțiunea în mediul real.  

Răspunsurile la întrebările din acest chestionar, sunt notate pe o scală de la 1 la 10. 

Rezultatele obținute prin testarea a 22 de studenți, 4 doctoranzi și 3 persoane din personalul 

administrativ al universității sunt centralizate în tab. 5.1. 

În plus, în timpul experimentului au fost măsurate şi procentul de sarcini cu succes 

îndeplinite, 99.1379%; timpul mediu pentru a completa un scenariu, 4 minute și 8 secunde; 

timpul mediu pentru a completa toate cele 4 scenarii, 16 minute și 32 de secunde.  

Conform datelor centralizate pentru întrebarea 10, prezența se evaluează cu un scor de 

7.7586. Raportat la această valoare, rezultatul de la întrebarea 7 (9.1379) arată faptul că 

folosirea RV cu interfeţele multimodale este o metodă bună de a interacţiona cu medii 

virtuale. Marea majoritate a subiecților au apreciat în mod pozitiv interacțiunea, atât cu 

robotul virtual (8.5862), cât și cu cel real. 
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Fig. 6.4 Scanarea mediului de lucru prin conducerea platformei cu ajutorul joystick-ului 

 

 

 

6. EXPERIMENTE DE NAVIGARE ȘI 

MANIPULARE ÎN MEDII REALE 
 

6.2 EXPERIMENTE DE NAVIGARE 
 

6.2.1 CONSTRUIREA MEDIULUI DE LUCRU  
 

Pentru generarea hărţii mediului de lucru cu obstacole fixe (v. subcap. 2.4.1.2.1), 

preliminar, s-a realizat scanarea mediului prin conducerea robotului cu ajutorul joystick-ului 

(fig. 6.4).  

Tab. 5.1  Datele centralizate din chestionarul HRI 
Secțiune Întrebare Răspuns 

Informații 

biografice 

1.Vârstă? 21 ani – 14;  
22 ani – 6;  
23 ani – 2;  
25 ani – 1;  

26 ani – 3;  
39 ani – 1;  
40 ani – 1;  
44 ani – 1;     

2.Sex? M – 62% F – 38% 

3.Cât de des folosiți calculatorul? 7.7931 (1 – nu am folosit 
niciodată; 10 – folosesc în fiecare 
zi) 

 4.Cât de des interacționați cu roboți? 5.3448 (1 – nu am interacționat 
niciodată; 10 – interacționez în 
fiecare zi) 

 5.Cât de familiarizat sunteți cu 
tehnologiile de RV? 

5.9655 (1 – nu am auzit niciodată; 
10 – foarte familiarizat)  

Informații 

specifice 

6.Cât de repede se mișcă brațul robotic? 6.3103 (1 – foarte încet; 10 – 
foarte repede) 

 7.Cât de exact este brațul robotic în 
culegerea/prinderea/plasarea obiectului 

țintă? 

9.1379 (1 – foarte  inexact; 10 – 
foarte exact) 

 8.Cât de des ați simțit că brațul robotic 
PowerCube (atât cel virtual, cât și cel 
real) interacționează cu dumneavoastră? 

5.1724 (1 – niciodată; 10 – tot 
timpul) 

 9.Cât de satisfăcător vi se pare 
algoritmul de control al brațului robotic 
PowerCube? 

7.6896 (1 – foarte  nesatisfăcător; 
10 – foarte  satisfăcător) 

Măsurarea 

Prezenței 

10.Cât de reale vi s-au părut 
experimentele în RV, în comparație cu 

experimentele în lumea reală? 

7.7586 (1 – foarte  nerealiste; 10 – 
foarte realiste) 

 11.Cât de interesantă vi s-a părut 
interacțiunea cu robotul în RV?  

8.5862 (1 – neinteresantă; 10 – 
interesantă) 

12.Ce lipsește brațului robotic virtual 
PowerCube pentru a fi mai aproape de 
brațul real PowerCube? 

- 
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Fig. 6.5  Harta mediului de lucru în VRML (stânga sus), MATLAB (stânga jos) și Mapper3 

(dreapta) 

 

Fig. 6.8  Variaţiile  timpilor de deplasare în cazul navigării în mediul de lucru cu 

obstacole statice  
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Fig. 6.11  Variaţiile  timpilor de deplasare în cazul navigării în mediul de lucru cu obstacole 
statice şi dinamice 
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Corespondenţa dintre hărţile în format .map, cea generată în MATLAB și cea 

construită în VRML este prezentată în fig. 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 ANALIZA REZULTATELOR EXPERIMENTELOR DE 

NAVIGARE 
 

Variaţiile timpilor pentru parcurgerea traseelor generate cu cele două sisteme (ARNL 

şi PLAN-TN), sunt descrise în fig. 6.8 şi 6.11. Diferenţele de timp sunt în favoarea sistemului 
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Fig. 6.14 Mediul de lucru pentru 

experimentele de manipulare 

 
Fig. 6.16  Secvenţe din traiectoriile de deplasare spre țintele t1, t2 și t3 

PLAN-TN deoarece odată traiectoria calculată, este posibilă setarea unei viteze de deplasare 

mai mari decât viteza medie de navigare în cazul sistemului ARNL. 

 

6.3 EXPERIMENTE DE MANIPULARE 
 

6.3.2 CONSTRUIREA MEDIULUI DE LUCRU 
 

Mediul de lucrul propus este un spaţiu care 

are baza de aprox 80 cm
2
 (fig. 6.14), materializată 

prin suprafaţa a 4 scaune, o bară de carton lungă de 

60 cm cu raza de aprox. 5 cm, precum și punctul 

țintă materializat prin puckul roșu. Punctele țintă t1, 

t2 şi t3 sunt poziţionate în centrele celor 3 scaune. 

  

6.3.3 REALIZAREA 

EXPERIMENTELOR DE 

MANIPULARE 
 

Braţul este deplasat în 3 poziții ţintă diferite, 

t1 (55,20,0), t2 (55,40,0) şi t3 (5,40,0). Pentru fiecare 

din cele 3 ținte sunt efectuate 10 teste de manipulare. În fig. 6.16 sunt prezentate secvenţe din 

mişcările efectuate pentru atingerea celor 3 ținte. 

 

6.3.4 ANALIZA REZULTATELOR EXPERIMENTELOR DE 

MANIPULARE 
 

În urma efectuării celor 10 teste de manipulare pentru fiecare din cele trei ţinte, t1, t2 şi 

t3, rezultă valorile timpilor medii pentru atingerea ţintelor, 112,6 s, 134,1 s şi, respectiv, 151,4 

s, iar numerele medii de secvenţe, 9,9, 13,8 şi, respectiv, 17,9.  

În timpul experimentelor au fost urmărite secvenţă cu secvenţă deplasările braţului şi 

nivelul de apropriere de obstacole a efectorului sau a elementelor braţelor. Pe parcursul 

experimentelor nu s-au evidenţiat coliziuni cu obstacolele din mediu şi se apreciază că 

traiectoriile reale obţinute sunt replici fidele ale traseelor planificate cu sistemul PLAN-TM şi 
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deci,  implementarea în mediul real şi pe robotul real validează rezultatele (traseele) generate 

teoretic offline.   

 

7. CONCLUZII ŞI CONTRIBUȚII PROPRII  
 

7.1 CONCLUZII FINALE 
 

Întrebarea principală la care prezenta lucrare răspunde este „Cum se poate îmbunătăţii 

programarea roboţilor mobili pentru efectuarea de operaţii de navigare şi manipulare în  

medii industriale?”. Încă de la început, roboții au fost concepuți pentru realizarea de sarcini 

repetitive specifice. Folosirea roboților mobili în medii industriale, în procesele de transport 

local şi manipulare, raportat la roboţii ficşi, aduce un plus de utilitate prin acoperirea unor 

spaţii de lucru mai mari, precum şi prin creşterea adaptabilităţii şi flexibilităţii. Roboţii mobili 

industriali sunt integraţi în medii industriale pentru manipulare şi transport local de 

piese/scule/dispozitive, execuţie de operaţii tehnologice, asamblare de produse, inspecţie de 

atribute şi monitorizare/supervizare de sisteme şi procese.    

În urma analizei stadiului actual al cercetărilor de adaptare şi implementare a roboţilor 

mobili în activităţi din medii industriale, se evidenţiază tendinţa de dezvoltare a acestora ca 

sisteme inteligente, cu capacităţi evoluate de învăţare şi de interacţiune cu operatorul. Deşi 

există algoritmi care rezolvă sarcini specifice prin învățare, nu se poate concluziona că există 

sisteme consacrate de învăţare a roboţilor pentru efectuarea de sarcinilor de lucru. Analiza 

critică efectuată asupra studiilor care tratează algoritmii de învăţare evidenţiază că modelul Q-

learning de învăţare prin întărire precum şi reţelele neuronale artificiale sunt adecvate pentru 

dezvoltarea şi implementarea unor sisteme noi de planificare prin învăţare a traseelor de 

navigare şi manipulare ale roboţilor mobili industriali.  

Prezenta cercetare are la bază 2 modele de învăţare (RNA şi Q-learning) cu algoritmii 

de învăţare asociaţi, care au fost implementaţi în două sisteme, unul pentru planificarea 

traseelor de navigare, PLAN-TN, şi celălalt pentru planificarea traseelor de manipulare, PLAN-

TM. Originalitatea acestor sisteme constă în modul de concepţie, algoritmizare, programare, 

implementare şi testare.  

Sistemul PLAN-TN, elaborat pentru planificarea prin învăţare a traseelor de navigare,  

folosește modelul Q-learning pentru a soluţiona problema de navigare a platformei PowerBot 

în medii cu obstacole fixe și mobile. Algoritmul acestui sistem este implementat în mediul 

MATLAB. Funcţionarea acestui sistem a fost testată pentru cazuri specifice diferite, 

urmărindu-se aspectele de evitare a minimelor locale și a coliziunilor cu obstacole.   

Sistemul PLAN-TM, elaborat pentru planificarea prin învăţare a traseelor de 

manipulare,  folosește RNA şi modelul Q-learning pentru a soluţiona problema de manipulare 

cu braţ robot, PowerCube, cu 6 grade de mobilitate în medii cu obstacole. Algoritmul de 

rezolvare a problemei are la bază 2 rețele neuronale, Theta Net şi Q-value Net, integrate ca 

sistem de învăţare bazat pe modelul Q-learning. Pentru validare, a fost măsurată performanța 

acestui sistem în cazuri specifice diferite, urmărindu-se preponderent aspectele legate de 

evitare a coliziunilor și de timpii de soluţionare.  

Sistemele elaborate PLAN-TN şi PLAN-TM pot fi folosite pentru programarea RMI  

prin învăţare offline, cu testare în medii de RV, sau online, cu testare în medii reale. Aceste 

posibilităţi sunt integrate într-un sistem general de învăţare la nivel robot (v. fig. 1.1).  

Teza de doctorat propune un concept inovativ de simulare şi testare a urmăririi 

traseelor programate (planificate) prin învăţare, prin intermediul unui robot mobil virtual care 

navighează în medii virtuale. Dezvoltarea unui sistem de RV, ca interfaţă între mediile de 

învăţare PLAN-TN şi PLAN-TM  şi  mediile reale de lucru, conduce la o serie de avantaje, 

printre care se evidenţiază timpii reduşi şi flexibilitatea mărită de programare, eliminarea 

problemelor legate de utilizarea concurentă a echipamentelor, facilitarea instruirii 
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utilizatorilor neexperimentaţi pentru a dezvolta aplicaţii diverse fără a fi constrânşi să respecte 

aspectele legate de securitate. 

Metodologia de dezvoltare a sistemului de simulare şi testare a programării prin 

învăţare în medii de RV, prin parcurgerea etapelor Generarea mediului virtual, 

Implementarea sistemelor de planificare prin învăţare, Generarea controlerului virtual  şi  

Simularea şi testarea rezultatelor, este originală şi are caracter de generalitate.  În sinteză, 

sunt parcurse succesiv etapele de modelare CAD în CATIA, modelare în format VRML și în 

medii de programare precum C++, OGRE şi XVR, generare de medii virtuale 3D precum şi a 

structurilor virtuale ale platformei PowerBot şi manipulatorului PowerCube, interfaţare a 

sistemelor PLAN-TN şi PLAN-TM cu robotul şi mediul virtual, generarea unui sistem de 

comunicare, şi de dezvoltare a controlerului  de coordonare a operațiilor de simulare şi testare. 

Simulările şi testele efectuate au scos în evidenţă aspectele pozitive legate de introducerea 

programării prin învăţare în procesele de planificare a traseelor de deplasare şi manipulare ale 

roboţilor mobili industriali, precum şi de soluţionare a problemelor de evitare de obstacole sau 

îmbunătăţire a modalităţilor de control în cazul acestor operaţii. Prin posibilităţile de 

intervenţie directă a operatorului asupra scenei virtuale, interacţionând în RV, se pot face 

corecţii ale traseelor învăţate pentru a se putea lua în considerare şi aspectele care la 

programare au fost considerate ca ipoteze simplificatoare (de ex. formele simplificate ale 

obstacolelor). 

 Dezvoltarea de sisteme de programare prin învăţare a RMI, consecinţă a activităţilor 

de interacţiune specifice, implică şi dezvoltări privind modalităţile de interacţiune a 

operatorului cu robotul. Conform analizei critice asupra realizărilor în domeniul HRI şi HCI, 

în cazul roboţilor mobili industriali, interacţiunea om-robot se limitează la modelarea și 

dezvoltarea unor interfețe interactive între operatorii umani și roboți, care să permită accesul 

facil asupra funcțiilor de conducere ale celor din urmă, pentru creşterea nivelului de 

autonomie şi flexibilizarea schimbului de informații. În acest sens, în teză se propune şi 

implementează o metodă de evaluare a calităţii interacţiunii om-robot, folosită la cuantificarea 

interacţiunii în cazul operaţiilor de manipulare în medii virtuale şi reale.  

 În lucrare sunt prezentate două procedee alternative ce folosesc dispozitive cu senzori 

(electrozi) pentru a capta impulsurile electrice generate de creierul uman sau de mușchii 

ochiului, şi pentru a le procesa în scopul transmiterii de informaţii sistemelor de conducere ale 

roboților. Pentru fiecare procedeu, sunt concepute şi dezvoltate experimente de implementare 

şi de folosire ca dispozitive alternative pentru comunicare cu roboţii mobili, pentru a 

îmbunătăţii interacţiunea om-robot, inclusiv pentru procesele de interacţiune la învăţare.  

 Dispozitivul de comunicare om-robot bazat pe BCI, prin care preia şi procesează 

semnalele electrice de la nivelul creierului, este integrat la nivel software, ca interfaţă, cu 

manipulatorul PowerCube. Aplicaţia de recunoaştere şi selecţie a unor simboluri (de ex. litere)  

poate fi integrată cu uşurinţă în procesele de învăţare, fie pentru conducerea robotului în 

mediul de lucru pentru a se antrena prin exerciţii, fie pentru a interveni în timp real în 

procesele de învăţare sau în cele de lucru.  

 Dispozitivul de comunicare tip EOG, cu 4 electrozi, produs de compania Starlab, este 

implementat ca alternativă de comunicare om-robot, prin dezvoltări software pentru 

comunicarea cu roboţii mobili, prin intermediul limbajului bazat pe clipiri. Se evidenţiază 

capabilităţile dar şi limitele de folosire a acestor dispozitive pentru lucrul cu roboţii mobili 

programaţii prin învăţare. 

Experimentele de navigare în medii reale au avut ca scop, pe de-o parte, 

implementarea produsului software PLAN-TN şi, pe de altă parte, testarea şi validarea 

traseelor de navigare generate cu acest produs. Pentru cazul navigării în mediul de lucru cu 

obstacole statice, urmărirea traseelor generate cu sistemul bazat pe învăţare PLAN-TN 

evidenţiază o scădere a timpului cu peste 20%, în comparaţie cu parcurgerea traseelor 

planificate cu ARNL, caz în care planificarea pentru deplasare implică procese online de 

localizare şi calcul a traseului (metodologia SLAM). În cazul navigării în medii cu obstacole 
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statice şi dinamice, după trasee PLAN-TN, PowerBot s-a deplasat între punctul de start și 

punctul țintă într-un timp cu aproximativ 33% mai mic decât în cazul deplasării după trasee  

generate cu ARNL.  

Experimentele de manipulare cu braţul robot PowerCube în medii reale au avut ca 

scop, pe de-o parte, implementarea  produsului software PLAN-TM şi, pe de altă parte, 

testarea şi validarea traseelor de manipulare generate cu aceste produs. Pentru a se putea 

urmării implementarea acestor trasee, s-a conceput şi realizat un controler dedicat care a 

permis urmărirea traiectoriei secvenţă cu secvenţă, cu acceptul operatorului. În timpul 

experimentelor au fost urmărite deplasările braţului şi nivelul de apropriere de obstacole a 

efectorului sau a elementelor braţelor. Pe parcursul experimentelor nu s-au evidenţiat coliziuni 

cu obstacolele din mediu, şi se apreciază că traiectoriile reale obţinute sunt replici cu nivel de 

fidelitate ridicat ale traseelor planificate cu sistemul PLAN-TM.   

 

7.2 CONTRIBUȚII PROPRII 
 

Prezenta lucrare de doctorat are un profund caracter inovativ, autorul aducând o serie 

de contribuţii originale în ceea ce priveşte conceperea, implementarea şi testarea unor sisteme 

de învăţare a deplasării şi manipulării roboţilor mobili industriali. Autorul propune o 

metodologie de cercetare care acoperă aspecte variate legate de scopul şi obiectivele tezei, în 

urma căreia rezultă următoarele contribuţii proprii: 

1. Analiza critică a funcţiilor şi a modului de integrare a roboţilor mobili în medii 

industriale, precum şi stadiul actual al cercetărilor în domeniul roboticii mobile şi 

învăţării artificiale, cu accent pe metodologiile de învăţare a roboţilor mobili pentru 

navigare şi manipulare. 

2. Modelele geometrice şi cinematice pentru cazul particular al platformei mobile 

PowerBot şi manipulatorului PowerCube. 

3. Modele CAD ale platformei mobile PowerBot şi manipulatorului PowerCube, realizate 

în CATIA.  

4. Modelele geometrice şi cinematice ale platformei mobile PowerBot şi manipulatorului 

PowerCube, implementate în MATLAB. 

5. Algoritm de planificare prin învățare a traseelor de navigare în medii industriale cu 

obstacole fixe şi mobile a platformelor RMI, bazat pe modelul Q-learning.  

6. Algoritm de planificare prin învățare a traseelor de manipulare în medii industriale cu 

obstacole fixe a manipulatoarelor RMI, bazat pe RNA şi modelul Q-learning.  

7. Sistemul, PLAN-TN, care are la bază algoritmul de planificare prin învăţare a traseelor 

de navigare bazat pe metoda Q-learning. Acest sistem, implementat în mediul 

MATLAB, a fost testat pentru cazuri funcţionale diferite. Procesarea rezultatelor 

obţinute cu acest sistem pentru diferite cazuri specifice evidenţiază viabilitatea  pentru 

navigarea în medii cu obstacole fixe şi mobile cu performanţe ridicate privind tratarea 

coliziunilor precum şi timpul de obţinere a rezultatelor. 

8. Sistemul, PLAN-TM, care are la bază algoritmul de planificare prin învăţare a traseelor 

de manipulare bazat pe două RNA şi metoda Q-learning. Acest sistem, implementat în 

mediul MATLAB, a fost testat pentru cazuri funcţionale diferite. Procesarea 

rezultatelor obţinute cu acest sistem pentru diferite cazuri specifice evidenţiază 

viabilitatea  pentru manipularea în medii cu obstacole fixe cu performanţe ridicate 

privind tratarea coliziunilor.  

9. Metodologie de dezvoltare a unui sistem de simulare şi testare în medii virtuale a 

funcţionării sistemelor PLAN-TN şi PLAN-TM precum şi a traseelor obţinute cu 

acestea. Sistemul de simulare şi testare este legat cu sistemele PLAN-TN şi PLAN-TM 

prin intermediul unui controler virtual care are la bazaă comunicarea TCP/IP de tip 

server-client între mediile MATLAB şi, respectiv, C++/OGRE /VRML/XVR. 
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10. Concepţia, dezvoltarea şi implementarea unei interfeţe om-robot bazată pe dispozitive 

de tip BCI, care înregistrează şi prelucrează semnalele EEG, pentru conducerea RMI 

în procesele de învăţare. 

11. Concepţia, dezvoltarea şi implementarea unei interfeţe om-robot bazată pe dispozitive 

care înregistrează şi prelucrează semnalele EOG, pentru conducerea RMI în procesele 

de învăţare. 

12. Metodă de evaluare a calităţii interacţiunii om-robot la operarea braţelor robotice în 

medii virtuale şi reale. 

13. Programe şi metodologii de experimentare pentru evaluarea şi validarea sistemelor de 

învăţare elaborate şi a rezultatelor teoretice obţinute. 

 

7.3 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII 
 

7.3.1 LUCRĂRI PUBLICATE 

 
În cadrul cercetării pentru realizarea prezentei teze de doctorat, autorul a publicat 11 

lucrări ştiinţifice dintre care la 8 este prim autor, şi la 3 coautor:  

 

Jurnale internaţionale 

1. Duguleană, M., Barbuceanu, F., Teirelbar, A.; Mogan, G.: “Obstacle avoidance of 

redundant manipulators using neural networks based reinforcement learning”, Journal of 

Robotics and Computer Integrated Manufacturing (factor de impact 1.254), USA, acceptat 

pentru publicare la 15 Iulie, 2011 (http://authors.elsevier.com, v. anexa 5). 

Reviste cotate BDI 
1. Duguleană, M., Barbuceanu, F.G., “Designing of Virtual Reality Environments for Mobile 

Robots Programming”, Solid State Phenomena, vol. 166-167, pag. 185-190, 2010. 

2. Duguleană, M.; Mogan, G.: Aspects Concerning A Mobile Robot Cognitive System, 

Buletinul Universității Transilvania, Transilvania University Press, România, 2008. 

3. Duguleană, M.: Learning Mobile Robots, Buletinul Universității Transilvania, 

Transilvania University Press, România, 2009. 

 

Conferinţe cu proceedings ISI 

1. Duguleană, M.: Towards Development Of Brain-Computer-Based Human-Robot 

Interaction, DAAAM 2009 Conference, Viena, Austria, 2009. 

2. Duguleană, M.; Mogan, G.: Using Eye Blinking in an EOG-Based Human-Robot 

Interaction, DoCEIS'10 Conference, Lisabona, Portugalia, 2010.  

3. Duguleană, M.; Bărbuceanu, F.; Mogan, G: Evaluating Human-Robot Interaction during 

a Manipulation Experiment Conducted in Immersive Virtual Reality, HCI’11 Conference, 

Orlando, USA, 2011. 

4. Bărbuceanu, F.; Csaba, A.; Duguleană, M.; Zoltan, R.: Attentive User Interface for 

Interaction within Virtual Reality Environments Based on Gaze Analysis, HCI’11 

Conference, Orlando, USA, 2011. 

5. Bărbuceanu, F.; Duguleană, M.; Nedelcu, A.; Stoianovici, V.: Evaluation of the Average 

Selection Speed Ratio between an Eye Tracking and a Head Tracking Interaction 

Interface, DoCEIS'11 Conference, Lisabona, Portugalia, 2011.   

6. Postelnicu, C.; Gîrbacia, F.; Duguleană, M.; Talabă, D.: EOG-Based Teleoperation of a 

Mobile Robot, ICFCC 2011 Conference, Iaşi, România, 2011. 

 

Conferinţe internaţionale 

1. Duguleană, M.: An Approach to Solving Kinematics Models and Motion Planning for 

Manipulators with Mobile Base, RAAD 2009 Conference, Braşov, România, 2009. 
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7.3.2 PARTICIPĂRI  LA CONFERINŢE 
 

În perioada elaborării tezei de doctorat autorul a prezentat lucrări ştiinţifice în cadrul 

următoarelor conferinţe:  

1. Robotics in Alpe-Adria-Danube Region Conference (RAAD 2009), Braşov, România, 25-

26 Mai, 2009. 

2. Danube-Adria-Association-for-Automation-and-Manufacturing Conference (DAAAM 

2009), Viena, Austria, 25-28 Noiembrie, 2009. 

3. Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems Conference 

(DoCEIS'10), Lisabona, Portugalia, 22-24 Februarie, 2010. 

4. Robotics 2010, Cluj, România, 23-25 Septembrie, 2010. 

5. Human-Computer Interaction Conference (HCI’11), Orlando, USA,  9-14 Iulie, 2011. 

 

7.3.3 PARTICIPĂRI  LA CONTRACTE DE CERCETARE ŞI 

DEZVOLTARE 
 

În perioada studiilor doctorale autorul a participat ca membru în cadrul contractelor 

POSDRU/6/1.5/S/6 şi PNII – IDEI 775/2008. 

 

7.4 DIRECŢII DE CERCETARE VIITOARE 
 

Cercetările realizate precum şi rezultatele teoretice, experimentale şi practice obţinute, 

integrate într-o structură logică de obţinere de sisteme robotice inteligente (v. fig. 1.1), 

acoperă doar parţial diversitatea problematicilor apărute. Din analiza studiilor realizate în 

cadrul acestei lucrări se evidenţiază trei direcţii principale de continuare a acestora: 

- Planificarea traseelor de manipulare cu braţe robot pe platforme mobile; aceasta implică 

dezvoltarea de studii în care manipularea şi navigarea se realizează simultan precum şi 

elaborarea unui sistem, similar sistemelor PLAN-TN şi PLAN-TM de planificare prin 

învăţare a traseelor. 

- Optimizarea mediilor de RV dedicate învăţării roboţilor mobili cu manipulator precum şi 

dezvoltarea unui produs performant dedicat. 

- Studii privind interfeţele multimodale de comunicare om-robot corelate cu noile tendinţe 

de programare cognitivă a roboţilor.  
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REZUMAT 
 

 Prezenta teză de doctorat are un caracter pluridisciplinar, construindu-se în baza unor 

concepte din domenii precum robotică, matematică, sociologie, învăţarea artificială, sau 

neurobiologie. În ideea îmbunătăţirii operaţiilor de navigare şi manipulare executate de roboţi 

mobili în medii industriale, este propusă implementarea şi folosirea atributului uman de 

„învăţare”. Sunt concepute, dezvoltate şi implementate 2 sisteme de învăţare specifice 

sarcinilor de deplasare şi respectiv, manipulare, cu algoritmii de învăţare asociaţi bazaţi pe 

reţele neuronale artificiale şi tehnica Q-learning de învăţare prin întărire. Sistemul elaborat 

pentru planificarea prin învăţare a traseelor de navigare  folosește tehnica Q-learning pentru a 

soluţiona problema de navigare a platformei PowerBot în medii cu obstacole fixe și mobile. 

Sistemul elaborat pentru planificarea prin învăţare a traseelor de manipulare rezolvă problema 

manipulării în medii cu obstacole fixe. Algoritmul de învăţare al acestui sistem are la bază 2 

rețele neuronale şi tehnica Q-learning. În scopul validării, funcţionarea ambelor sisteme a fost 

testată pentru cazuri specifice, urmărindu-se aspectele de evitare a minimelor locale și a 

coliziunilor cu obstacole. Este dezvoltat de asemenea un sistem de testare a scenariilor de 

deplasare şi manipulare a roboţilor mobili în realitate virtuală, ca interfaţă între sistemele de 

învăţare şi mediile de lucru reale. În lucrare sunt prezentate două interfeţe de control ce 

folosesc dispozitive cu electrozi pentru a capta impulsurile electrice generate de creierul uman 

sau de mușchii ochiului, şi pentru a le procesa, în scopul transmiterii de informaţii sistemelor 

de conducere ale roboților. Pentru fiecare interfaţă, sunt concepute şi dezvoltate experimente 

de implementare şi de folosire ca dispozitive alternative de comunicare cu roboţii mobili, în 

scopul îmbunătăţirii interacţiunii om-robot.  

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This doctoral thesis has a multidisciplinary character, operating with concepts from 

fields such as robotics, mathematics, sociology, artificial learning or neurobiology. In order to 

improve navigation and manipulation tasks performed by mobile robots in industrial 

environments, the author proposes the usage of the human attribute called "learning". Two 

learning systems are designed, developed and implemented for the specific tasks of movement 

and manipulation, with associated learning algorithms based on artificial neural networks and 

Q-learning technique. The system developed for planning navigation routes using Q-learning 

technique, solves the problem of navigation in environments with static and dynamic 

obstacles. The system developed for planning manipulation calculates arm trajectories in 

environments with fixed obstacles. The learning algorithm of this system is based on two 

neural networks and Q-learning technique. In order to validate the operation of both systems, 

specific cases were tested, aiming at solving local minima issues and avoiding collisions. A 

test system for analizing movement and handling scenarios in virtual reality was built, as an 

interface between learning systems and real environments. The paper also presents two 

control interfaces, based on devices that use electrodes to capture electrical impulses 

generated by the human brain or by eye muscles, and process them to transmit information to 

robots control systems. For each interface, several experiments are designed and developed in 

order to test the alternative devices as means to communicate with mobile robots, as human-

robot interaction improvements. 
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 October 2008 - February, 2010, Transilvania University of Brasov, Faculty of Electrical 

Engineering and Computer Science, Department of Electronics and Telecommunications: 
Master in Information Systems and Technologies of Communication. 

 October 2005 - June, 2008, Academy of Economic Studies, Faculty of Finance, Insurance, 

Banking and Stock Exchange. 

 October 2003 - June, 2008, Polytechnic University of Bucharest, Faculty of Computer 
Science, Department of Computer Science. 

Professional experience: 

 2006 - Present, Administrator, S.C. DOLEDO TEAM srl, Brasov. 
 June 2008, Internship, Raiffeisen Lujerului, Bucharest. 

 July-August 2006, Internship, SIVECO Romania, Bucharest. 

 July-August 2005, Internship, company Electrica Transilvania Brasov. 

Engineering and computer science skills: 

 Programming Languages: C, C + +, Java, PHP, HTML / CSS 

 Design and Simulation: Matlab - Simulink, CATIA 

 Editing Software: Office, Photoshop 

 Web: SEO 

Publications: 11 articles 

 One paper in an ISI journal with impact factor (as first author). 
 6 papers in IEEE/ISI Proceedings (3 as first author) 

 3 papers in BDI publications (3 as first author) 

 Participation at international conferences in USA, Austria, Portugal and Romania 

Languages: 

 English – advanced 

 French – medium 

 Italian – beginner 
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