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Cuvânt înainte 
 
 
 

Roboţii precum autovehiculele sunt lucruri indispensabile societăţii în secolul XXI. 
Cercetarea şi dezvoltarea (R&D) în ultima perioadă de timp a produs o spectaculoasă 
îmbunătăţire a vieţii luând în considerare, pe de o parte, tradiţionalele nevoi ale 
consumatorilor şia le mediului de afaceri, precum şi, pe de altă parte, aspecte sociale şi cele 
legate de mediul înconjurător. 

Efectele globalizării s-au făcut simţite şi în domeniul R&D, marile companii din 
industria de automobile s-au reorganizat şi au investit sume enorme în laboratoarele lor de 
cercetare conştientizând că doar în acest mod vor putea satisface diversele necesităţi ale 
clienţilor. 

În ultima perioadă de timp eforturile de cercetare în domeniul concepţiei şi proiectării 
vehiculelor s-au concentrat şi în direcţia dezvoltării vehiculelor inteligente, autonome în care 
sunt integrate dispozitive specifice care conferă acestora o comportare inteligentă bazată pe 
metodele şi tehnicile inteligenţei artificiale. Acesta se realizează, pe de o parte ca răspuns la 
nevoile consumatorilor, precum şi, pe de altă parte pentru a transforma automobilele în nişte 
sisteme sigure, atât pentru om cât şi pentru mediu capabil de a efectuarea unor task-uri tot mai 
complexe şi mai numeroase cu participarea cât mai redusă a operatorului uman.  

Industria auto reprezintă un segment important al economiei mondiale, iar investiţiile 
în cercetare şi dezvoltare aduc astfel un beneficiu pe termen lung şi la nivel mondial. 

Dezvoltările din domeniul vehiculelor autonome s-au realizat în paralel uneori chiar 
corelat cu realizările roboticii mobile, acestea fiind direct legate de navigarea autonomă fără 
pilot in diverse medii. În momentul de faţă multe din tematicile legate de roboţii mobili sunt 
indispensabile prin similitudine sau prin dezvoltări delicate în numeroase platforme auto de 
deplasare cu autonomie parţială în medii de navigaţie diverse care pot accelera, frâna sau 
schimba direcţia pentru a evita obstacolele fixe şi mobile. 

Multe dintre aceste implementări sunt încă doar la nivel de prototipuri extrem de 
scumpe şi voluminoase. Pornind de la tendinţele actuale de a realiza automobile autonome 
sigure şi fiabile trebuie realizată integrarea echipamentelor hardware folosirea de sisteme 
senzoriale complexe capabile să trimită la unitatea de procesare date despre mediul 
înconjurător precum şi integrarea sistemelor mecanice fine, electromecanice, electronice. De 
asemenea trebuie integrată componenta software, prin concepţia şi optimizarea algoritmilor 
din ce în ce mai complecşi, de procesare în timp real şi de comandă şi control.    

 
Doresc să mulţumesc conducătorului ştiinţific, profesorul universitar Gheorghe Mogan, 

pentru sprijinul continuu acordat pe tot parcursul stagiului doctoral şi domnului profesor 
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1. INTRODUCERE 

1.1 ASPECTE GENERALE 
 

Cercetarea şi dezvoltarea (R&D – Research and Development) în ultima perioadă de 
timp a produs spectaculoase îmbunătăţiri ale vieţii luând în considerare, pe de-o parte, 
tradiţionalele nevoi ale consumatorului şi ale mediului de afaceri, precum şi, pe de altă parte, 
aspectele sociale şi cele legate de mediul înconjurător. Efectele globalizării, din ultima 
perioadă, s-au făcut simţite şi în domeniul R&D, marile companii trebuind să îşi modifice 
strategiile în ceea ce priveşte managementul şi organizarea departamentelor specifice.  
 

1.2 NECESITATEA ŞI JUSTIFICAREA TEMEI 
 

Nevoia acestui studiu are la bază necesitatea de a realiza automobile autonome şi 
inteligente care să fie sigure şi fiabile şi cu un preţ profitabil. În prezent sistemele mecatronice 
încorporate în automobile sunt voluminoase, scumpe şi nesigure. Pornind de la tendinţele 
actuale de a realiza automobile autonome sigure şi fiabile, cercetările din domeniu pun accent 
concomitent atât pe structura hardware cât şi mai ales pe cea software, prin concepţia şi 
optimizarea de algoritmi din ce în ce mai complecşi şi de procesare în timp real. Pentru a 
înţelege necesitatea cercetării şi dezvoltării în acest domeniu (autovehiculele autonome) este 
necesar a cunoaşte istoria dezvoltării vehiculelor autonome. Programarea convenţională a 
roboţilor, în special a celor mobili, nu răspunde tendinţelor actuale de integrare a acestora în medii 
parţial sau chiar total necunoscute care implică acţiuni de o complexitate ridicată cum ar fi de 
exemplu ocolirea obstacolelor dinamice. Tema aleasă pentru cercetare are ca scop dezvoltarea 
unui sistem robotizat bazat pe cinematica şi dinamica unui automobil pentru navigarea complet 
autonomă în spaţii total necunoscute precum şi studii privind logistica necesară în practică privind 
posibilităţile de integrarea acestui sistem în practică. 

 
1.3 OBIECTIVELE CERCETĂRII 

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

implementarea şi testarea unui sistem total autonom de deplasare bazat pe un Automobil ca şi 
Robot Mobil (ARM).  

Obiectivele specifice: 
 analiza bibliografică exhaustivă asupra cercetărilor teoretice şi experimentale în domeniul 

roboţilor mobili şi în domeniul autovehiculelor total autonome punând accentul pe 
integrabilitatea în mediile industriale; 

 concepţia, dezvoltarea, implementarea şi testarea unui model experimental bazat pe 
dinamica şi cinematica automobilelor; 

 concepţia, dezvoltarea, implementarea şi testarea unui subsistem de planificare a traseelor 
de navigaţie pentru ARM-uri;  

 concepţia, dezvoltarea, implementarea şi testarea unui subsistem de mapare şi localizare 
pentru deplasarea total autonomă a ARM-ului în mediile industriale;  

 concepţia şi dezvoltarea şi unui sistem de simulare, de mapare şi localizare şi de 
planificare a traseelor de navigaţie a ARM-în mediile industriale virtuale; 

 implementarea algoritmilor dezvoltaţi pentru ARM-ul propriu dezvoltat; 

 testarea prin experimente, atât în realitate, cât şi în medii virtuale, a algoritmilor 
dezvoltaţi; 
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 integrarea de noi interfeţe pentru comunicaţia dintre diferitele sisteme de calcul 
implementate pe ARM;  

 

1.4 METODOLOGIA ŞI ETAPELE CERCETĂRII 
 

Pornind de la obiectivele impuse precum şi de analiza critică privind realizările teoretice şi 
experimentale în domeniul automobilelor total autonome s-a conceput sistemul integrat de 
dezvoltare şi testare a hardware-ului şi algoritmilor din  fig. 1.1.  

 

În cadrul acestei lucrări, rezultatele cercetărilor teoretice, în vederea validării, au fost 
implementate şi testate pe Automobilul ca şi Robot Mobil construit în funcţie de cerinţele impuse 
de funcţiile sistemului autonom, unic din acest punct de vedere (v. cap. 4). Având în vedere că un 
astfel de sistem implică evident şi tehnici specifice de testare s-a elaborat un plan de experimente 
speciale (v. cap. 6). Cercetările realizate în cadrul acestei lucrări au fost direcţionate spre creşterea 
nivelului de inteligenţă al ARM-urilor şi pe funcţionarea în timp real a acestora.  

2. VEHICULE AUTONOME. STADIUL 
ACTUAL  

2.1 INTRODUCERE 
 

Cercetarea şi dezvoltarea (R&D – Research and Development) în ultima perioadă de 
timp a produs spectaculoase îmbunătăţiri ale vieţii luând în considerare, pe de-o parte, 
tradiţionalele nevoi ale consumatorului şi ale mediului de afaceri, precum şi, pe de altă parte, 
aspectele sociale şi cele legate de mediul înconjurător. Efectele globalizării, din ultima 
perioadă, s-au făcut simţite şi în domeniul R&D, marile companii trebuind să îşi modifice 

Fig. 1.1 Schema de cercetare şi dezvoltare a sistemului integrat, parte componentă a ARM-urilor 
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strategiile în ceea ce priveşte managementul şi organizarea departamentelor specifice. Astfel 
companiile din cadrul industriei constructoare de automobile din zonele mondiale importante 
(Europa de vest, America, Japonia, Asia de sud-est) şi nu numai, s-au reorganizat şi au 
investit sume enorme în laboratoarele lor de cercetare conştientizând că doar în acest mod vor 
putea satisface diversele necesităţi ale clienţilor şi vor putea ocupa un loc important pe piaţa. 

Pornind de la tendinţele actuale de a realiza, în viitorul apropiat, automobile autonome 
care să fie sigure şi fiabile cercetările în domeniu pun accent concomitent atât pe structura 
hardware, în această categorie intrând sistemele mecanice, electro-mecanice, senzoriale şi 
electronice, cât şi, mai ales, pe cea software, prin concepţia şi optimizarea de algoritmi din ce 
în ce mai complecşi de procesare în timp real şi de control şi comandă  

 

2.3 ROBOŢI  MOBILI AUTONOMI CU 
PLATFORME PE ROŢI 

 
Roboţii mobili autonomi sunt vehicule care se pot mişca de la o poziţie de start la una 

ţintă în condiţiile existenţei unor restricţii statice şi/sau dinamice ale configuraţiei mediului 
[Bruyninckx, 2005; Christian, 2004]. Roboţii mobili au diverse nivele de autonomie, de 
obicei, dependente şi de domeniul de integrare, evidenţiindu-se cu autonomie ridicată roboţii 
care realizează explorări spaţiale. Din punctul de vedere al al modului de conducere roboţii 
mobili autonomi pot fi cu autonomie parţială, cu ghidare prin interacţiune cu obiectele din 
mediu, sau totală  cu conducere prin navigare inteligentă.  

Funcţiile caracteristice deţinute de roboţii mobili autonomi pe roţi se referă la: 
mobilitate (evitarea obstacolelor, retragere la punctul de alimentare (homing)); percepţie, 
detectare, identificare mediu (detectarea şi recunoaşterea obiectelor din mediu); generarea de 
hăţi ale mediului (maparea); planificare traseelor şi traiectoriilor; navigaţia (localizare, 
urmărirea traiectoriei, evitarea coliziunilor). 

 

 2.5 AUTOMOBILUL CA ŞI ROBOT MOBIL (ARM) 
 
Automobilul autonom, denumit şi Automobil ca şi Robot Mobil (ARM), este un 

sistem mobil independent echipat cu diferite dispozitive mecatronice care acţionează asupra 
direcţiei, acceleraţiei şi respectiv asupra frânei, pentru a realiza deplasări fără intervenţia 
conducătorului, într-un mediu real. 

Un autovehicul este semiautonom şi are, de asemenea, dispozitive mecatronice de 
acţiune asupra elementelor de ghidare a vehiculului (direcţie, acceleraţie şi frână), dar 
deplasarea în mediul destinat se face cu intervenţii semnificative mai mult sau mai puţin ale 
conducătorului. 

În evoluţia autovehiculelor s-au evidenţiat în componenţa acestora diverse subsisteme 
care conferă acestuia un nivel de autonomie dedicată, mai ales pentru asistenţa rutieră (DA-
Driver Assistance), prin intervenţii asupra comenzilor vehiculului, de obicei asupra frânei 
şi/sau accelerației, cu scop de asistenţă rutieră şi securitate. Astfel, sunt vehicule dotate cu 
sisteme AICC (Autonomous Intelligence Cruise Controll), ACC (Active Cruise Controll, de la 
BMW) sau Distronic (la DaimlerBenz), care  au fost implementate în serie la automobilele de 
lux pentru reglarea automată a vitezei vehiculului pentru a asigura o distanţă adecvată faţă de 
vehiculul din faţă şi deci  evitarea coliziunilor cu acestea. În acest sens, au existat şi module în 
stadiul de experiment –Heading Control (HC) cu acţiune asupra direcţiei. Multe din 
tehnologiile menţionate  mai sus sunt sau vor fi preluate în dezvoltarea automobilelor total 
autonome (FAV-Fully Autonomous Vehicles). Toate aceste sisteme nu sunt decizionale, au 
intervenţie automată independentă de acţiunile conducătorului vehiculului. Aceste dotări, 
asociate mai ales elementelor de execuţie, sunt integrate şi în structurile vehiculelor autonome 
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în vederea asigurării funcţiilor de siguranţă asociate. Deci, în tab. 2.3 se pot evidenţia grupele 
de sisteme care prin integrare în vehicule conduc la  creşterea nivelului de autonomie. 
 

Tab.  2.3 Caracteristicile roboţilor mobili  cu autonomie 
  

Nivelul de autonomie Funcţii realizate Interacţiunea robotului cu operatorul 

Navigare şi operare cu 
avertizare şi/asistare 

Percepţie, comunicare şi 
execuţie 

Informare parţială a operatorului 
şi/sau cu corecţii a comenzilor 
acestuia 

Navigare şi operare 
semi-autonome 

Percepţie, analiză şi 
execuţie 

Intervenţie a operatorului pentru 
operaţii dedicate 

Navigare şi operare cu 
autonomie parţială 

Percepţie, analiză, decizie 
şi execuţie 

Neintervenţia operatorului pentru 
operaţii  simple 

Navigare şi operare cu  
autonomie totală 

Percepţie, analiză, 
învăţare, raţionare, decizie 
şi execuţie 

Neintervenţie a operatorului pentru 
operaţii succesive complexe 

 
Sistemele senzorial-informaţional de avertizare şi informare sunt unităţi electronic-

informatice care, preiau informaţiile de la senzori, atenţionează conducătorul în caz de pericol 
şi generează informaţii pentru acesta pentru a-l ajuta în efectuarea manevrelor dorite. Ca 
sisteme deja implementate se evidenţiază:  sistemele de atenţionare în cazul părăsirii benzii de 
circulaţie (LDWS-Lane Departure Warning System), sistemele de alarmare în cazul apariţiei 
unui obstacol în spatele maşinii, sisteme complementare de ajutor pentru vizibilitate (Blind 
Spot) , sistemele de monitorizare a indicatoarelor şi a vitezei de rulare, sistemele vision pentru 
navigarea pe timp de noapte (Night Vision). Vehiculele dotate cu sisteme de asistenţă rutieră 
sunt caracterizate de implementări care răspund la anumite task-uri, de obicei independente, 
supravegheate şi deservite de conducătorul auto. 

Vehiculelor semiautonome, au controlere dedicate pentru navigarea cu un scop  
impus (ex. parcarea paralelă, depăşirea unor obstacole în situaţii standard, menţinerea pe o 
traiectorie predefinită) corelat cu informaţiile de la senzorii externi care  generează comenzi 
pentru elementele de execuţie şi, în plus, permite sau chiar solicită intervenţia conducătorului 
vehiculului. Modulele de parcare paralelă (laterală) semiautonom actual sunt comerciale şi 
sunt implementabile pe  mărcile cunoscute de automobile (Mercedes, BMW, Volkswagen, 
Toyota) 
   

2.5.1 FUNCŢIILE ŞI PARTICULARITĂŢILE   
CONSTRUCTIVE ALE VEHICULELOR DE TIP ARM 

 
Funcţiile principale ale unui vehicul de tip ARM: percepţie,  recunoaşte şi identifica 

mediul înconjurător  prin intermediul sistemului senzorial extern; localizare, identifică poziţia 
spaţială în raport cu obiecte fixe, uneori, mobile din spaţiul de deplasare; mapare, modelarea 
mediului adiacent prin hărţi; planificare, generarea traseelor şi traiectoriilor; conducere 
autonomă, controlul şi comanda subsistemelor de execuţie pentru urmărire traiectoriei 
impuse; conducere manuală, prin conservarea funcţiei primare de ghidare de către un 
conducător uman. 

Fiecărei funcţii i se asociază câte un subsistem dedicat, cum ar fi spre exemplu 
sistemele de execuţie sau cel de conducere. Subsistemele de execuţie (de obicei, servomotoare 
electrice) acţionează pentru realizarea manevrelor de accelerare (pedala pentru acceleraţie), de 
frânare (pedala de frână), de direcţionare (volanul) şi de schimbare a vitezei (schimbătorul de 
viteze). Sistemul de conducere al unui vehicul total autonom este superior sistemului de 
control propriu al vehiculului care materializat ca dispozitiv electronic central de procesare 
(ECU-Electronic Control Unit).  În fig. 2. 17 se prezintă un sistem mecatronic de antrenare a 
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direcţiei. Sistemul constă dintr-un mecanism de mişcare a volanului acţionat prin nişte 
electromotoare şi o unitate de comandă şi control.  

Senzorii radar sunt în prezent folosiţi pentru măsurarea distanţei dintre vehicule, având 
avantajul unei raze apreciabile de detectare a obstacolelor (circa 200 m) şi al preciziei 
crescute, indiferent de condiţiile meteo. Senzorii radar sunt deja implementaţi în sisteme 
precum ACC (Adaptive Cruise Control sau Autonomous Cruise Control) 
 

2.6   CONCLUZII 
 

În acest capitol sunt prezentate, sintetic, pe de o parte, aspecte privind particularităţile 
roboţilor mobili cu platforme pe roţi, şi, pe de altă parte, posibilităţile de configurare a 
automobilelor cu 4 roţi ca vehicule autonome similare cu roboţii mobili. 

Din analiza activităţilor de transport intern din mediile de operare industriale, rezultă 
necesitatea dezvoltării de cercetări privind construcţia de vehicule autonome cu scopul 
depăşiri limitelor de flexibilitate, uzabilitate şi manevrabilitate atinse de sistemele clasice cu 
benzi sau de tip AGV. 

Pentru ca un automobil să poată deveni ca un robot mobil se impune dotarea acestuia  
cu sisteme: de percepţie  a mediilor de lucru cu senzori exteroceptivi (laser, ultrasonici, 
cameră video, radar, scanare);  de acţionare a comenzilor de deplasare şi virare; de 
reprezentare a mediului de operare;  de conducere avansată. Aceste sisteme sunt asociate 
funcţiilor principale de percepţie, localizare, cartografiere, planificare şi conducere 

Subsistemele de execuţie suplimentare acţionează pentru realizarea manevrelor de 
accelerare, frânare, de direcţionare şi de schimbare a vitezei. Sistemul de conducere al unui 
vehicul total autonom este superior sistemului de control propriu, printr-un nivel superior care 
presupune procesarea de cunoştinţe şi luarea de decizii. 

În concluzie, în urma analizei stadiului actual al cercetărilor teoretice, experimentale şi 
practice în domeniul autovehiculelor ca roboţi mobili, se evidenţiază tendinţa de dezvoltare a 
acestora ca vehicule autonome. În consecinţă s-au elaborat obiectivele şi metodologia de 
cercetare prezentate în cap. 1. 

3. MODELAREA TRASEELOR ŞI 
TRAIECTORIILOR VEHICULELOR DE TIP 
ARM ÎN MEDII EXTRA-ROAD 

3.1 INTRODUCERE 
 

Conducerea automobilului este un proces continuu deoarece presupune intervenţia 
permanentă a conducătorului asupra sistemelor acestuia pentru: pornirea, deplasarea, frânarea 
şi oprirea în condiţii variate; realizarea vitezelor şi acceleraţiilor de deplasare dorite; 
asigurarea corelării caracteristicilor mecanice ale motorului cu caracteristica necesară de 
tracţiune (în cazul dotării automobilului cu cutie de viteze cu reglare în trepte a rapoartelor de 
transmitere, neautomată); menţinerea automobilului pe calea de rulare în deplină siguranţă de 
circulaţie; comanda funcţionării unor sisteme auxiliare de semnalizare, iluminare, climatizare, 
speciale etc. Desigur, în special, la automobilele moderne, unele din sistemele acestora 
funcţionează în mod semiautomat sau automat, conducătorul având sarcina doar de a stabili 
valorile unor parametrii de lucru. 
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Fig. 3.5  Echilibrul cinetostatic în plan 
transversal 

3.2 CARACTERISTICILE DE GHIDARE ALE 
AUTOVEHICULELOR AUTONOME CA ROBOŢI 
MOBILI (ARM) 

 
3.2.2 CINETOSTATICA VEHICULELOR DE TIP ARM 

 
Urmărirea traseului de deplasare, y(x), al unui ARM se realizează prin combinarea 

celor două mişcări independente  (de deplasare cu viteza vt şi de virare cu viteza unghiulară,

vω ) care conduc la atingerea punctelor asociate  definite de coordonatele x, y şi unghiului de 

rotire φ (fig. 3.4).   
Sistemul de ghidare este neolonom prin restricţiile legate de mişcările axiale nule ale 

roţilor autovehiculului (v. fig. 3.2 şi rel. (3.6)) care modelează această constrângere din punct 
de vedere cinematic pentru roţile punţii spate ia forma:  

 

 0sinycosx    ,                               (3.7) 
 
în care, x  şi y sunt derivatele în raport cu timpul ale funcţiilor parametrizate asociate  
coordonatelor punctului.  
 Constrângeri cinetostatice. La deplasarea 
unui  vehicul de tip ARM pe o traiectorie curbilinie 
cu viteza constantă vt, în plan transversal, asupra 
acestuia acţionează următoarele forţe (fig. 3.5):  

- centrifugă,  
 

r

 vm
F

2
t

cf  ,                                     (3.22) 

 
- de greutate, 

 
G = mg,                 (3.23) 

 
- de frecare,  

 

 g mμ Ff  .                (3.24) 
 
În aceste relaţii, m este masa autovehiculului , g – acceleraţia gravitaţională şi μ  coeficientul 
de frecare dintre roată şi calea de rulare. În vederea deplasării sigure a vehiculului de tip ARM 
pe calea de rulare se impune păstrarea echilibrului prin respectarea simultan a restricţiilor de 
nealunecare laterală,  
 

 cff FF  ,                             (3.25) 

 
şi de nerăsturnare a acestuia,  

 

 
HF

2

D
G cf ,                             (3.26) 

 
cu D, semidistanţa dintre roţi, şi H – distanţa de la centru la calea de rulare. 
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Aceste restricţii, ţinând cont de ecuaţiile de mai sus, se sintetizează în restricţia de generală de 
nealunecare laterală şi de nerăsturnare sub forma,  
 

 
)gr  

2H

D
 ,gr μ min(vt  .                 (3.27) 

 
 În plus, pe lângă restricţiile menţionate mai sus, deplasarea vehiculelor de tip ARM 
trebuie să respecte şi restricţiile, rezultate din considerente cinematice şi dinamice: 
 
  maxvv  ; maxaa  ,                            (3.28) 

 
derivate din capabilităţile motorului de antrenare şi din condiţiile de stabilitate a platformei şi 
de confort [Lin, 2007]. Datorită variaţiei uniforme a curburii, consecinţă a virării uniforme pe 
trasee specifice (v. subcap. 3.3.1.1), forţa centrifugă are acţiune progresivă (crescătoare) la 
intrarea în curbă  şi regresivă (descrescătoare) la ieşirea din curbă.  

 
3.3 MODELAREA MEDIILOR ŞI TRASEELOR  

EXTRA-ROAD  
 

3.3.1 MODELAREA MEDIILOR  EXTRA-ROAD 
 

Mediile extra-road sunt spaţii special amenajate (parcări, căi de transport intern, staţii 
de alimentare etc.), izolate de traficul real, ce cuprind un număr limitat de obstacole fixe şi/sau 
mobile care au o geometrii specifice. Formele şi dimensiunile obiectelor/obstacolelor din 

interiorul spaţiilor extra-road, de obicei, sunt cunoscute parţial cu nivele de incertitudine 
dependente de complexitatea acestora. În fig. 3.6 se prezintă câteva aspecte legate de 
geometria spaţiilor extra-road specifice mediilor industriale. Se defineşte astfel un mediu 
generalizat în care se identifică majoritatea  situaţiilor posibile de integrare a vehiculelor de 
tip ARM  în spaţii industriale pentru transportul intern al semifabricatelor/pieselor/produselor 
în secţiile productive precum şi în afara acestora. Pe lângă diverse spaţii de circulaţie şi de 
staţionare/parcare în mediile extra-road se evidenţiază şi marcaje şi repere senzoriale specifice 
care contribuie la conducerea ARM în vederea îndeplinirii sarcinilor impuse. În vederea 
navigării a vehiculelor de tip ARM cu autonomie, se impune descrierea şi modelarea teoretică 

 
 

a                                                                              b 
Fig. 3.6 Medii industriale extra-road: a –cu  zone laterale de staţionare; b – cu 

deviaţii/intersecţii
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Fig. 3.7  Descrierea deplasărilor vehiculelor de tip 
ARM: a -  deplasări de plecare b -  deplasări de  sosire 

c -  deplasare complexă de parcare laterală 

a acestor medii (conform subcapitolelor de mai jos) precum şi planificarea (locală sau globală) 
a traseelor/traiectoriilor având la bază hărţi metrice sau topologice (v. cap. 5).   
  

3.3.2 MODELAREA TRASEELOR EXRA-ROAD  
 

Pentru modelarea geometrică şi planificarea  traseelor extra-road se propune 
descompunerea mişcării complexe în mişcări simple, elementare, care apoi prin combinare 
stau la baza descrierii ierarhizat a acestora. Astfel, un traseu complex poate fi construit din 
mai multe subtrasee elementare interconectate.  

Descrierea traseelor în mediile extra-road ale unui vehicul de tip ARM a se poate face 
prin combinarea manevrelor de pornire (p) şi oprire (o) cu deplasări  de bază (fig. 3.7,a,b): 
mers drept înainte (faţă, F), mers drept înapoi (spate, S); mers curbiliniu (virare) la dreapta 
(FD); mers curbiliniu (virare) la stânga (FS). Combinarea cea mai simplă posibil a acestor 
mişcări de bază conduce la următoarele deplasări  elementare: pornire-mişcare drept în faţă 
(p-F), pornire-mişcare drept în spate 
(p-S), pornire-mişcare înainte spre 
stânga (p-FS), pornire-mişcare înainte 
spre dreapta (p-D), pornire-mişcare 
înapoi spre stânga (p-SS), pornire-
mişcare înapoi spre dreapta (p-SD) şi 
mai departe prin extindere la 
deplasări simpe ca: pornire-deplasare 
înainte-virare spre dreapta-oprire (p-
F-FD-o), pornire-deplasare înainte-
virare spre stânga-oprire (p-F-FS-o), 
pornire-deplasare înapoi-virare spre 
dreapta-oprire (p-S-SD-o), pornire-
deplasare înapoi-virare spre stânga-
oprire (p-S-SS-o). În continuare, prin 
combinări a mişcărilor de bază şi 
simple se pot descrie mişcări 
complexe: parcarea paralelă cu faţa 
(p-F-FS-F-FD-o-p-S-o, fig. 3.7,c), 
parcarea paralelă cu spatele, parcarea 
înclinată cu faţa, parcarea înclinată cu 
spatele, parcarea perpendiculară cu 
faţa, parcarea perpendiculară cu 
spatele, întoarcerea, ocolirea 
obstacolelor etc. Mergând mai 
departe, prin însumarea acestor 
secvenţe se obţin  deplasări mai 
complexe care stau la baza traseelor 
reale din medii extra-road. 

Pentru parcurgerea unui traseu 
între punctele de start şi ţintă definite 
de coordonatele de poziţie şi 
orientatare (x0, y0, ) şi, respectiv, (xn, yn, ) se pot face diverse strategii de navigare  care 
să ia în considerare diferite obstacole precum şi aspecte de eficienţă, timpi sau lungimi de 
deplasarea reduşi. Conform descrierii de mai sus, respectiv a tipurilor de deplasări definite se 
poate construi trasee compuse din subtrasee care pot fi studiate separat şi structurat. 

Deplasarea optimă (de obicei, pe un traseu cu lungime minimă) a unui mobil de la o 
poziţie iniţială la una finală presupune un traseu  compus din arce de cerc (cu raze minime) şi 
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segmente de linie dreaptă [“On curves of minimal length with a constraint on average 
curvature and with prescribed initial and terminal positions and tangents”, L.E. Dubins, 
American Journal Math., vol. 79, pp. 497-516, 1957; Desaulniers, 1998]. Această situaţie nu 
este aplicabilă pentru cazul vehiculelor de tip ARM, deoarece, consecinţă a restricţiei de 
neolonomie, curbele CIR sunt discontinue (fig. 3.8 a, b) în zonele de trecere între depasările 
pe curbe geometrice elementare (arce de cerc sau segmente de dreaptă cu raze de curbură 
respectiv curburi constante). În fig. 3.8, a,b se evidenţiază această situaţie pentru exemplul 
unui traseu de trecere la o direcţie de mers paralelă compus din două arce de cerc cu razele de 
curbură r1,2 (curburile 1,2ρ ) constante  şi un segment de dreaptă cu raza de curbură infinit 

(curbura nulă). Astfel, se observă că unghiul de virare, dependent de raza de curbură (v. rel. 
3.2), sare brusc de la valoarea zero la valorea 1α se menţine constant pe parcursul primului arc 

de cerc, scade la zero pentru deplasarea pe segmentul de dreaptă, creşte brusc la valoarea 2α
pentru deplasarea pe al doilea arc de cerc şi scade din nou la zero pentru  deplasarea în linie 
dreaptă. Deci, pentru respectarea acestei geometrii la urmărirea de către ARM se impune 
oprirea şi virarea pe loc (modificarea instantanee a unghiului de virare  α, lucru ce în practică, 
este neproductiv, şi, de regulă, este evitat. 

Pe de altă parte, în cazul virărilor bruşte în mişcare pentru urmărire traseelor cu variaţii 
bruşte ale curburii (de ex. trecerea de la direcţia tangentei la arcul asociat, fig. 3.8,a) deoarece, 
forţa centrifugă este  direct proporţională cu viteza şi invers proporţională cu raza de curbură, 
apar şocuri laterale care sunt semnificative la viteze şi salturi ale curburii mărite.    

 
3.3.2.2 MODELAREA SUBTRASEELOR  ELEMENTARE 

 
3.3.2.2.1 MODELAREA SUBTRASEELOR DE TIP ARC DE CERC  

 
Subtraseele de tip arc (fig. 3.16), caracterizate prin raze de curbură constante se 

definesc cu funcţia,  y:[-r, r]   [0, 2r],  implicită,  
 

2r2r)(y2x                                  (3.44) 
 
sau explicită, 
 

.2x2rry                                         (3.45) 
                                                                       
Parametrii geometrici într-un punct curent al arcului de rază r (fig. 3.16), sunt:  
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                            (3.46) 

coordonatele punctelor şi, respectiv, unghiul de orientare unghiul de orientare,   
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L
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(3.47)

                                
 

unghiul de virare  şi  
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a                                                            b 
Fig. 3.16  Subtraseul arc de cerc: a – parametrii geometrici; b – grafic  

sr l  ,                                                        (3.48)
   
lungimea parcursă, s = θ Є [0, θe]. În fig. 3.16,b se prezintă reprezentarea grafică a 
subtraseului (linia îngroşată) cu R=1500 mm şi θ = 1200 precum şi urmele colţurilor 
platformei ARM cu subprogramul arc de cerc.  
   

3.3.2.2.2 MODELAREA SUBTRASEELOR DE INTRARE ÎN VIRAJ (LINIE 
DREAPTĂ-ARC DE CERC) PRIN CLOTOIDE  

 
a. Modelul geometric 
În fig. 3.17 se prezintă modelul geometric asociat clotoidei de viraj a vehiculelor de tip 

ARM, linie dreaptă-arc de cerc, în care se evidenţiază: i, direcţia de intrare în viraj asociată 

centrului şi axei OX ale sistemului de cordonate XOY; e, direcţia de ieşire din virare; (xe, ye, 

e ) parametrii (coordonatele şi unghiul direcţiei) la ieşire; (xc, yc, re) coordonatele CIR şi raza 

cercului de racordare; le, lungimea clotoidei.  
Cunoscând lungimea curbei de virare le şi  valoarea razei arcului de cerc re,  din 

relațiile (3.35) şi (3.37), rezultă ca date de intrare,  
 

er
e1

a  ,                                           (3.49)        

şi 

e

e
e r 2

l
 .                                    (3.50) 

 

sau, când se impune  e , 
 

eee r 2l  .                                  (3.51) 
                                                                                                      

Coordonatele punctului final E al clotoidei se obţin prin personalizarea pentru acest caz a 
relaţiilor generale ale clotoidei (v. subcap. 3.3.2.1,b): 
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                                (3.52) 
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Lungimile segmentelor de dreaptă OM şi ME, conform fig. 3.16, se determină cu 
relaţiile: 

 

,cosysinxME

,sinycosxOM
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                                                                                     (3.53 ) 

 
care ţinând cont de relaţiile (3.52), acestea devin, 
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                                         (3.54) 

 
Coordonatele CIR la sfârşitul intrării în viraj (fig.3.17), sunt: 
 

  ).cos( ryy

),sin( rxx

eeec

eeec





                                                                                                  (3.55) 

 
Unghiul de virare creşte de la valoarea αi = 0, în punctul de intrare în viraj, la valoarea 

(v. rel.  3.2), 
 

er

L
arctgeα  ,                        (3.56) 

 
în punctul final al virajului de intrare, E.  
 

b. Limitele parametrilor de calcul a clotoidei  
Determinarea parametrilor iniţiali de calcul a clotoidei se poate face luând în 

considerare următoarele criterii cinetostatice:  
- Criteriul timpului impus, implică virarea cu unghiul αe şi deplasarea le, cu viteze constante 

(unghiulară, ωv, şi tangenţială, vt) date, într-un interval de timp, t ,impus, conform 
relaţiilor: 
 

αe = ωv t,  le = vt t,                 (3.57) 
 

din care rezultă, 
 

 
v
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e
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l
 .                   (3.58) 

- Criteriul variaţiei acceleraţiei normale, an, implică ca deplasarea pe arcul de racordare cu 
viteză constantă, v, să asigure o creştere a acceleraţiei normale proporțională cu timpul, t,  
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(3.59) 

 
şi, deci, ţinând cont de rel. (3.57), rezultă, 



R. Gall – Cercetări teoretice şi experimentale privind autovehiculele autonome 

 
 

Fig. 3.18  Parametrii de calcul a clotoidei de 
intrare în viraj 

,
k r

 v
l

e

3
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(3.60) 

 
unde k = 0,5…0,7  este coeficientul de variaţie a acceleraţiei normale pentru drumuri 
obişnuite [Deaconu, 2006]. 
 În plus, de aspectele incluse de cele două criterii se adăugă şi restricţiile impuse 
limitele minime şi maxime ale vitezelor de deplasare, vt, şi de virare, ωt, 
 

 max
tt

min
t vvv  ,  max

vv
min
v  .                                                                     (3.61)

                                                  
 Pornind de la capabilităţile extreme de deplasare şi de virare, ,vv min

tt  ,max
min
tt  , şi ţinând cont de relaţiile  (3.2), (3.57), (3.50) şi (3.51) rezultă relaţiile 

parametrilor caracteristici ai clotoidei extreme (fig. 3.18): 
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(3.62)

                                                       

  
care în cazul vitezei de deplasare nule 
degenerează în cercul cu rmin.         
 Pentru calculul clotoidei de racordare 
linie dreaptă-arc de cerc cunoscând 
coordonatele centrului arcului (xC, yC) şi raza acestuia re (fig. 3.18) şi considerând tangenta IT 
din punctul I de început a virajului la cercul ţintă C ca o clotoidă degenerată se pot determina 
parametrii limită ai clotoidei de virare, 
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                                                            (3.63)

  

 Astfel, pentru a stabili parametrii de calcul ai unei clotoide de virare line dreaptă-arc 
de cerc, se sintetizează următoarele constrângeri geometrice:  

  

 

.
yx

r
arcsin

x

y
arctg

,ryxl

,
α tg

L
r 

2
C

2
C

e

C

C
e

2
e

2
C

2
Ce

maxe








                                                                          
 
(3.64) 
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Fig. 3.19  Modelarea subtraseelor de racordare de 
intrare 

În plus,  ţinând cont de criteriile prezentate mai de sus, pentru deplasarea cu viteza 

]v,v[v max
t

min
tt    care, în plus, trebuie să respecte şi restricţia (v. rel. (3.60)), 

 
3

eet krl   v  ,                   (3.65) 

 
 viteza unghiulară de virare (v. rel. (3.58)), 
  

e

e
tv l
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L
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 v  ,                       (3.66) 

 
cu ]ω  ,[ωω max

v
min
vv  . 

 
c. Aproximarea clotoidei de virare prin curbe Bezier

                                                            
 

Pentru cazul clotoidei de virare, ţinând cont de elementele de definire prezentate mai 
sus, este adecvată  aproximarea prin curbe Bezier pătratice (parabolice) definite de punctele 
P0,   P1 şi   P2  cu relaţia,  
  

2P2s1s)tP2(10)P2s(1B(t)  ,                                                                    (3.71) 

 
în care s Є (0,1).     
Acestă curbă se generează ca înfăşurătoarea segmentului B1B2  cu B1 Є P0P1 şi B2 Є P1P2  şi 
care într-un punct curent definit de parametrul s Є (0,1) are panta   
 
 )P(P 2s)P(P s)2(1(t)B 1201  .                                                                   (3.72) 

 
Folosirea curbelor parametrizate 

Bazier pentru aproximarea clotoidelor 
de virare este justificată şi de 
proprietăţile: conţin punctele extreme de 
început şi final; sunt tangnte la direcţiile 
determinate de segmetele de control de 
început şi de final; se află mereu în 
spaţiul convex definit de punctele de 
control.  În, plus, aceste curbe sunt 
definite prin funcţii dedicate în 
majoritatea pachetelor de calcul analitic 
şi numeric (de ex. în pachetul Maple se 
descriu cu funcţii ca sume binomiale). 

                                                                       
 

d. Algoritmi şi programe de calcul 
                                                         

 
Relaţiile de mai sus au fost transpuse într-un algoritm căruia i s-a asociat un 

subprogramul clot-intrare de calcul şi de reprezentare grafică elaborat în MAPLE (v. anexa.  
1).  În fig. 3.20 şi 3.21 se prezintă clotoidele de racordare pentru subtraseul linie dreaptă-arc 
de cerc cu raza r = 1500 mm şi lungimea l = 3000 mm. 
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Fig.3.24  Subtraseul de virare linie dreaptă-

linie dreaptă 

3.3.2.2.5 MODELAREA SUBTRASEELOR DE VIRARE LINIE DREAPTĂ-LINIE 
DREAPTĂ PRIN CLOTOIDE  

 
Subtraseele linie dreaptă - linie dreaptă, de schimbare a direcţiei de mers, se obţin prin 

combinarea subtraseelor de intrare şi de ieşire din viraj de la punctele b şi, respectiv, c şi se 
pot considera ca trasee compuse simple. Pornind de la modelul din intrare în viraj (fig. 3.17) 
extins cu cel de ieşire din viraj (fig. 3.22) se poate genera modelul de schimbare a direcţiei 
(fig. 3.24) cu axa OX1 identică axa OX a sistemului de coordonate XY (pentru intrarea în 
viraj) şi, respectiv, direcţia de sfârşit e cu unghiul 

.e  În punctul comun al celor două clotoide (de 

intrare şi de ieşire din viraj) rază de curbură este r. 
Din simetria celor două arce de clotoidă 

din fig. 3.17 în raport cu linia CM lungimile 
segmentelor IM şi ME sunt egale şi,  în 
consecinţă, 
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                              (3.79) 

 
 

           
a b

  
  

c d 
Fig. 3.20  Clotoida de intrare în viraj şi funcţiile parametrizate asociate (v. rel. (3.73)) , a – clotoida 

asociată punctului de referinţă (centrul punţii spate); b – lungimea clotoidei c – unghiul de orientare, d -  
unghiul de virare 
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            a                                                                          b 
Fig. 3.25  Traseul de virare cu unghiul φe=114,6o tangent la un cerc cu r=1500: a -  clotoidele 

centrului punţii spate; b  - clotoidele asociate colţurilor platformei ARM  

Ţinând cont de relaţia ( 3.74), în care se înlocuieşte  ri  cu r şi e cu ,2/e  rezultă, 
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(3.80) 

                                                              

 
Unghiul de virare la deplasarea pe traseul OE creşte de la valoarea zero în O la 

valoarea,  rLarctanαe   , în punctul O2, după care scade la valoarea zero în punctul final E. 

Legile de variaţie se determină prin aproximarea celor două clotoide conform algoritmului de 
mai sus. În fig. 3.25 se prezintă curbele subtraseului de virare linie dreaptă-linie dreaptă 
pentru dimensiunile vehiculului experimental; acest subraseu este o combinarea a subtraseelor 
de intrare în viraj (fig. 3.20,a) şi de ieşire din viraj (3.22). În fig. 3.25,b se observă că spaţiul 
de operare a vehiculului are o formă neregulată obţinută prin interferarea curbelor asociate 
colţurilor platformei, aspect ce conduce la algoritmi complecşi pentru determinarea 
interferenţei cu obstacolele din mediul de deplasare. Pentru simplificare se propune 
determinarea unor trasee virtuale, marcate cu linie întreruptă în fig. 3.25,b, care sunt asociate 
unor markere laterale solidarizate cu platforma la distanţa bx = 280 mm. 
 

3.3.2.4 MODELAREA TRASEELOR SIMPLE  ÎN MEDII CU  
OBSTACOLE 

 
3.3.2.4.1 MODELAREA TRASEELOR LIMITĂ DE VIRARE ORTOGONALĂ  

 
În fig.  3.33 se prezintă schemele de virare ortogonală pentru cazurile de plecare şi de 

sosire cu faţa şi cu evidenţierea zonelor (pereţilor) căii de  navigare. Aceste scheme sunt  
concretizate  cu  ajutorul   programului MAPLE  Virare90 (v. anexa  1) pentru cazul 
condiţiilor de virare limită cu r = 800 [mm], l = 300 [mm] (unghiul de virare, α = 36,87o) şi 
unghiul  traseului la sosire φs = 90o. Astfel, pentru cele două cazuri posibile (fig. 3.33) 
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markerele de gabarit global ating coordinate intermediare din tab. 3.3, pentru cazul FS-FS, şi 
tab. 3.4. pentru cazul FD-FS. 

Astfel, pornind de valorile din tab. 3.3 şi 3,4 se pot determina dimensiunile minime ale 
spaţiilor  de virare (fig. 3.33):  L12= 293,79 [mm],    L21= 246,75 [mm],   L1=  771,89 [mm], L11 

= 477,9 [mm], L22 = 707,75 [mm], L2 =  1428,3 [mm]. 
 

 
 
 

 
 

Fig. 3.33  Descrierea traseelor de  virare ortogonală în zone înguste 
 

  

a b c 
 

Fig. 3.34  Descrierea traseelor (punctului de referinţă şi gabaritice) de virare ortogonală:  a - FS-
FS, b – FS-FD, c - FS-FS şi FS-FD suprapuse  
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4. MODEL EXPERIMENTAL DE 
AUTOVEHICUL CA ROBOT MOBIL  

4.1.  INTRODUCERE 
 

Obiectivul principal al modelului experimental este de a dezvolta un robot mobil ca 
replică a unui automomobil real (mobile robot like car) acţionat electric, aprox la scara 1:8. Pe 
de altă parte, s-a urmărit adaptatarea la nivel hardware a unui automobil (car-like mobile 
robot) prin mici modificari ale structurii constructive standard şi adăugiri legate de specificul 
motoarelor şi senzoristicii dar, mai ales, prin prin dezvoltări software de motorizare, 
conducere şi control. Pe baza acestui model experimental s-au dezvoltat modelele geometrice,  
cinematice, planificarea traseelor şi traiectoriilor, optimizările, simulările şi experimentele din 
capitolele 3, 5 şi 6.  

Primul pas pentru proiectarea modelului experimenta propus ca un sistem mecatronic 
complex este stabilirea funcţiilor şi subfuncţiilor acestuia. Capacitatea de deplasare în regim 
total autonom într-un mediu extra-road cu obstacole statice şi dinamice este funcţia principală 
a vehiculului de tip ARM-ului iar subfuncţiile acestuia sunt considerate a fi: să poată fi uşor 
de utilizat în scop experimental, să prezinte o mecanică similară automobilelor la scară reală, 
să fie uşor de adaptat la condiţii noi de laborator, să fie uşor de dezvoltat/construit, să poată fi 
echipat cu toată gama de senzori necesari proceselor de cartografiere, localizare şi detectare a 
obstacolelor, să prezinte siguranţă în timpul funcţionării.  

Proiectarea subsistemelor modelului experimental se va face modular atât pentru 
îndeplinirea funcţiilor propuse cât şi pentru interschimbabilitate şi extensii funcţionale. 
Testarea sistemelor se va face pe module urmărind ramura din dreapta a diagramei V 
ascendent în cazul trecerii testelor şi în caz contrar parcurgerea sensului orizontal spre stanga 

 
Fig. 4.1 Diagarama V de proiectare şi testare 
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cu reluarea procesului de proiectare aferent. Mai exact, spre exemplu dacă testarea sistemului 
senzorial arată anumite vulnerabilităţi sau erori de proiectare atunci se va relua procesul de 
proiectare a sistemului senzorial şi a etapelor care urmează. 

În fig. 4.1 sunt menţionate şi pachetele software utilizate în proiectarea modelului 
experimental. Astfel pentru proiectarea sistemului mecanic şi electric s-a folosit preponderent 
programul CATIA V5, pentru dezvoltarea sistemului senzorial, de comandă şi control, a celui 
de conducere precum şi pentru generarea codului şi testări s-a utilizat  MATLAB Simulink şi 
LabView. 

 

4.2. CONCEPŢIA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ 
 

Din punct de vedere structural, modelul experimental, are la bază configuraţia 
autovehiculului de tip Ackerman, cu două roţi standard direcţionabile pe puntea faţă, şi două 
roţi motrice (tracţiune spate) şi/sau două roţi motrice pe puntea faţă (tracţiune faţă/integrală). 
stfel, în cadrul experimentelor se pot face experimenta pentru diverse tipuri de tracţiuni (spate, 
faţă sau integrală). În vederea acoperirii cerinţelor impuse de navigare autonomă sistemul 
modelului vehiculului de tip ARM are subsistemele prezentate în fig. 4.2 

 

4.3. SISTEMUL MECANIC 
 

Modelul experimental, din punct de vedere mecanic, se compune din următoarele 
module (fig.  4.3): şasiul, punţile spate şi faţă, transmisiile spate şi faţă şi mecanismul de 
direcţie. 

 
 

 
 

Fig. 4.2 Sistemele modelului  experimental de tip  ARM 
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4.3.1.ŞASIUL 
 

Ca structură de  susţinere, şasiul este un schelet rigid cu elementele componente din 
aluminiu, din titan sau PVC. Pe acesta se montează toate celelalte componente: motorul, 
punţile faţă şi spate, mecanismul de direcţie, calculatorul de proces, senzorii etc.  

Şasiul original, achiziţionat de la firma Matrix Arena CEN, destinat folosirii în condiţii 
speciale, asigură condiţiile dinamice pentru anumite limitele de greutate, acceleraţie, viteză 
maximă etc. În fig. 4.4 este prezentat şasiul original cu toate componentele conexe montate 
(două plăci ce susţin bateriile, suporţi servomotoare, suporţi de susţinere a senzorilor. 

 

4.3.5  MECANISMUL DE DIRECŢIE 
 

Mecanismul de direcţie (fig. 4.10) presupune transformarea mişcării de rotaţie a 
servomotorului de acţionare într-o mişcare de rotire a roţilor faţă, lucru ce s-a realizat printr-
un mecanism cu bare articulate şi trapez de direcţie posterior. Astfel, unghiul de virare maxim 
obţinut, α = 38°. Raportul de transmitere al mecanismului de orientare este de 0.59. 

 

 
a 
 

 
b 

Fig. 4.4 Șasiul modelului eperimental: a – structura cponstructivă; b- zonele de montare a 
structurilor conexe  
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4.4. SUBSISTEMUL DE ACŢIONARE 
 

În fig. 4.11 se prezintă schema bloc a subsistemului de acţionare bazat pe schema 
standard de acţionare ale roboţilor, în general, punând accentul pe particularitatea de 
autonomie, pe compatibilitatea cu module standard de comandă şi control, precum şi 
adaptabilitatea mărită din punct de vedere a suporţilor mecanici. Pentru alegerea 

componentelor s-au urmărit următoarele aspecte: realizarea unui comportament cvasidentic cu 
cel al autovehiculului real; existenţa transmisiilor intermediare (diferenţiale şi cuplaje);  
frânarea şi blocarea fermă; accesibilitate de montare a senzorilor şi servomotoarelor precum şi 
posibilitatea introducerii senzorilor proprioceptivi; existenţa elementelor şi sistemelor 
mecanice de înaltă precizie, consum energetic redus prin diminuarea forţelor de frecare; 
preţuri reduse prin alegerea de producători care au serii de producţie mari.  

Pentru antrenarea roţilor cât şi pentru mişcarea de orientare (direcţie) s-au adoptat 
servomotoarele de tip MAXON (fig. 4.12, a), respectiv HITEC (fig. 4.12, b) şi controllerele 
aferente (fig. 4.12, c) comandate prin semnale PWM (Pulse Width Modulation). Servomotorul 
Maxon are următoarele caracteristici: putere electrică,  5 W; tensiunea nominală/ intensitatea 
la capacitate maximă, 4,5 V/1,89 A; viteza de rotaţie maximă, 1280 rot/min; moment motor 
maxim dezvoltat, 3,3 mNm. Servomotorul HITEC de tipul 5645MG are următoarele 

 
 

Fig. 4.11 Schema bloc a sistemului  de acţionare 

 
 

Fig. 4.10 Mecanismul de direcţie 
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a 

 
b 

Fig. 4.13 Comanda servomotoarelor: a – schema bloc; b 
– variaţia semnalului PWM 

 
 
Fig. 4.14 Schema bloc a sistemului senzorial

caracteristici: viteza unghiulară,  
0,23 sec/60°; momentul motor 
maxim, 104 Ncm; masa, 62 g; 
dimensiuni, 40x20x37 cm. 
Controller-ul pentru servomotorul 
HITEC este de tip digital, cu 
alimentare între 4,8-8,4V la o 
intensitate de 3-5 A. În fig 4.13,a se 
prezintă schema de comandă a 
controllerului care are ca intrare 
semnale PWM (Pulse Width 
Modulation, fig. 4.13,b) . 

Controlerele servomotoarelor 
sunt comandate prin intermediul 
unei plăci PWM I/O Board DM6804 
RTD direct de microcalculatorul 
xPC. Frecvenţa maximă a 
semnalului la ieşire digitală la 
nivelul plăcii RTD este de 5Mhz. În 
acest mod este posibil să se 
controleze servomotoarele în 
domeniul de variaţie, 0-100%, a 
semnalului PWM. La începutul unei 
perioade se generează un impuls de 
comandă „high”. Pentru generarea 
unui semnalul PWM de 0% (fig. 4.13) impulsul durează 1,5 ms şi corespunde unei comenzii 
de acceleraţie 0; pentru un semnal 100% - acceleraţie maximă, impulsul este de 20 ms, iar 
pentru acceleraţie negativă maximă 1ms. 

 Alimentarea subsistemelor servomotarelor se face de la o baterie de acumulatori 
Nickel-Metal-Hidrid prin intermediul unui circuit electric sub tensiunea de 7,2 V. Regulatorul 
de tensiune de tip Profi HF 40 asigură o tensiune de alimentare de 5 V a servomotoarelor, a 
senzorilor şi a componentelor calculatorului de proces. 

 

4.5. SUBSISTEMUL SENZORIAL 
 

În fig 4.14 se prezintă schema bloc a sistemului senzorial în care se identifică cele 
două grupe principale de senzori: interni (proprioceptivi) şi externi (exteroceptivi). Senzori 
interni sunt responsabili cu furnizarea datelor 
pentru autolocalizare prin odometrie. Senzorii 
externi au rolul de a crea un aşa numit backup 
pentru localizare prin colectarea de informaţii 
din mediul de operare, pentru evitarea 
obstacolelor aflate în imediata apropiere a 
robotului şi pentru planificarea traiectoriilor 
robotului.  

 

4.5.1. SENZORI INTERNI 
 
În primul rând, ca pentru orice 

automobil autonom, s-au introdus senzori 
pentru măsurarea unghiurilor de rotaţie ale 
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a b 
  

Fig. 4.16 Poziţionarea senzorilor externi: a - laser; b - ultrasonici  

roţilor pentru determinarea deplasării platformei prin odometrie. Pentru măsurarea unghiurilor 
de rotaţie ale roţilor spate s-au adoptat traductoare incrementale, de tip  Megatron  cu precizia 
de măsurare de până la 1200 de impulsuri/rot. Pentru măsurarea unghiului de virare s-au 
adoptat, pentru precizie mărită de  măsurare, două tipuri de senzori:  un potenţiometru cu un 
grad ridicat de precizie de măsurare  (eroare de măsurare sub 0,5%) şi un traductor 
incremental (encoder) cu rezoluţie de sub 0.01 rad/rot de tip Megatron.  

Aceşti senzori sunt legaţi prin cuplaje flexibile la arborele volanului (fig. 4.15),  pentru 
măsurarea unghiului de virare, şi la arborii de antrenare a roţilor punţii spate pentru măsurarea 
unghiurilor de rotaţie realizate de fiecare roată.  
 Pentru măsurarea nivelului de încărcare al bateriilor s-a utilizat un dispozitiv de 
măsurare a încărcării a acestora ce furnizează un semnal de tip analog interfeţei de achiziţie a 
datelor. Astfel se monitorizează în permanenţă timpul rămas până descărcarea bateriilor 
 

4.5.2. SENZORI EXTERNI  
 

Alegerea senzorilor externi, se face având la bază sarcinile ce trebuie efectuate de 
modelul experimental în mediul de operare.   

Scanerul laser, tip LMS 1000 produs de firma SICK, a fost ales, în special, datorită 
capacităţilor ridicate de identificare a obstacolelor, a preciziei de măsurare şi a procesării relativ 
simple a datelor. Scanerul poate fi setat să identifice obstacole la o rezoluţie de 0.1 grade şi o 
frecvenţă de 15 Hz. Pentru aplicaţiile de testare din cadrul acestei lucrări, laserul a fost setat să 
funcţioneze la o frecvenţă de 15 Hz. Astfel, după fiecare ciclu de 10 scanuri datele memorate 
sunt analizate/prelucrate iar informaţia este apoi trimisă sistemului de conducere şi control. 
Scanerul laser este montat în partea din faţă a modelului experimental (fig. 4.16,a) pentru a 
putea scana zona din faţă, cu deschiderea de 180o la înălţimea de de 350 mm. Toate punctele 
identificate sunt memorate şi în urma unui proces de prelucrare a datelor se generează linii, 
cercuri şi polilinii care marchează contururi de obiecte şi obstacole din mediu. Procesul de 
prelucrare a datelor  se repetă la fiecare 10 scanări, conduce la evidenţierea şi  localizarea 
obstacolelor, şi apoi prin generarea unor clustere analizate şi sortate cu procedee specifice,  
DCE (Discrete Contour Evolution) şi ICP (Iterative Closest Point) pentru generarea de linii şi 
polilinii de contur, furnizează date pentru programul de planificare a traseului.  

 Pentru a se mări precizia de măsurare a poziţiei automobilului, în plus, s-au ales şi 
introdus în sistemul senzorial un senzor inerţial cu 6 grade de libertate şi un senzor GPS 
miniatural, ambii fabricaţi de compania Gigatronik.  
 Pentru mărirea acurateţei de poziţionare modelul experimental este prevăzut şi cu 
posibilităţi de integrare a unui sistem DGPS (Differential Global Positioning System) care are 
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o staţie mobilă, echipată cu un senzor de acceleraţie inerţial cu 6 grade de mobilitate. Există 
de asemenea, o staţie fixă (fig. 4.19) care după ce în prealabil este calibrată oferă informaţii de 
corecţie. În urma procesului de triangulaţie, ce se realizează între cele două staţii (fixă şi 
mobilă) şi sateliţi, se ajunge la o precizie de poziţionare de 2 cm şi 0,1o  pentru măsurarea 
distanţelor şi respectiv, unghiurilor.  
 

4.5.3  SUBSITEMUL DE COMUNICAŢIE WLAN 
 
Subsistemul senzorial poate fi conectat cu cel de control şi conducere şi printr-un 

modulul de comunicaţie WLAN (Wireless Local Area Network). Acesta permite achiziţia, 
procesarea, vizualizarea datelor transmise de senzori, pe PC-ul de comandă, HOST-PC. 
Modulul este format din interfaţa LAN disponibilă pe calculatorul de proces xPC şi pe HOST-
PC la care se adaugă un router DLINK-Wireless (fig. 4.22). Viteza maximă de transfer este de 
50MB/sec, transferul fiind disponibil pe o rază de 100 m. Transferul de date se face după 
modelul stea, în care routerul permite comunicaţia paralelă dintre HOST-PC (xPC) şi placa de 
procesare video TexasInstruments. Totuşi, chiar dacă a fost testată varianta în care routerul 
este folosit la capacitate maximă, toate porturile deschise, s-a ajuns la concluzia că pentru a 
putea evalua în timp real datele esenţiale (despre obstacole, poziţia şi orientarea curentă, 
nivelul de încărcare al bateriilor) livrate de sistemul de conducere şi control  nu este posibil 
transferul simultan a mai mult de 200 de semnale.  

 

4.6. SUBSISTEMUL DE CONTROL ŞI CONDUCERE 
 

4.6.1. STRUCTURA  HARDWARE 
 

În fig. 4.23 se prezintă  schema de comunicare între principalele componente ce 
alcătuiesc sistemele senzorial şi de conducere şi control. Se evidenţiază comunicaţii cablate la 
nivelul platformei modelului experimental şi comunicaţii wireless la nivelul 
microcalculatoarelor de proces xPC (fixat pe platforma modelului experimental) şi gazdă 

 
 

Fig. 4.22 Schema subsistemului de comunicaţii 
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HOST-PC (poziţionat într-o zonă extraoperare) şi dispozitivele de intrare (joystick, gamepad).  
Elementul central al sistemului de conducere este microcalculatorul HOST-PC prin 
intermediul tastaturii şi/sau a altor dispozitive de intrare (joystick, gamepad, microfon). Pentru 
uşurarea utilizării modulului de comunicare s-a realizat o interfaţă grafică utilizator GUI 
(Graphical User Interface) cu funcţii de supraveghere a sistemului, butoane pentru controlul 
acţiunilor (mers, oprit, navigaţie autonomă etc.), o fereastră pentru vizualizarea imaginilor 
furnizate de camerele video şi un buton pentru oprirea în siguranţă a sistemului.   

Calculatorul HOST-PC (fig. 4.25) are la bază sistemul de operare Windows 7, 64 bit, 
memorie RAM 12 GB şi memorie dedicată pentru softul de operare MATLAB Simulink 4 GB 
Turbo-Memory. Controlul sevomotoarelor se face prin intermediul unei plăci, DM6804_RTD,  
ce poate transmite semnale PWM/PPM cu o înaltă fidelitate.  

 

4.6.2. STRUCTURA  SOFTWARE 
 

 În urma analizei din punct de vedere conceptual a problemei de control se poate schiţa 
strategia de control care urmăreşte coordonarea acţiunilor de acceleraţie/frânare pentru 
deplasare şi de virare pentru orientare. Accelerarea/frânarea se constitute ca o subfuncţie de 
sine stătătoare, care presupune deplasarea după direcţia longitudinală a modelului ARM, prin 
controlul servomotorului de antrenare a roţilor motrice (motorul MAXON). Virarea se 
realizează prin mişcări de orientare a roţilor de direcţie prin controlul servomotorului de 
direcţie HITEC. Controlând poziţiile, vitezele şi acceleraţiile unghiulare ale acestor două 
servomotoare se obţine mişcarea pe traiectorie. Arhitectura subsistemului software de control 
este structurată pe trei nivele (strategic, tactic, şi operaţional) cu module program corelate de 
modulul Program Manager (fig. 4.24). Majoritatea modulelor program din nivelele superioare 
au fost concepute şi proiectate  pentru lucrul offline şi în cazuri bine definite pentru operarea 
online (în timp real). Astfel, la nivelul strategic, sunt definite, de obicei offline,  strategiile de 
deplasare, specifice pentru diverse evenimente impuse de sarcinile ce trebuiesc îndeplinite; la 
nivelul tactic se definesc diverse comportamente pornind de la date generate la nivelul 
strategic; la nivelul operaţional se execută acţiunile impuse în nivelul tactic.  
 Sistemul de conducere şi control implementat la nivel software este împărţit în două 

 
Fig. 4.23 Schema generală a sistemului de control şi comandă 
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componente, subsistemul de conducere şi subsistemul de comandă (fig. 4.25), care rulează în 
paralel pe cele două calculatoare (HOST-PC şi xPC). Astfel, subsistemul de conducere are 
programul de comandă pe HOST-PC şi, deoarece nu necesită algoritmi complicaţi, face 
posibilă funcţionarea în timp real la nivelul modulelor softului MATLAB. Algoritmii de 
planificare a traseelor sau a mişcărilor şi  algoritmii de Mapping rulează pe xPC, din 
considerente legate de timpul scurt în care sunt analizate şi procesate datele de intrare.  

 

 
Fig. 4.25 Schema bloc  a modulelor sistemului de conducere şi control 

 

Fig. 4.24  Sistemului de conducere şi control, structura software 
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4.7. PROGRAME SPECIFICE  
 

Module program de simulare. În această grupă sunt incluse subprograme 
subsistemelor: senzorial; de comandă şi control; de interfaţare (input-output); de mapare; de 
modelare şi planificare a mişcării.  

Principalele module integrate în programul de simulare sunt (fig. 4.26): Vehicle, 
include modelele cinematic şi dinamic; Scanner, simulează întreaga gamă a senzorilor 
exteroceptivi montaţi pe ARM (laser, ulrasonici, radar şi video); MapGeneration, generarea 
hărţii virtuale; TrajectoryPlanning, planificarea traiectoriei; TrackDeviation, analizează 
deviaţia de la traiectoria planificată mişcării; VehicleControl, controllerul pentru urmărirea 
traiectoriei prin care se face o comparaţie între starea dorită (poziţie, orientare) şi scena reală 
de trafic; drawVehicle, reprezentarea modelului ARM în mediul virtual; drawScans,  
reprezentarea punctelor identificate; drawObjects, reprezentarea obiectelor şi a ostacolelor în 
mediul virtual. Coordonarea modulelor din cadrul programului de simulare se realizează prin 
intermediului blocului Program Manager. Procesul de generare a hărţii virtuale se derulează 
în modulul MapGeneration detaliat în  fig. (4.26). În primă fază sunt selectate punctele ce 
formează un cluster (subsistemele „accumulateScans” şi „clusterScanns”). Pasul următor 
constă în examinarea fiecărui cluster şi în extragerea de features-uri (linii, polilinii, cercuri 
etc.), în acest fel se obţine o reducere de până la aproximativ 80% a numărului de entităţi ce 
trebuiesc procesate în continuare.  Obiectele astfel obţinute sunt regrupate în procesul de 
identificare de obstacole statice sau dinamice. Output-ul modulului, mergeObjects, este un 
vector dinamic cu linii identificate reprezintate prin coordonatele  globale ale punctelor de 
început şi sfârşit ale. Eventualele puncte sau linii care nu se încadrează în cerinţele de 
clustering (singleDS1) sunt reintroduse în subsistemele mai sus amintite pentru o nouă 
verificare. Dacă nici după verificare entităţile nu pot fi asociate unui obstacol predefinit 
acestea sunt şterse din memorie.  

Blocul Scanner identifică obiectele din imediata apropiere a maşinii, având ca şi ieşire 
un vector dinamic care conţine coordonatelor locale ale punctelor identificate in mediul de 
operare.  

 
 

Fig. 4.26 Modelul MATLAB Simulinkprogram al programului de simulare 
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Datele de intrare ale modulului Vehile sunt valorile acceleraţiei (gas), forţei de frânare 
(bremse) respectiv unghiul de direcţie (delta) (fig. 4.28). Output-ul este reprezentat de de 
viteza v, coordonatele poziţiei vehicululi XV,YV şi unghiul thetaV. Modulul Vehicle  
implementează modelele cinematice şi dinamice asociate mişcărilor motoarelor de deplasare 
şi de orientare. Datele odometrice (de poziţie şi orientare) au fost generate în mod direct. 
Pentru o aproximare cât mai exactă a sistemului real de poziţionare s-a introdus o eroare de la 
1…3%.  

Modulul TrajectoryPlanning cuprinde două blocuri principale: PathPlanning, care 
stabileşte traseul şi TrackCalculation care face calculul efectiv al parametrilor mişcării 
(traiectoriei). Funcţia alternate încorporează ecuaţiile cubice bezier. Traseele sunt generate 
conform teoriei prezentate în cap. 3 şi 5 din subtrasee elementare astfel încât în momentul 
trecerii prin punctele de control se trimite o comandă modulului TrackCalculation (fig. 4.30) 
pentru calculul următoarelor seturi de mişcări. Ieşirile blocului PathPlanning sunt 
reprezentate de submodulul Pnext, următorul punct ce trebuie să fie atins de ARM, şi trigger, 
comanda pentru calculul mişcării. În continuare, în cadrul modulului TrackCalculation se face 
calculul vitezei şi a parametrilor de virare, urmând ca pe baza valorilor acestor date să se 
realizeze comanda şi controlul servomotoarelor. Pentru identificarea erorilor de urmărire a 
traiectoriei impuse se foloseşte modulul TrackDeviation. Pentru coordonarea şi vizualizarea 
scenei de navigare s-au conceput şi implementat interfeţe grafice.   

 

4.8 CONCLUZII 
 
În acest capitol se prezintă modulul experimental folosit pentru realizarea de teste de 

validare a algoritmilor descrisi în capitolele 3 şi 5. Modelul la scară 1:8 a fost dezvoltat în 
laboratoarele Universităţii Heilbronn, din Germania, exclusiv în cadrul acestei lucrări 
ştiinţifice. S-a pornit de la necesitatea executării de experimente pe un vehicul de tip ARM 
care să prezinte toate proprietăţiile cinematice şi dinamice ale unui automobil la scară reală 
(proporţii geometrice, model cinematic şi dinamic, raza minimă de virare, tracţiune pe roţile 
din spate, etc.). Platforma mecanică a provenit de la un vehicul teleghidat la care s-au operat 
modificări asupra trenului de rulare (suspensii, amortizoare, roţi) a motorizării, integrându-se 
servomotoare pentru direcţie şi deplasare, şi s-a implementat o senzoristică adecvată pentru a 
se putea realiza procedeul de mapare descris în cap. 5. De asemenea, s-a integrat un calculator 
de proces, xPC, care să realizeze toate procesele de calcul în timp real  

Tot în cadrul acestui capitol s-au realizat teste simple care să ateste funcţionalitatea 
vehiculului de tip ARM pentru deplasarea în spaţii extra-road. Totodată s-au pus, în acest 
mod, bazele programului de teste experimentale, prezentat în cap. 6.   

 
Fig. 4.30 Schema Simulink a modulului TrajectoryPlanning 
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5. PLANIFICAREA TRASEELOR ŞI 
TRAIECTORIILOR VEHICULELOR DE TIP 
ARM ÎN MEDII  EXTRA-ROAD 

5.1. INTRODUCERE 
 

În fig. 5.1 se prezintă schema generală a navigării vehiculelor de tip ARM cu 
maparea mediului, planificarea traseului şi urmărirea traiectoriei online.  În continuare, sunt 
detaliate etapele acestui algoritm.  
 

5.2 LOCALIZAREA ŞI MAPAREA VEHICULELOR 
DE TIP ARM PENTRU NAVIGAREA ÎN MEDII 
EXTRA-ROAD 
 

Localizarea şi maparea sunt două componente esențiale ale sistemului de navigare ale 
vehiculelor de tip ARM. În acest caz trebuie să se pornească de la ideea că achiziţia datelor şi 
procesarea lor se va face cu o precizie ridicată într-un timp relativ scurt (timp real) [Se, 2002; 
Ayats, 2009].  Precizia de măsurare a senzorilor şi acurateţea modelului implementat sunt 
astfel esenţiale, mai ales, dacă sistemul se bazează pe date obţinute cu subsistemul odometric. 
 

 
 

Fig. 4.1 Schema generală a navigării prin planificarea traiectoriilor online  
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5.2.1 DEFINIREA PROBLEMELOR  DE LOCALIZARE ŞI 
MAPARE 

 
Maparea mediului de operare (fig. 5.2) presupune o reprezentare simplificată a 

obstacolelor din mediul în care se deplasează modelul experimental ARM. Astfel, obstacolele  
identificate prin sistemul senzorial exteroceptiv vor fi reprezentate prin puncte, segmente de 
dreaptă şi polilinii. Obstacolele punctiforme sunt asociate obiectelor de dimensiuni reduse (de 
ex. stâlpii cilindrici), ce pot fi reduse la un punct, definit de  coordonatele xi, yi  prin vectorul 
DS1 Obstacolele de tip segment de dreaptă sunt asociate muchiilor rectilinii ale obiectelor 
reprezentate de o serie de puncte coliniare aflate la o distanţă minimă s_line. Pentru definirea 
acestei entităţi este necesar şi suficient să se cunoască poziţiile, (x1,y1) şi (x2,y2), ale 
punctelor de început şi, respectiv, de sfârşit.  

Obstacolele de tip polilinie sunt acele segmente care au punctele de început/sfarşit 
aflate la o distanţă minimă s_polyline unele faţă de celelalte. Definirea poliliniilor se 
realizează prin mulţimea (x1,y1, x2,y2...xn,yn) a punctelor de început a fiecărei linii ce 
compune polilinia. Mulţimea de tipuri de obstacole poate fi extinsă şi la alte tipuri de entităţi 
(dreptunghiuri, cercuri, triunghiuri), însă în această lucrare s-au analizat posibilitatea generării 
de hărţi pe baza tipurilor prezentate mai sus.  
 

5.2.2 MAPAREA ZONALĂ ONLINE 
 

5.2.2.1 GENERAREA HĂRŢILOR LOCALE INIŢIALĂ ŞI 
INSTANTANEE 

 
Spre deosebire de alte abordări, în care procesarea datelor primite de la senzori se 

realizează offline, în lucrarea de faţă s-a selectat varianta procesării online. Aceasta prezintă 
un număr mare de avantaje. Cel mai important este faptul că vehiculul de tip ARM nu trebuie 

  

Fig. 5.2 Parametrii geometrici de localizare  şi mapare   
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să se oprească pentru a-şi calcula traiectoria, deoarece optimizarea şi construcţia hărţii se 
realizează în timp real. Alte avantaje sunt reprezentate de viteza de deplasare mărită, siguranţă 
mai mare în timpul navigării, detecţia eficace a obstacolelor fixe şi mobile şi nu în ultimul 
rând o navigare ce se apropie foarte mult de modelul natural. Citirea datelor primite de la 
laser, sonar, senzorii infraroşii etc. trebuie realizată în mod continuu. Acest lucru se bazează 
pe necesitatea achiziţiei şi procesării în timp real.  

Datele primite de la senzori sunt procesate astfel încât să se mărească precizia de 
poziţionare. Pentru aceasta s-a hotărât să se calculeze o medie aritmetică a impulsurilor 
primite de la encoderele stânga/dreapta. Toate celelalte date sunt integrate în modelul 
cinematic şi transferate sistemului de navigare (v. cap. 3). 

Scanarea presupune  determinarea mulţimii,  
 
             m d , α T|i 0 … n 1 ,                                                                        (5.1) 

 
în care di şi αi  coordonatele polare ale punctelor identificate (fig. 5.2). Coordonatele absolute 
ale acestor puncte, ţinând cont de matricele de translaţie şi de rotaţie, sunt: 
 

 
X
Y

x
y

cos φ sinφ
sinφ cos φ

d  cosα
d  sinα   .                                                 (5.2) 

 
 Achiziţionarea şi procesarea datelor, presupune parcurgea următoarelor etape: 
extracţia de segmente de dreaptă, extracţia de colţuri, clasificarea punctelor de scanare, 
filtrarea scanării prin reducerea datelor şi liniarizare. Aceste etape, au fost  integrate în 
algoritmii DCEe (Discrete Curve Evolution-extended) şi ICPe (Iterative Closest Point-
extended). Algoritmul de extracţie a liniilor bazat pe tehnica DCEe (Discrete curve evolution 
extended) are ca scop reducerea masivă a numărului de date rezultate în urma scanării şi 
transformării din sistemul de referinţă local în cel global. Algoritmul realizează o procesare 
imediată, pentru colectare fiind definit un buffer pentru determinarea punctelor necesare 
extragerii de linii rezultat în urma ciclurilor de scanare. Pentru acest fapt algoritmul este 
utilizat în procesarea aplicaţiei software de determinare a hărţii virtuale  online (fig. 5.3).  

În fig. 5.4 este descrisă schema după care funcţionează sistemul de mapare online. 
Algoritmul de DCEe este cuprins în funcţia extractObjects.  

Prin intermediul funcţiei readData se iniţializează procedura de citire a scanului 
iniţial (alg. 5.1). Astfel semnalul de tip CAN este citit de placa aferentă, Sensoray (v. subcap. 
4.4) iar semnalele sunt introduse în programul MATLAB Simulink, blocul Scanner (v. 
subcap. 4.7).  
 

Alg. 5.1  Funcţia readData (v. anexa 3) 
a. Definire date de intrare; citirea vectorului de intrare, actds1, şi a vectorilor  punctelor 

nesortate,  preds1. 
b. Definirea  parametrului scans (numărul de scan-uri  dintr-un ciclu de scanare). 

 Scanarea online are la bază funcţia accumulateScans (alg. 5.2) care face o 
acumulare a datelor obţinute în urma unui număr predefinit de scanări (constanta scans se na 
iniţializa cu valoarea 10 în readData) precum şi o filtrare a datelor de intrare, vectorul DS1.  
  

Alg. 5.2 Funcţia accumulateScans (v. anexa 3) 
a. Definire date de intrare; citirea vectorul de intrare actds1, şi a vectorilor  punctelor 

nesortate, preds1. 
b. Iniţializare parametrul scans cu valoarea 10 (numărul de scan-uri  dintr-un ciclu de 

scanare).  
c. Definire date de ieşire vectorul, ds, index-ul trigger pentru următoarea funcţie  

clusterScans, distanţa parcursă dsP. 
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d. Iniţializare variabilele  N, ds1, scans, sP0 ca fiind de tip persistent. 
e. IF N este gol (ifisempty), THEN se iniţializează variabilele de mai sus cu zerouri 

ELSE se intră în funcţia de bază. Astfel, se va grupa toate datele din cele 10 scan-uri 
în vectorul DS1. În plus, se analizează dacă punctele nesortate pot fi sau nu introduse 
în vectorul DS1. În momentul în care valoarea scans este egală cu 10 se activează 
trigger-ul iar vectorul DS1 este trimis ca intrare la funcţia  clusterScans. 

 
BuildingPolygonalMaps este o funcţie globală formată din 5 funcţii: clusterScans, 

extractObjects, mergeObjects, filterSingularities şi markLostSingularities.  
Funcţia clusterScans  (alg. 5.3) selectează punctele ce aparţin aceluiaşi cluster. Pentru 
aceasta se defineşte parametrul min_dist ca fiind distanţa minimă dintre puncte impusă 
pentru ca acestea să aparţină aceluiaşi cluster. 
 

Alg. 5.3 Funcţia clusterScans (v. anexa 3) 
a. Definire date de intrare: citirea vectorului de intrare DS1, a distanţei parcurse dsP. 
b. Definire parametrul MAX_DISTANCE, MIN_POINTS_ON_LINE, SCANS şi xyD  
c. Definire date de ieşire, matricea clusteredDS1, vectorul singleDS1 . 
d. Iniţializare valoarea maximă a parametrului MAX_CLUSTERS. 
e. Iniţializare matricea clustereDS1 şi vectorul singleDS1. 
f. Generarea matricei,   

clusteredDS1 = [n1, x11, y11, x21, y21, ...; cluster 11  
 n2, x12, y12, x22, y22, ...; cluster 22 
                       ...                   
 nn, x1n, y1n, x2n, y2n, ...; cluster nn]. 

g. Citirea coordonatelor punctelor vectorului DS1şi se face secvenţial calculul 
distanţelor dintre acestea. 

 
 

Fig. 5.4 Schema generală  procesului de mapare online  
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h. IF distanţa dintre 2 puncte este mai mică decât parametrul min_dist  THEN 
punctele sunt atribuite cluster-ului clusterDS1 şi sunt scrise pe linia cluster n ELSE 
se continuă procesul de calcul al distanţelor dintre puncte pentru elementele 
vectorului DS1. 
 
5.2.2.2 GENERARE HĂRŢII GLOBALE  

 
 Generarea hărţii globale bazat pe hărţile locale presupune rularea funcţiilor 
mergeObjects,  filterSingularities  şi markLostSingularities. 
 Funcţia mergeObjects (alg. 5.5) are rolul de a uni toate liniile ce aparţin aceluiaşi 
obiect şi au poziţia şi orientarea similare. Această funcţie pe lângă modulul de bază mai 
conţine şi subfuncţiile: newLine, maxDCE şi mergeLines. 
 

Alg. 5.5 Funcţia mergeObjects (v. anexa  3 ) 
a. Definire date de intrare: citirea vectorului de intrare ds2, vectorul OBJ, şi a 

parametrilor  MAX_LINE_LENGTH, MAX LATERAL DISTANCE, MAX LINE 
ANGLE. 

b. Definire date de ieşire: vectorul DS2 
c. Iniţializaeză variabilele  DS şi p 
d. Copiază valorile din ds2 în DS şi se definesc punctele p1...4 ale unei polilinii. 
e. Concatenează liniile din matricea citită OBJ ce satisfac condiţiile din funcţia merge 
f. Vectorul DS2 este completat cu segmente colectate din funcţia mergeLines. 

 
În fig. 5. 8 se prezintă rezultatul funcţiei  mergeObjects prin care se extrage după un 

ciclu de 20 de scan-uri un număr de 25 linii şi se șterge un număr de 26 puncte ce nu au putut 
fi atribuite nici unei linii. 
 Funcţia  filterSingularities (alg. 5.6) extrage punctele singulare ce nu pot fi asociate 
unor linii sau polilinii. 
 

Alg. 5.6 Funcţia  filterSingularities (v. anexa 3) 
a. Definire date de intrare: citire vectorul de intrare rejected DS, DS1; valorile obţinute 

cu sistemul odometric XV, YV, thetaV;  distanţa parcursă dsP; parametrii ce definesc 
coordonatele laserului relativ la sistemul de referinţă local SL şi SR. 

b. Definire date de ieşire: vectorul singleDS1, vectorul lostDS1. 
c. Funcţia preia elemntele din DS1 şi le copiază în ds1 
d. În final în vectorul singleds1 sunt copiate elementele din ds1 iar în lostDS1 

elementele din lostds1  
 

Funcţia markLostSingularities (alg. 5.7) marchează pe harta instantanee punctele 
singulare identificate mai sus. 
 

Alg. 5.7 markLostSingularities (v. anexa 3) 
a. Definire date de intrare: citetirea vectorului de intrare actds1, punctele nesortate 

preds1, iniţializare parametrul scans (numărul de scanări dintr-un ciclu de scanare).  
b. Definire date de ieşire: vectorul ds1, indexul  trigger pentru următoarea funcţie bloc 

buildingpolygonalmaps, vectorul dsP 
c. Iniţializează variabilele  N, ds1, sP0 ca fiind de tip persistent. 
d. IF   N este gol THEN se fixează variabilele de mai sus cu zerouri. Vectorul ds1 se 

iniţializează prin funcţia zeros(1,1000). Astfel este fixată limita maximă a acestuia la 
1000 de elemente. ELSE se citesc valorile de la intrare 

e. Punctele din singleds1 sunt plotate în harta virtuală 
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5.3 PLANIFICAREA ŞI OPTIMIZAREA 
TRASEELOR/TRAIECTOIILOR DE NAVIGARE 

 

5.3.1.1 MODELUL MATEMATIC DE PLANIFICARE 
 

Planificarea traseului local se poate face offline sau online cu vehiculul în mişcare 
prin intermediul sistemului senzorial extern cu luarea în considerare a schimbărilor de mediu 
(evitarea de obstacole). În cazul în care nu există obstacole în zona de navigare cel mai scurt 
traseu este linia dreaptă. În cazul în care apare un obstacol conform algoritmului de planificare 
se determină o deviaţie de la traseu şi după ce se parcurge se va continua deplasarea în linie 
dreaptă.  

Metoda câmpurilor potenţiale se foloseşte pentru rezolvarea problemei planificarea a 
traiectoriei de ocolire a obstacolelor. Traiectoria trebuie să fie sigură şi să conducă la evitarea 
coliziunilor cu obstacolele. Pentru început este nevoie să se definească traiectoria iniţială, care 
pentru cazul unui spaţiu extra-road fără obstacole este formată dintr-un segment de dreaptă.  

Câmpulul potenţial al navigării în medii extra-road se poate descrie cu relaţiile [Jur 
Pieter van den Berg, 2007]: 
 

 Z , x, y , ,
,                           (5.7) 

 

           Z x, y e , ,                             (5.8) 
 
în care Z1,2 reprezintă funcţia potenţială a spaţiului extra-road; Z3 - funcţia potenţială a 
obstacolelor; a, c  - coeficienţi dependenţi de poziţia şi orientarea iniţială a vehiculului; c1, c2 -  
coeficienţi ce depind de parametrii dimensionali ai elipsei ce defineşte obstacolele; x0, x0 - 
coordonatele obstacolelor în sistemul de referinţă global. Funcţia potenţială a spaţiului extra-
road, respectiv funcţia potenţială a obstacolelor nu sunt standard în literatura de specialitate. 
Acestea pot fi alese şi optimizate în funcţie de gradul de securitate (distanţa minimă de 
proximitate a vehiculului ARM  faţă de obstacole). Calculul distanţei de ocolire d pentru 
cazuri concrete se determină cu relaţia [Jur Pieter van den Berg, 2007]: 

 

 d  √

,
,               (5.9) 

 
în care, a , 0.5; c , 2e 7 8⁄ L. Asupra coeficienţilor a ,  respectiv c , , pentru a 
găsi valoarea optimă, legată de navigarea vehiculelor de tip ARM în medii extra-road 
industriale s-au făcut o serie de modificări prin intermediul testelor de simulare.  

Traseul de ocolirea unui obstacol, ţinând cont de relaţiile de mai sus, se determină 
punct cu punct cu respectarea relaţiei, 

 

 
x
y

min z z z
Y                  (5.10) 

 
unde Y 0: : , Ld fiind lungimea drumului şi   

Există mai multe posibilităţi de a evita un obstacol într-o situaţie de navigare dată, în 
funcţie de parametrii predefiniţi. Pentru cazul vehiculelor de tip ARM care navighează în 
spaţii extra-road s-a hotărât ca obstacolele să fie ocolite prin stânga, dacă acestea se află pe 
banda de deplasare a ARM-ului, sau prin dreapta, pentru obstacolele aflate pe banda a doua 
(deplasare în contrasens). Această scenă poate apărea în momentul deplasării printr-un 
coridor, sau într-o intersecţie În acest scop rel. (5.10) devine, 
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x
y

min z z z
Y

|Y 0, e                            (5.11) 

 
unde e reprezintă poziţia iniţială a ARM-ului relativ faţă de marginea stângă a drumului.  
 

5.3.1 ALGORITMUL DE PLANIFICARE 
 

Având la bază modelul matematic de mai sus s-a conceput, dezvoltat şi implemenat un 
algoritm construit pe baza a trei funcţii:  Obstacle, Generate Pot_Field şi Compute Path. 
Acestea sunt rulate succesiv, intrarea fiind reprezentată de harta instantanee, iar ieşirea 
mulţimea poziţiilor şi orientărilor vehiculului ARM  pentru ocolirea obstacolelor din imediata 
apropriere. 

Funcţia Obstacles (alg. 5.8) are rolul de a transforma harta instanatnee, respectiv 
vectorul de intrare DS2 în 3 vectori: ObjMat_out, LinMat_out şi PtMat_out. Funcţia este 
descrisă detaliat în în cele ce urmează. 

 
Alg. 5.8 Funcţia Obstacles (v. anexa 3) 

a. Definire date de intrare: citirea vectorilor de intare lin şi pnt reprezentaţi de vectorii 
DS2, DS1, respectiv matricea ce conţine poliliniile. 

b. Definire date de ieşire: vectorii LinMat_out, PtMat_out şi ObjMat_out ce reprezintă 
liniile, punctele şi poliliniile sub forma DS2, trigger-ul trigger pentru următoarea 
funcţie bloc Pot_Fields, matricea Mtx 

c. Se verifică dacă elementele de intrare sunt goale sau dacă apare o schimbare în 
structura acestora (componentele, respectiv lungimea vectorilor). Dacă da atunci se 
trimite un trigger la subfuncţia Pot_Fields. Dacă nu atunci algoritmul de planificare 
intră în aşteptare. 

d. Vectorul de intrare este împărţit în trei vectori, în funcţie de puncte, linii, polilinii.  
e. Se trimit funcţiei Generate Pot_Field datele de ieşire LinMat_out, PtMat_out şi 

ObjMat_out.
 

Funcţia Generate Pot_Field  (alg. 5.9) are rolul de a genera câmpul potenţial, 
respectiv o reţea cu dimensiuni variabile denumită Sensing_Mesh. Această reţea defineşte 
practic spaţiul ce va fi folosit pentru calculul traseului. 
 

Alg. 5.9 Funcţia Generate Pot_Field (v. anexa 3) 
a. Definire date de intrare: vectorii LinMat_in, PtMat_in şi ObjMat_in., variabila enable 

primită de la ieşirea trigger a blocului Obstacles, variabila PSI şi start_position ce 
definesc unghiul de orientare respectiv poziţia ARM-ului la momentul respectiv. 

b. Definire date de ieşire: vectorii PotMat_out şi Sensing_Mesh, matricea câmpului 
potenţial, respectiv reţeaua de tastare a mediului, P1_ şi P_ ce reprezintă variabile 
folosite pentru pretestarea algoritmului. Aceste variabile au rolul de a da un feed-back 
asupra numărului de linii şi puncte ce se află în spaţiul de tastare (Mesh)  

c. Prin funcţia Pot_Field se intersectează elementele unei reţele tip Mesh, plană, cu 
liniile identificate în faza de generare a hărţii virtuale. Fiecare punct de intersecţie 
este memorat şi însumat punctelor din DS1. 

d. Pentru început se defineşte reţeaua Mesh, orientarea acesteia şi poziţionarea fiind 
dependente de unghiul  respectiv start_position, ce cuprinde variabilele ,  în 
sistemul de coordonate local poziţionat în centrul punţii spate a vehiculului de tip  
ARM-ului.  

e. Vectorii PotMat_out şi Sensing_Mesh sunt trimişi următoarei funcţii, cea de calcul al 
traiectoriei, Compute Path. 
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Funcţia Compute Path (alg. 5.10) are rolul calcula traseul pe baza câmpului potenţial 

şi a datelor primite de la funcţia  Generate Pot_Field.  
 

Alg. 5.10 Funcţia Compute Path (v. anexa 3 ) 
a. Definire date de intrare: punctul ţintă xygoal, punctul de start start_position,  matricea 

PotMat_in. 
b. Definire date de ieşire: traiectoria calculată (zz1,zz2,zz3) 
c. Integrare modelul matematic definit prin ec. 5.11.  Prin funcţia min se livrează datele 

ce conţin punctele (x,y) prin care trebuie să treacă ARM-ul pentru a ajunge la punctul 
ţintă. 

d. Sunt plotate: traiectoria calculată (z1, z2, z3) şi traiectoria efectiv urmărită de ARM 
(zz1,zz2,zz3), unde z1..3 zz1..3 reprezintă poziţia şi orientarea în sistemul de referinţă 
global XOY.  

 
 În fig. 5.10 este prezentată soluţia obţinută prin implementarea algoritmului 
câmpurilor potenţiale. Se observă faptul că traiectoria nu are o netezime corespunzătoare, în 
porţiunile marcate, pentru o deplasare optimă în spaţiul de lucru.  

 

5.3.2  OPTIMIZAREA TRASEELOR DE NAVIGARE BAZAT 
PE CURBE BEZIER  

 
5.3.3  ALGORITMUL DE OPTIMIZARE A TRASEELOR  

 
Algoritmul generării traseelor pe baza curbelor Bezier are la bază ideea fixării unui  

punct intermediar şi de a calcula traiectoria optimă care uneşte poziţia curentă a vehiculului de 
tip ARM cu acest punct. Punctul intermediar se defineşte prin intermediul algoritm look-
ahead, ce are ca şi parametru variabil distanţă ld măsurată de la punctul de referinţă al 
vehiculului până la punctul ţintă până la care se doreşte să se facă deplasarea local. Unghiul de 
direcţie poate fi calculat pe baza acestor date şi, în plus, şi prin intermediul vectorului look-
ahead. Parametrii de input pentru curbele Bezier sunt în strânsă legătură cu mesh-ul de tastare 
definit în subcap. 5.3.2, în cadrul metodei câmpurilor potenţiale. Pentru generarea traiectoriei 
este necesar şi suficient să se definească următorii parametrii (fig. 5.12): punctul de START 
cu poziţia (X0,Y0), viteza Gs, curbura Cs, viteza Vs, Punctul de STOP cu poziţia (X4,Y4), 
viteza Gf, curbura Cf şi viteza Vf. În plus, trebuiesc definite punctele intermediare, similar ca 
în cazul punctelor de START/STOP. Acest lucru se realizează prin utilizarea datelor primite 

 
 

Fig.5.10 Traseul generat cu algoritmul de planificare bazat pe metoda câmpurilor potenţiale 
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de la algoritmul câmpurilor potenţiale. Astfel în momentul în care se detectează un salt în 
traiectorie ce depăşeşte o valoare anterior stabilită este plasat un punct intermediar (Xi,Yi). 
Acest punct intermediar este apoi utilizat ca şi punct de control pentru generarea curbei 
Bezier. 

 
 Alg. 5.11 Funcţia TrackCalculation (v. anexa 3) 

a. Definire date de intrare: Punctul ţintă xygoal, punctul de start start_position.  
thetaV0, V0, DP, s şi Pneu, unde Pneu=[X Y theta_v] 

b. Definire date de ieşire: XP, YP, thetaP, XPDP, YPDP, vP, request 
c. Funcţia de bază: IF diferenţa dintre valoarile absolute ale tangentelor la direcţia de 

mers de la momentul de timp ti şi t(i+1) este mai mare decât un parametru p (tg(ds1)-
tg(ds2)>p (5.21) THEN se inserează un punct de control, unde ds1, ds2 sunt doi vectori 
consecutivi ai vitezei ARM-ului, iar p este un parametru fixat în prealabil ELSE se 
continuă deplasarea cu unghiul de direcţie actual. 

d. Memorează punctele XP, YP şi unghiul de virare thetaP în matricea VP. 
e. Poziţiile momentane XPDP, YPDP, vP sunt trimise funcţiei de control. 
f. Se iniţializează variabila boolean request la valoarea 1 (on). 

 

 

5.4 CONCLUZII 
 

Planificarea traiectoriilor prin metoda câmpurilor potenţiale, are la bază un sistem  
online. Aceasta se face pe hărţi virtuale locale stabilite online, prin intermediul datelor 
furnizate de la senzorii ARM-ului. Folosind metoda câmpurilor potenţiale se soluţionează 
generarea traiectoriei de ocolire a obstacolelor.  

Traseele planificate cu metoda câmpurilor potenţiale sunt optimizate urmărind 
respectarea a trei cerinţe: siguranţa în deplasare, prin evitarea coluziunilor cu obstacole; 
netezimea, pentru a satisface constrângerile cinematice, lungimea minimă (timpul minim de 
deplasare). 

 
 

Fig. 5.12 Generarea traiectoriei optime bazat  pe curbe Bezier 
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6. STUDII EXPERIMENTALE 

6.1  INTRODUCERE 
 

În vederea testării performanţelor algoritmilor de mapare respectiv de planificare a 
traiectoriei prezentaţi în cap. 5 s-au realizat experimente în medii de simulate şi reale utilizând 
vehiculul ARM. Aceste teste au rolul de a valida teoria descrisă în cap. 3. Pentru a pregăti 
mediul de lucru şi robotul pentru experimente a fost nevoie de: construcţia scenei de trafic real 
(real traffic scenario) cu obstacole de diferite dimensiuni aflate în poziţii fixe bine 
determinate, delimitarea spaţiului de lucu, iniţializarea 
sistemelor de bază ale vehiculului ARM (baterii, 
sistemul de calcul, sistemul de comunicaţie). 
Experimentele realizate în cadrul acestui capitol sunt 
necesare pentru a demonstra capacităţile şi limitele 
sistemului de navigare dezvoltat. În urma unei analize 
critice detaliate se evidenţiază performanţele modulelor 
de mapare şi planificare a traiectoriei, precum şi 
capacitatea vehiculului ARM de a se deplasa autonom 
într-un mediu extra-road. În fig. 6.1 este prezentat 
programul de experimente de deplasare. Acesta 
presupune parcurgerea mai multor paşi, primul fiind 
concretizat de construcţia unei scene de trafic care să se 
apropie cât mai mult de cazul real, permiţând alegerea 
diverselor traiectorii de ocolire a obstacolelor. În 
contiunare este introdus vehiculul ARM şi sunt 
implementate modulul de mapare şi modulul de 
planificare a traiectoriei. Se testează capacitatea 
vehiculului ARM de a urmări traiectoriile calculate şi se 
comentează rezultatele.  

 

6.2. STUDII EXPERIMENTALE DE NAVIGARE CU 
VEHICULUL DE TIP ARM 

 
Pentru analiza performanţelor modulului de navigare al vehiculului ARM în cadrul 

scenei de trafic, s-a construit un spaţiu în care s-au efectuat teste care să sublinieze: modul de 
planificare a traiectoriei, viteza de deplasare, timpul necesar parcurgerii traiectoriei calculate, 
devierea maximă de la ruta calculată. De asemenea s-a analizat rata de coliziune dintre 
vehiculul ARM şi obstacolele fixe şi mobile integrate. Pentru o mai bună înţelegere a 
rezultatelor s-a generat o replică a scenei pentru fiecare configuraţie a obstacolelor în mediul 
de programare MATLAB Simulink.  

 
6.2.1. CONSTRUIREA SCENEI DE EXPERIMENTARE 

 
Scena pentru realizarea experimentelor presupune un spaţiu de lucru cu o lungime de 

7000 mm şi o lăţime de 5000 mm (fig. 6.2) . Acest spaţiu se află în laboratorul din corpul G al 
Universităţii din Heilbronn, Germania. S-au introdus obstacole fixe, dreptunghiuri cu 
dimensiunea 400x300 mm, 400x200 mm, cilindrii cu diametrul de 320 mm, obstacolele 
mobile fiind reprezentate de alte vehicule de tip ARM (fig. 6.6).   

Pentru testarea modulului de mapare, respectiv pentru generarea hărţilor instantanee 
a scenei de trafic real s-a utilizat scanner-ul SICK LD-LMS1000 montat pe platforma 

Fig. 6.1 Programul experimentelor de 
navigare 
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vehiculului ARM. Acesta o fost condus prin intermediului unui joystick (fig. 6.3). Harta 
virtuală a fost salvată în formatul vectorului DS2 (v. subcap. 5.2).  

Mediul de lucru virtual este prezentată detaliat în fig 6.4 putându-se identifica 
obstacolele inserate. Figura este o replică care se vede pe monitor de către utilizator,  cu o 
procesare grafică evoluată peste scena reală. Pentru o vizualizare eficientă au fost inserate 
automatizat, în etapa de postprocesare, forme diferite pentru fiecare tip de obstacol. Pentru ca 
simularea să fie cât mai aproape de realitate obiectele au fost introduse treptat în scenă. În 
primă fază este generat cluster-ul de puncte urmat de obiectul tip line, obiectele formate din 
polilinii şi în final corpurile predefinie.  

 
6.2.2.  REALIZAREA EXPERIMENTELOR DE NAVIGARE 

 
În continuare, conform planului de experimente, se efectuează implementarea 

diferitelor module componente ale ARM-ului şi se realizează o serie de experimente cu 
acestea. Pentru evaluarea corectă a performanţelor sistemului de navigare s-au realizat două 
tipuri de teste: deplasarea vehiculului ARM într-un spaţiu cu obstacole fixe şi deplasarea 
vehiculului ARM într-un spaţiu cu obstacole fixe şi mobile.  

 
6.2.2.3 TESTE DE PLANIFICARE A TRAIECTORIEI ONLINE 

 
Pentru testarea modului de planificare a traiectoriei s-a folosit configuraţia mediului 

descrisă în subcap. 6.2.1 (fig. 6.5). Există 4 obstacole fixe de forme şi dimensiuni diferite, şi 
un obstacol mobil ce efectuează o mişcare rectilinie repetitivă. În acest caz s-a realizat un set 
de 30 de teste, cu viteze constante de 0.190 [m/s].  

Pentru a evidenţia performanţele algoritmului de optimizare, s-au realizat teste cu 
modulul de planificare a traiectoriei bazat exclusiv pe algoritmul câmpurilor potenţiale, iar 
apoi cu algoritmul de planificare care conţine şi optimizarea pe baza curbelor Bezier. În fig. 
6.10 şi 6.11, se prezintă poze care evidenţiază evoluţia vehiculului în mediul considerat 
evidenţiindu-se cele două tipuri de traiectorii (generată cu metoda potenţialului şi optimizată).  

În cadrul testării algoritmilor de  planificare s-au identificat diferenţe între traseele 

 
 
 

Fig. 6.2  Obstacolele fixe/mobile şi vehiculul ARM 
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optimizate şi cele calculate exclusiv pe baza algoritmului câmpurilor potenţiale.  Acestea sunt 
analizate mai jos. 

 

 
 

Fig. 6.10 Scena de testare a planificării online a traiectoriei în mediul cu obstacole statice  
 

6.2.2.3.2 ANALIZA REZULTATELOR TESTELOR DE DEPLASARE 
DUPĂ TRAIECTORII OPTIMIZATE 
 

Pentru varianta deplasării în mediul de lucru fără obstacole dinamice prezentat mai 
sus, cu integrarea modulului de planificare prin metoda optimizării prin curbe Bezier, datele 
înregistrate în cadrul testelor de deplasare a vehiculului de tip ARM după traseele obţinute 
sunt prezentate în tab 6.4 şi 6.5 

În concordanţă cu datele din tab. 6.4, variaţiile timpilor pentru parcurgerea traseelor 
generate sunt descrise în fig. 6.16, iar variaţiile distanţelor parcurse corespunzătoare sunt 
descrise în fig. 6.17.  

 
Fig. 6.16 Variaţiile timpilor de deplasare după trasee optimizate (mediu cu obstacole statice) 
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Fig. 6.17 Variaţiile distanţelor parcurse în timpul deplasării după trasee optimizate (mediu cu 

obstacole statice) 
 

7. CONCLUZII, CONTRIBUŢII PROPRII, 
VALORIFICAREA REZULTATELOR ŞI NOI 
DIRECŢII DE CERCETARE 

 

7.1 CONCLUZII  FINALE 
 

În ultima perioadă de timp eforturile de cercetare în domeniul concepţiei şi proiectării 
de vehicule s-au concentrat şi în direcţia dezvoltării de vehicule autonome în care sunt 
integrate  dispozitive specifice care conferă acestora comportare inteligenţă bazată pe metode 
şi tehnicile  inteligenţei artificiale. Aceasta se realizează, pe de o parte, ca un răspuns la 
actualele nevoi ale consumatorului şi ale mediului de afaceri, precum şi, pe de altă parte, ca 
urmare a acutei necesităţi de a transforma autovehiculul într-un sistem sigur, atât pentru om 
cât şi pentru mediu, capabil de efectuarea unor task-uri tot mai complexe şi mai numeroase cu 
participarea cât mai redusă a operatorului uman.  

Sistemul de fabricaţie total automatizat reprezintă o configuraţie controlata de către 
calculatoarele componentelor inteligente. Rolul strategic al unui sistem de transport intern a 
materialelor şi semifabricatelor este de a furniza cantitatea necesară intr-un timp eficient la 
locaţi stabilită. Costurile transportului şi manipulării materialelor şi semifabricatelor 
reprezintă o proporţie semnificativa in costurile de producţie. Integrarea vehiculelor de tip 
ARM (Automobil ca şi Robot Mobil) în cadrul proceselor industriale ca mijloace de transport 
intern conduce la scurtarea timpilor de producţie în paralel cu creşterea siguranţei muncii. 
Metodologiile prin care se planifică logistica industrializată de transport intern se refera la 
analiza proceselor de producţie în corelaţie cu programele de conducere a vehiculelor 
autonome de transport. În literatură s-au identificat mai multe variante de implementare a 
ARM-urilor în transportul automatizat de mărfuri. Însă, aşa cum se arată în capitolul 2, 
soluţiile viabile necesită în momentul de faţă o limitare a mediului de lucru (deplasare 
unidirecţională, implementarea costisitoare de senzori, etc.) sau implică alegerea de algoritmi 
de planificare a traiectoriei mult prea complecşi pentru capabilităţile de procesare în timp real 
ale hardware-ului.  

În cadrul cercetărilor teoretice şi experimentale realizate s-au soluţionat două 
probleme esenţiale: maparea mediului ce urmează să fie parcurs şi planificarea traiectoriei 
ARM-ului. Din punctul de vedere al mapării s-au  propus metode şi algoritmi eficienţi din 
punct de vedere al calculului, capabili să facă ia în considerare incertitudinilor, să modeleze 
cu precizie mediile de operare precum şi să navigheze autonom după traiectorii optime.  În 
plus, s-au soluţionat aspecte legate de problematica SLAM care se referă la extragerea 
trăsăturilor particulare şi problema asocierii. Obținerea informațiilor credibile de la senzori cât 
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şi acurateţea de identificare a explorării anterioare a aceluiași teritoriu reprezintă elemente 
cheie pentru convergenţa unui algoritm SLAM.  

Algoritmii de planificarea a traseelor de navigare concepuţi, implementaţi şi testaţi  
răspund cerinţelor impuse autonomia totală putând modela, genera şi urmări în timp real 
traiectorii complicate de ocolire a obstacolelor ce apar aleatoriu în mediul de operare. 

Pentru a putea testa în siguranţă performanţele vehiculelor de tip ARM, atât partea 
hardware cât şi partea software, s-a conceput şi realizat un model experimental la scara redusă 
(1:8) care a permis  experimente de laborator. Validarea algoritmilor concepuţi, dezvoltaţi şi 
implementaţi s-a făcut având la bază simulări, urmate de experimente de laborator într-un 
medii similare cu cele reale.  

 

7.2 CONTRIBUŢII PROPRII 
 
Prezenta teză de doctorat are un caracter inovativ, lucrarea aducând o serie de 

contribuţii originale privind conceperea, implementarea şi testarea vehiculelor de tip ARM 
(Automobilelor ca şi Roboţi Mobili) pentru deplasarea autonom în medii industriale care 
implică transportul intern al materialelor şi semifabricatelor. Pornind de la o metodologie de 
cercetare care acoperă aspecte variate legate de scopul şi obiectivele tezei, în urma cercetărilor 
efectuate precum şi a rezultatelor obţinute se sintetizează următoarele contribuţii proprii: 
1. Analiza critică a funcţiilor şi a modului de integrare a vehiculelor ca roboţi mobili în 

medii industriale, precum şi stadiul actual al cercetărilor în domeniul vehiculelor 
autonome cu precădere de tip robot mobil, cu accent pe metodologiile de modelare a 
mediilor şi planificarea a traseelor/traiectoriilor. 

2. Modelele geometrice şi cinematice pentru traseele de deplasarea vehiculelor de tip ARM. 
3. Algoritmi de calcul geometric a traseelor optime de deplasare a vehiculelor de tip ARM 

în medii fără şi cu obstacole. Aceşti algoritmi au fost implementaţi şi testaţi folosind  
mediul de programare MAPLE. 

4. Concepţia, proiectarea şi realizarea unui model experimental de vehicul de tip ARM  
bazat pe structura cinematică a automobilelor de serie, cu două roţi motrice şi două roţi de 
virare. Modelul experimental ARM are un sistem de acţionare cu servomotoare 
comandabile şi controlabile şi un sistem senzorial evoluat cu senzori ultrasonici, laser, în 
infraroşu, camere video mono- şi stereo-vision, senzori odometrici, senzori inerţiali şi 
GPS. 

5. Concepţia, proiectarea şi realizarea unui sistem de conducere şi control implementat pe 
model experimental realizat. Acesta, pentru coordonarea acţiunilor precum şi pentru 
modelarea mediului şi planificarea traseelor are la bază două calculatoare integrate printr-
un sistem de comunicare performant. 

6. Concepţia, algoritmizarea, programarea şi implementarea unui sistem software de operare 
specific implementat pe calculatoarele sistemului de conducere a modelului experimental 
realizat. Astfel, s-au conceput funcţii dedicate pentru navigare, pentru mapare, pentru 
planificare şi urmărire a traiectoriilor. Arhitectura sistemului software este astfel realizată 
încât diferitele module pot fi testate singular sau în integrate.  

7. Algoritmi, programe şi funcţii de mapare şi planificare a traseelor cu metoda câmpurilor 
potențiale care operează online în timp real  

8. Algoritmi, programe şi funcţii de optimizare a traseelor generate cu metoda câmpurilor 
potențiale, de asemenea, care operează online în timp real  

9. Concepţia, dezvoltarea şi implementarea în mediul de programare MATLAB Simulink a 
unei interfețe de simulare a deplasării vehiculelor de tip ARM în medii cu obstacole 
statice şi dinamice. 

10. Concepţia, dezvoltarea şi implementarea de interfeţe de comunicare ce pot reprezenta în 
viitor un standard în cadrul comunicării dintre diferitele subsisteme ale vehiculelor de tip 
ARM.    
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11. Programe şi metodologii de experimentare pentru evaluarea şi cercetărilor teoretice. În 
urma experimentelor de deplasare după mai multe traiectorii impuse sau traiectorii 
calculate în timp real pe baza algoritmilor propuşi în capitolele 3 şi 5 s-a demonstrat 
funcţionalitatea şi veridicitatea rezultatelor.  

 

7.3 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII 
 
7.3.1 LUCRĂRI PUBLICATE 
 
În perioada de elaborarea a prezentei teze de doctorat, autorul a elaborat 12 lucrări 

ştiinţifice (9 prim autor) publicate în jurnale BDI (4 lucrări) şi buletine de conferinţe, după 
cum urmează:  
 
1. Gall, R., Tröster, F., Luca, R., (2010): „On the development of an embedded system for an 

autonomous mobile robot“,  Proceedings of 2010 IEEE International Conference on 
Embedded Systems, Las Vegas, USA, ISBN: 574-550-3345-0589-1,  

2. Gall, R., Tröster, F., Luca, R., Mogan, Gh., (2010): " On the development of an 
Autonomous car-like mobile robot“,  Robotics and Automation Systems, Cluj-Napoca, 
Romania ISBN-13 978-3-908451-88-4, Solid State Phenomena Vols. 157-159 (2010) 

3. Gall, R., Tröster, F., Luca, R., Mogan, Gh., (2010): " Building an experimental car-like 
mobile robot“, Research and Education in Mechatronics, Heilbronn, Germany, ISBN 978-3-
00-031548-0,  

4. Gall, R., Tröster, F., Luca, R., Mogan, Gh., (2010): " Building an experimental car-like 
mobile robot“, Proceedings of 2010 IEEE International Conference on Automation, 
Shanghai, China,  

5. Gall, R., Fritz Tröster, Gheorghe Mogan (2008). “On the development of an autonomous 
car-like vehicle”, Robotics '08 Conference in Brasov, Romania.  

6. Gall, R., Fritz Tröster, Razvan Luca (2009). “Generic MATLAB simulation environment for 
efficient testing of SLAM and path planning algorithms- Part 1. RAAD Conference in 
Brasov, Romania.  

7. Gall, R., Fritz Tröster, Razvan Luca (2009). “Generic MATLAB simulation environment for 
efficient testing of SLAM and path planning algorithms- Part 2. RAAD Conference in 
Brasov, Romania.  

8. Gall, R., Fritz Tröster, Gheorghe Mogan, Razvan Luca (2009). “On the development of 
extra-road autonomous vehicles”. DAAAM Conference in Vienna, Austria.  

9. Luca, R., Tröster, F., Gall, R., Simion, C. (2010): " Environment mapping for autonomous 
driving into parking lots“,  Proceedings of 2010 IEEE International Conference on 
Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR 2010), Cluj-Napoca, Romania, ISBN: 
978-1-4244-6722-8, pp.153-158 

10. Luca, R., Tröster, F., Gall, R., Simion, C. (2010): " Feature based mapping procedure with 
application on Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)“,  Robotics and 
Automation Systems, Cluj-Napoca, Romania ISBN-13 978-3-908451-88-4, Solid State 
Phenomena Vols. 166-167 (2010), pp. 265-270  

11. Luca, R., Tröster, F., Gall, R., Simion, C. (2010):“ Autonomous parking procedures using 
ultrasonic sensors“, The 21st DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing 
& Automation, Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings, Zadar, Croatia,  ISBN 978-3-
901509-73-5, pp.691-692. 

12.  Luca, R., Tröster, F., Gall, R., (2010): "Environment exploration for autonomous driving 
into parking lots“, Research and Education in Mechatronics, Heilbronn, Germany, ISBN 
978-3-00-031548-0, pp.43-48. 
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7.3.3. PARTICIPĂRI  LA CONTRACTE DE CERCETARE ŞI 
DEZVOLTARE 

 
În perioada studiilor doctorale autorul a participat ca membru în cadrul contractelor: 

ACC (Automotive Competence Center), Projekt Fahrautomat, în colaborare cu 
Universitatea din Heilbronn, Heilbronn, Germania (2007-2010); FH-ProfUND, Projekt 
Vollautonomes Einparken auf Parkplatzgelenden, în colaborare cu Universitatea din 
Heilbronn, Heilbronn, Germania (2008-2012) şi compania Valeo Schalter und Sensoren, 
Bietigheim-Bissingen, Germania.  

 

7.4 DIRECŢII DE CERCETARE VIITOARE 
 
Cercetările realizate precum şi rezultatele teoretice, experimentale şi practice obţinute, 

integrate într-o structură logică de obţinere de vehicule robotice autonome, acoperă doar 
parţial diversitatea problematicilor evidenţiate în urma stadiului actual. Din analiza studiilor 
realizate precum şi a rezultatelor obţinute în cadrul acestei lucrări, se evidenţiază trei direcţii 
principale de continuare a acestora: 
- Implementarea rezultatelor obţinute pe autovehiculele reale pentru navigarea în medii 

industriale reale. 
- Dezvoltarea de medii de realitate virtuală pentru învăţarea vehiculelor de tip ARM precum 

şi dezvoltarea unui produs performant dedicat programării prin învăţare a acestora. 
- Studii privind interfeţele multimodale de comunicare om-vehicule autonome corelate cu 

noile tendinţe de programare cognitivă a roboţilor.  
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REZUMAT 

 
 Teza de doctorat are un caracter multidisciplinar, construindu-se în baza unor concepte 
din domenii precum robotică, matematică şi programare. În ideea dezvoltării autovehiculelor 
ca roboţi mobili autonomi pentru transportul de materiale şi semifabricate în medii industriale 
în cadrul acestei teze de doctorat s-au dezvoltat cercetări teoretice şi experimentale, pe de-o 
parte, privind modelarea analitică şi numerică mediilor de operare, a traseelor precum şi a 
condiţiilor cinematice şi dinamice de navigare, şi, pe de altă parte, privind concepţia şi 
realizarea unui model care a stat la baza experimentelor de verificarea a rezultatelor 
cercetărilor teoretice. Sunt concepute, dezvoltate şi implementate modele, algoritmi şi 
programe de descriere a mediilor şi traseelor specifice vehiculelor de tip autovehicul ca şi 
robot mobil. Modelul experimental, din punct de vedere mecanic ca o replică la scara 1:8 a 
unui autovehicul real, a fost echipat cu sistem de acţionare cu servomotoare electrice, cu 
senzori performanţi pentru percepţia mediului şi cu un sistem de comandă şi control evoluat 
care are la bază module software cu funcţii de conducere la nivel inferior (comandă 
servomotoare)  precum şi de analiză şi decizie la nivel superior (pentru navigare). Algoritmii 
de mapare şi de planificare a traseelor în două variante (clasic şi optimizat) au condus la 
performanţe ridicate de navigare, în medii cu obstacole statice şi dinamice, online în timp real.  
În scopul validării, funcţionarea modelului experimental a fost testată pentru cazuri specifice, 
urmărindu-se aspectele de evitare a obstacolelor, calităţii traseelor şi lungimilor acestora. Este 
dezvoltat de asemenea un sistem de testare a planificării online a traseelor prin metoda 
câmpurilor potenţiale şi apoi optimizate bazat pe curbe Bezier.  
 

 
 

ABSTRACT 
 
This thesis has a multidisciplinary character, based on various concepts like robotics, 

mathematics, and programming. The idea of developing vehicles as autonomous mobile 
robots used for materials transportation in industrial environments has led to theoretical and 
experimental research within this thesis, regarding analytical and numerical modeling of the 
operating environment, trajectories and kinematic and dynamic navigation conditions, on one 
hand, and regarding the design and achievement of a model as a base for experiments that 
verify the results of theoretical research, on the other hand. There are conceived, developed, 
and implemented models, algorithms and programs which are describing the environments 
and trajectories specific to vehicles like car as mobile robot. The experimental model which, 
from mechanical point of view is a 1:8 replica of a real vehicle, was equipped with an electric 
drive system with actuators, with sensors for the perception of the environment, and a 
performant control and command system based on software modules with low level 
management (control actuators) and high level analysis and decision (for navigation). The two 
versions of algorithms for route planning and mapping (classic and optimized) have led to 
high navigation performance, online in real time, in environments with static and dynamic 
obstacles.  
The operation of the experimental model was tested for specific cases, pursuing the issues of 
obstacle avoidance, and trajectories quality and length. It was also developed a test system of 
online route planning through the potential field method and then optimized based on Bezier 
curves. 
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