
UNIVERSITATEA TEHNICA

FACULTATEA DE MECANICA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEZĂ DE ABILITARE 
 

Contribuţii la dezvoltarea sistemelor robotice 
modulare de inspecţie în ţevi şi a roboţilor 

omnidirecţionali 

 
 

Prof. Dr. Ing. Tătar Mihai Olimpiu 
 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,  
Facultatea de Mecanică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 



Mihai Olimpiu TĂTAR   Teză de abilitare 

 

i 
 

CUPRINS 
 

Abstract              iii 

Rezumat                v
  

SECŢIUNEA I. REALIZĂRI ŞTIINŢIFICE        1 
 

Cap. 1. ROBOŢI DE INSPECŢIE ÎN ŢEVI          1 
  

1.1. Introducere             1 

1.2. Clasificarea roboților de inspecție în țevi         2 

 1.3. Mecanisme de adaptare specifice roboților de inspecție în țevi cu roți     4 
 

Cap. 2. CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA SISTEMELOR ROBOTICE 

  MODULARE DE INSPECŢIE ŞI EXPLORARE PENTRU ŢEVI (SRMIE)      7 
 

2.1. Structura sistemelor robotice modulare de inspecție și explorare  7 

2.2. Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare-1 (SRMIE-1)   12 

2.2.1. Modulul Motor-1 (MM-1)        12 

  2.2.1.1. Forța de tracțiune        16 

2.2.2. Modulul Pasiv-1 (MP-1)        18 

2.2.3. Arhitectura pentru controlul SRMIE-1      19 

2.3. Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare-2 (SRMIE-2)   20 

2.3.1. Modulul Motor-2 (MM-2)        20 

2.3.1.1. Forța de tracțiune        23 

  2.3.2. Modulul Pasiv-2 (MP-2)        24 

 2.4. Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare-3 (SRMIE-3)    26 

2.4.1. Modulul Motor-3 (MM-3)        26 

2.4.1.1. Forța de tracțiune        28 

2.4.2. Modulul Pasiv-3 (MP-3)        29 

 2.5. Arhitectura electronică          31 

 2.6. Interfața cu utilizatorul          32 

 2.7. Sistemul de achiziție de imagini        34 

 2.8. Discuții            37 

2.9. Concluzii și direcții de cercetare        38 
 

Cap. 3. CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA MINIROBOŢILOR CU MECANISME 

 ARTICULATE PENTRU INSPECŢIE ÎN ŢEVI  (MRIT)     39  
3.1. Introducere            39 

3.2. Structura MiniRobotului de Inspecție în Țevi (MRIT-1)     39 

3.3. Acționarea MiniRoboților de Inspecție în Țevi (MRIT-1, MRIT-2)    42 

3.4. Locomoția MiniRoboților de Inspecție în Țevi (MRIT-1, MRIT-2)   44 

3.5. Comanda MiniRoboților de Inspecție în Țevi (MRIT-1, MRIT-2)    50 

3.6. Procesul de testare al MiniRoboților de Inspecție în Țevi (MRIT-1, MRIT-2) 50 

3.7. Module pasive            51 

3.8. Sistemele Minirobotice Modulare de Inspecție și Explorare (SMMIE)   54 

3.9. Concluzii și direcții de cercetare        58 
 

Cap. 4. CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA MICROROBOŢILOR CU ROŢI 

 CU STRUCTURĂ ADAPTABILĂ PENTRU INSPECŢIE ÎN ŢEVI (µRIT)   59 
 

4.1. Introducere           59 

4.2. Structura MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT)     61 



Mihai Olimpiu TĂTAR   Teză de abilitare 

 

ii 
 

4.3. Comanda MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT)      62 

4.4. Testarea MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT)     64 

 4.4.1. Forța de tracțiune         65 

4.5. Direcții de dezvoltare          67 

4.6. Concluzii și contribuții          70 
 

Cap. 5. CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA MINIROBOŢILOR 

 OMNIDIRECŢIONALI          71 
 

5.1. Introducere           71 

5.2. Tipuri de roți                71 

  5.2.1. Roți convenționale         71 

5.2.2. Roți omnidirecționale         71 

5.2.2.1. Roți universale        72 

   5.2.2.2. Roți Mecanum          72 

   5.2.2.3. Roți ’’sferice’’        73 

   5.2.2.4. Roți ortogonale        73 

5.3. Roboți omnidirecționali          74 

5.4. Contribuții la dezvoltarea MiniRoboţilor Syncro-Drive (MRSD)    74 

  5.4.1. Principiul syncro-drive        74 

  5.4.2. Dezvoltarea MiniRobotului Syncro-Drive-1 (MRSD-1)    77 

   5.4.2.1. Sistemele de antrenare și direcție      78 

5.4.2.2. Cinematica directă a MiniRobotului Syncro-Drive-1   80 

5.4.2.3. Arhitectura electronică       81 

5.4.2.4. Testarea MiniRobotului Syncro-Drive-1 (MRSD-1)   82 

  5.4.3. Dezvoltarea MiniRobotului Syncro-Drive-2 (MRSD-2)    83 

   5.4.3.1. Sistemele de antrenare și direcție      83 

  5.4.4. Concluzii și contribuții         87 

 5.5. Contribuții la dezvoltarea MiniRoboților mobili  

       cu roți Omnidirecționale (MRO)          87 

  5.5.1. MiniRobot Omnidirecțional cu patru Roți (MRO-4R)    88 

  5.5.2. MiniRobot Omnidirecțional cu trei Roți (MRO-3R)    89 

 5.6. Contribuții la dezvoltarea MiniRoboţilor mobili  

Omnidirecționali cu Roți Mecanum (MRORM)      90 

  5.6.1. Introducere          90 

  5.6.2. Roata Mecanum dezvoltată        91 

  5.6.3. Dezvoltarea MiniRobotului omnidirecțional  

          cu Roți Mecanum (MRRM)         91 

  5.6.4. Sistemul de control al MRRM       92 

  5.6.5. Principalele direcții de deplasare în mișcarea MRRM    94 

 5.6.6. Modelarea cinematică a MRRM       94 

  5.6.7. Modelarea dinamică a MRRM       96 

  5.6.8. Testare și discuții         97 

 5.7. Concluzii            98 
 

SECŢIUNEA II            99 

PLANURI DE EVOLUŢIE ŞI DEZVOLTARE A CARIEREI PROFESIONALE, 

ŞTIINŢIFICE ŞI ACADEMICE          99 
 

SECŢIUNEA III           107 

BIBLIOGRAFIE          107 
 



Mihai Olimpiu TĂTAR   Habilitation thesis 

 

iii 
 

 

ABSTRACT 

 

The habilitation thesis Contributions to the development of in-pipe inspection modular 

robotic systems and omnidirectional robots presents the author’s research activities since 

2004 until present. The time interval 2004-2015 is correspondent to the period after the 

presentation of the PhD thesis (May 2004) and its confirmation by the Education and 

Research Ministry (August 2004). 

The thesis is organized into three sections. The first section includes five chapters 

which present the author’s main scientific achievements, the second section includes Career 

evolution and development plans and the third is represented by the References 

The scientific results are based on original studies and research performed by the 

author within the Technical University of Cluj-Napoca. 

Chapter 1 presents a short introduction into the in-pipe inspection robots research 

field  and the developed research directions, related to this field. 

 The research activities concerning the in-pipe inspection robots were directed 

towards: 

 - development of a family of adaptable modular mobile systems for inspection and 

exploration. 

- development of three-wheeled robots with adaptable structure that consists of two 

four-bar mechanisms, placed on two parallel planes and the modular systems that can be 

developed using these robots; 

- development of in-pipe microrobots with adaptable structure. 

 Chapter 2 presents the author’s contribution to the development of a family of 

adaptable modular mobile robotic systems for inspection and exploration that have as 

advantages: versatility, adaptability, light and robust modules, low power consumption and 

low manufacturing costs. 

 These modular robotic systems can be used for inspection and exploration tasks inside 

pipes with inner diameters ranged between 130 and 200 mm. The developed modular systems 

consist of driving modules which provide propulsion, based on linkage mechanisms, and 

passive modules that have the purpose of transporting the electronic equipment and the 

equipment needed for performing inspections, explorations etc. 

 The author’s contribution to the development of a three-wheeled minirobots with 

adaptable structure that consists of two four-bar mechanisms, placed on two parallel planes 

and the modular systems that can be built using these minirobots, is presented in Chapter 3. 

The developed minirobots can be used independently or as a driving modules, 

together with passive modules, for a modular minirobot systems for inspection and 

exploration. The developed minirobots with articulated mechanisms and the modular 

minirobotic systems are to be used for inspection of pipes with inner diameters ranged 

between 50 and 70 mm. 

The inspection of small diameter pipes is a subject of great complexity, due to the 

small operating enviroment within which the tasks must be performed. 

In this respect, Chapter 4 gives the author’s contribution to the development of in-pipe 

inspection microrobots. The developed microrobot uses wheels for locomotion and it can 

adapt its structure to the diameter variations of the inspected pipe. 

The microrobot is able to keep its balanced state due to the pressure exerted by the 

wheels onto the inner surface of the pipe and it can adapt its structure as to be used for pipes 

with inner diameters ranged between 30 and 50 mm. 
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These research activities had financial support from two research contracts (projects) 

into the field of mobile robots for inspection and exploration, which the author coordinated, 

as director, between 2006 and 2010: 

- Project type A nr. 2783 / 2006, THEME: A13, CNCSIS code: 1295 – Modeling, 

simulation and development of mobile robots with adaptable structure, ongoing period 2006-

2007. 

- Project PN-II Idei-ID_1056, nr. 85/2007 – Modeling, simulation and development of 

a family of adaptable modular mobile robotic systems for inspection and exploration, 

ongoing period 2007-2010. 

The results were disseminated by means of scientific papers presented in International 

Conferences and national and international journals (ISI Thomson and other international 

databases indexed and quoted), and by obtaining a patent, nr 127090/ 30 01 2013: Self-

propelled modular robot, authors: Tătar, M.O., Aluţei, A., Cirebea, C. 

The mentioned projects and results certify the ability of the author to coordinate 

research and development projects and his ability to lead young researchers. 

Besides the research in the field of in-pipe inspection robots, the author also 

performed research activities in the field of omnidirectional robots. 

Thus, in chapter 5, after presenting several specific aspects regarding the standard and 

special wheel types used in omnidirectional robots, as well as a short introduction into the 

research field of omnidirectional robots, the author’s contribution to the development of 

standard and special-wheeled omnidirectional robots is presented. 

These research activities were put into practice by two omnidirectional minirobot 

prototypes with conventional wheels, which use the synchronous drive principle, two 

omnidirectional minirobot prototypes with swedish (universal) wheels and an omnidirectional 

minirobot prototype with Mecanum wheels. 

The second section of the thesis presents Development plans for the professional, 

scientific and academic career. 

The main professional achievements, from after receiveing the PhD title, are 

presented. 

In this period he published: 125 papers, of which 18 ISI quoted and indexed papers 

(11 as main author, 7 as co-author), 43 papers in other international databases - BDI, 47 

papers published in the proceedings of international conferences, 2 books published by 

CNCSIS acknowledged publishers, 6 book chapters, 1 laboratory guide, a patent. 

Also, he coordinated, as a director, two research projects, he was member of the 

research teams of 10 national research projects and he was a HR official for a POSDRU 

project. 

The future research activities will continue to follow the same theme, but new 

research directions will also be approached. In this respect, the author wishes to obtain new 

developments in the following fields: inspection/exploration robots; omnidirectional robots; 

rehabilitation robots; microsystems. 

The third section contains the bibliographical references for the first five chapters. 

In conclusion, by taking into account the work done up to this date, nationally and 

internationally, and also the development plan that will be implemented, the author considers 

that the results can be greatly improved by increasing the research team by adding PhD 

candidates, coordinated as a result of his habilitation in Mechanical Engineering. 
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REZUMAT 

 

Teza de abilitare Contribuții la dezvoltarea sistemelor robotice modulare de inspecție 

în țevi și a roboților omnidirecționali prezintă cercetările autorului derulate din 2004 și până 

în prezent. Intervalul 2004-2015, corespunde perioadei de după susținerea tezei de doctorat 

(mai 2004) și confirmarea ei de Ministrul Educației și Cercetării (august 2004).  

Teza este structurată pe trei secțiuni. Prima secțiune are în structură cinci capitole în 

care sunt prezentate principalele realizări științifice, a doua secțiune conține Planuri de 

evoluție și dezvoltare a carierei și a treia secțiune, Bibliografia. 

Rezultatele științifice se bazează pe studiile originale realizate de autor la 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.   

În Capitolul 1 este prezentată o scurtă introducere în domeniul de cercetare a roboților 

de inspecție în țevi și direcțiile de cercetare dezvoltate, aferente acestui domeniu. 

 Activitățile de cercetare în domeniul roboților de inspecție în țevi au fost direcționate 

spre: 

 - dezvoltarea unei familii de sisteme mobile modulare adaptabile de inspecție și 

explorare;  

- dezvoltarea de miniroboți cu trei roți cu structură adaptabilă având în componență 

două mecanisme patrulater, dispuse în două planuri paralele și sistemele modulare ce se obțin 

cu acestea; 

- dezvoltarea de microroboți cu structură adaptabilă pentru inspecție în țevi. 

 Capitolul 2 prezintă contribuția la dezvoltarea unei familii de sisteme mobile 

modulare de inspecție și explorare având ca avantaje: versatilitatea, adaptabilitatea, utilizarea 

unor module ușoare, robuste, consum redus de energie și costuri reduse de fabricație.  

 Aceste sisteme robotice modulare pot fi utilizate pentru inspecția și explorarea țevilor 

cu diametre interioare cuprinse între 130 și 200 mm. Sistemele modulare dezvoltate au în 

componență module motoare realizate din mecanisme cu elemente articulate care asigură 

funcția de propulsie și module pasive cu rol în transportul echipamentului electronic și a celui 

necesar realizării inspecțiilor, explorărilor, etc. 

 Contribuția la dezvoltarea miniroboților cu trei roți ce au în componență două 

mecanisme patrulater dispuse în două planuri paralele și sistemele modulare ce se obțin cu 

aceștia, se prezintă în Capitolul 3.  

Miniroboții dezvoltați, pot fi utilizați independenți sau ca module motoare împreună 

cu module pasive, în componența unor sisteme minirobotice pentru inspecție și explorare. 

Miniroboți cu mecanisme articulate și sistemele minirobotice modulare dezvoltate sunt 

destinate inspecției țevilor cu diametre diferite cuprinse între 50 mm și 70 mm.  

Inspecția țevilor de diametre reduse este un subiect de mare complexitate, datorită 

mediului de operare redus, în care sarcinile trebuie efectuate. Pentru inspecția și întreținerea 

țevilor de dimensiuni reduse microroboţii pot fi o soluție.  

În acest sens în Capitolul 4 se prezintă contribuția la dezvoltarea microroboţilor 

pentru inspecție în țevi. Microrobotul dezvoltat utilizează roți pentru locomoție și își poate 

adapta structura la diametrul interior al țevii inspectate.  

Microrobotul este capabil să-și mențină starea de echilibru ca urmare a presiunii 

exercitate de roți pe suprafața interioară a țevii și să se adapteze la diametre de țevi ce variază 

între 30 și 50 mm. În finalul capitolului se prezintă propunerea autorului pentru dezvoltarea 

unui microsistem de inspecție modular.  

Aceste cercetări au fost finanțate din două contracte de cercetare în domeniul roboților 

mobili de inspecție și explorare pe care autorul le-a coordonat în calitate de director în 

perioada 2006 – 2010:  
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- Contract tip A, nr. 2783 / 2006, TEMA: A13, Cod CNCSIS: 1295 - Modelarea, 

simularea și realizarea miniroboţilor mobili cu structură adaptabilă, perioada de derulare 

2006-2007. 

- Contract PN–II Idei-ID_1056, nr 85/2007 - Modelarea, simularea și realizarea unor 

familii de sisteme robotizate pentru inspecție și explorare, perioada de derulare 2007-2010. 

Rezultate obținute în domeniul roboților de inspecție în țevi au fost diseminate prin 

lucrări științifice la Conferințe Internaționale și în Reviste din țară și străinătate (indexate și 

cotate ISI și BDI) și prin acordarea unui brevet de invenție, nr 127090/ 30 01 2013: Robot 

modular autopropulsat, autori: Tătar, M.O., Aluţei, A., Cirebea, C..  

Proiectele și rezultatele menționate certifică capacitatea autorului de a coordona 

proiecte de cercetare-dezvoltare și capacitatea de a coordona tineri cercetători. 

În paralel cu cercetările din domeniul cu roboților de inspecție în țevi autorul a 

desfășurat activități de cercetare în domeniul roboților omnidirecționali.  

Astfel, în capitolul 5, din finalul primei secțiuni, după prezentarea unor aspecte 

specifice roților standard și speciale utilizate în construcția miniroboţilor omnidirecționali și 

după o scurtă introducere în domeniul de cercetare a roboților omnidirecționali sunt 

prezentate contribuțiile la conceperea și realizarea miniroboților omnidirecționali cu roți 

standard și cu roți speciale (omnidirecționale).  

Aceste cercetări s-au materializat prin realizarea a două prototipuri de miniroboți 

omnidirecționali cu roți convenționale ce utilizează principiul de acționare sincron, a două 

prototipuri de roboți omnidirecționali cu roți suedeze (universale) și unui prototip de 

minirobot omnidirecțional cu roți Mecanum.  

 

În secțiunea a II-a se prezintă Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei 

profesionale, științifice și academice. Sunt prezentate principalele realizări profesionale după 

obținerea titlului de doctor. 

În aceasta perioadă a publicat: 125 articole din care 18 articole cotate și indexate ISI 

(11 ca prim autor, 7 ca și coautor), 43 articole în baze de date internaționale (BDI), 47 

articole publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute din țară 

și străinătate, 2 cărți în edituri recunoscute de CNCSIS, 6 capitole în cărți, 1 îndrumător de 

laborator, un brevet de invenție.  

De asemenea, a coordonat în calitate de director 2 proiecte de cercetare (proiecte 

câștigate prin competiție internă), a participat ca cercetător în echipa a 10 proiecte de 

cercetare naționale, și a fost, Responsabil resurse umane, într-un proiect POSDRU. 

Activitățile de cercetare desfășurate vor continua tematica studiată până în prezent și 

vor fi abordate noi direcții de cercetare. În acest sens autorul își propune noi dezvoltări în 

domeniile: roboților de inspecție/explorare; roboților omnidirecționali; roboticii de 

reabilitare; microsistemelor.  

Secțiunea a III-a cuprinde referințele bibliografice aferente primelor cinci capitole. 

În concluzie, având în vedere activitatea desfășurată până în prezent la nivel național 

și internațional și planul de dezvoltare ce urmează să fie implementat, autorul consideră că 

rezultatele pot fi semnificativ îmbunătățite prin lărgirea colectivului de cercetare cu 

doctoranzi, coordonați ca urmare a abilitării în domeniul Inginerie Mecanică, obținute pe 

baza acestei teze.  
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SECŢIUNEA I.  
 

REALIZĂRI ŞTIINŢIFICE 
  

Cap. 1. ROBOŢI DE INSPECŢIE ÎN ŢEVI 
 

1.1. Introducere 

 

Rețelele de țevi sunt principala cale de transport pentru combustibil, petrol, gaze, apă 

potabilă și reziduală. Mediul de lucru special face ca aceste țevi să fie ușor de erodat sau 

distrus ceea ce poate conduce la scurgeri și accidente. Îmbătrânirea, ciupirea, coroziunea, 

crăpăturile, acumulările de material și distrugeri de natură mecanică, pot cauza daune locale 

foarte costisitoare.  

Efectele îmbătrânirii, coroziunii și distrugerile produc deteriorarea țevilor, mai ales a 

celor care au 30-40 de ani de utilizare.  

Trei tipuri de defecte ce apar, în timp, în țevi [1] sunt prezentate în figura 1.1 a. Alte 

defecte se prezintă în figura 1.1 b. Aceste defecte pot cauza rănirea muncitorilor care 

realizează întreținerea țevilor sau / și a populației, contaminare și chiar dezastre ecologice. 

Inspecția țevilor este importantă și pentru optimizarea și eficientizarea fluxului din 

țeavă. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.1 Defecte ce apar în timp în țevi [2]  
  

Pentru a evalua starea țevilor se aplică o mare varietate de metode nedistructive. 

Dintre acestea, monitorizarea coroziunilor și analiza metalurgică presupun scoaterea unei 

porțiuni de țeavă în vederea analizei lor. Dar, pentru scoaterea țevilor din subteran sunt 

necesare excavări iar țevile mari nu pot fi scoase pentru testare. 

Au apărut astfel, diferite metode de inspecție a diametrului exterior al țevilor, ca de 

exemplu: testare ultrasonică sau dispersia fluxului magnetic. Aceste metode de testare nu 

necesită oprirea fluxului prin țeavă și sunt utile în cazul evaluării suprafeței exterioare și a 

dimensiunii peretelui țevii. 

Defecțiunile țevilor diferă în funcție de locațiile în care se află acestea. Metodele de 

testare nu pot da un verdict care să cuprindă întreaga țeavă și care să conducă la înlocuirea și 

repararea lor.  

Distrugerea unei țevi este dată de o anomalie de operare ce apare în general local într-

o anumită porțiune, iar aceste metode de testare nu pot identifica exact această locație.  

Problema care apare în cazul acestor metode este culegerea unei cantități reduse de 

informații referitoare la suprafața inferioară a țevii.  
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Ținând cont că și diametrul interior este supus unor condiții diverse de operare 

identificarea și analiza defectelor interioare sunt de o mare importanță pentru întreținerea și 

repararea țevilor. 

Studierea diametrului interior al țevii este importantă și deoarece fluxul din interior 

poate fi afectat de diferite depuneri de material și de crearea reziduurilor durificate. Evaluarea 

diametrului interior al țevilor trebuie făcută înainte de a aplica măsurile de corectare sau de 

schimbare a unei porțiuni din țeavă.  

Problemele diverse ce apar datorită îmbătrânirii, coroziunii, apariției crăpăturilor în 

țevi au determinat o creștere a activităților de inspecție, întreținere și reparare.  

Realizarea acestor activități de către operatorii umani necesită cheltuieli substanțiale. 

De aceea, utilizarea roboților pentru întreținerea țevilor este una din soluțiile cele mai 

atractive în acest moment. Utilitatea lor se dovedește a fi și mai importantă atunci când 

zonele care trebuie să fie inspectate sunt periculoase sau greu accesibile. 

Roboții de inspecție pentru interiorul țevilor se pot deplasa prin țeavă și pot furniza 

informații vizuale, pot identifica diferite defecte, microorganisme incluse în diferite procese 

de coroziune, așadar pot răspunde unor întrebări specifice. În general, în interiorul țevilor 

sunt condiții speciale, cum ar fi spațiul limitat și tronsoane de țevi în diverse configurații, ce 

nu permit accesul cu ușurință a roboților obișnuiți.  

În [3] sunt identificate cinci variații principale de configurații geometrice ale țevilor 

(Fig. 1.3). Acestea  sunt: variații ale diametrului a), curbură b), înclinare c), țeavă ramificată 

d) și suprafață interioară neuniformă e). O țeavă poate combina mai multe variații 

geometrice. De exemplu, putem avea o țeavă ramificată, înclinată și cu suprafață interioară 

neuniformă.  

 

    

a) b) c) 

 

  

 

 d) e)  

Fig. 1.3 Variația diametrului a), curbură b), înclinație c),  

țeavă ramificată d) și suprafețe interioare neregulate e) [3] 

 

Dezvoltarea roboților pentru țevi, cu mobilitatea ridicată, ce se pot deplasa în diferite 

configurații de țevi a devenit astfel o necesitate. Până în prezent, pentru realizarea roboților 

de inspecție în țevi a fost efectuat un număr mare de cercetări [3 - 24]. Problemele majore în 

proiectarea acestora sunt locomoția, sursa de alimentare, comunicarea, instrumentația 

necesară, etc.  

Roboții de inspecție în țevi pot fi clasificați din mai multe puncte de vedere. O astfel 

de clasificare este prezentată în continuare. 

 

 1.2. Clasificarea roboților de inspecție în țevi  

  

 C1  Un prim criteriu de clasificarea a roboților pentru inspecție este în funcție de 

dispunerea acestora în raport cu țeava.  
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 Astfel, roboții pentru inspecție pot fi clasificați în două grupe principale: roboți 

pentru interiorul țevii și roboți pentru exteriorul țevii [25], [26].  

 Clasificarea roboților de inspecție pentru interiorul țevilor se face în funcție de:  

  C2 - sistemul de locomoție,  

  C3 - adaptabilitatea structurii mecanice,  

  C4 - metoda de adaptare la suprafața interioară a țevi, 

  C5 - dispunerea structurii, 

  C6 – autonomia. 

Pentru a se deplasa în interiorul țevii, roboții de inspecție necesită diferite tipuri de 

mecanisme de locomoție [8], [13], [16], [27], [28], [29].   

 C2  Astfel în [17], [30], Roh - propune o clasificare a sistemelor de locomoție 

utilizate la rezolvarea problemelor inspecției în țevi, în conformitate cu mecanismele de 

locomoție:  

a) - de tip pig (pasiv, condus de către presiunea fluidului), [31], [32], [33]; 

b) - cu  roți, [4], [7], [8], [34], [35], [36], [37]; 

c) - cu șenile, [27], [38], [39], [40], [41], [42], [43]; 

d) - cu mecanisme de presare pe peretele țevii [17], [42], [43]; 

e) - cu picioare, [5], [14], [44]; 

f) - inchworm [10], [45], [46], [47], [48]; 

g) - cu deplasare prin mișcare elicoidală (screw type) [11], [49], [50], [51], [52]. 

 Roboții menționați anterior se deplasează, în general, în țevi orizontale, doar câțiva 

dintre ei se pot deplasa în țevi verticale, țevi curbe, coturi (joncțiuni în formă de L sau T). 

 Poziția cea mai dificilă, în care robotul trebuie să opereze este reprezentată de 

tronsoane de țevi verticale și coturi.  

 Roboții cu roți sunt cei mai simpli, cei mai eficienți din punct de vedere energetic și 

au cel mai bun potențial pentru deplasări pe distanțe mari. Au, de asemenea, o mișcare 

rapidă datorită roților care asigură o propulsie foarte eficientă, nu necesită mecanisme 

complicate, pot evita blocările în țeavă, și pot transporta greutăți mari.  

 Ca dezavantaje în cazul acestor roboți se pot menționa: forțele mari de frecare ce pot 

deteriora suprafața interioară a țevii, blocarea roților dacă țeava este spartă, tendință mare de 

alunecare în țeavă. 

Echipând roțile cu arcuri, manevrabilitatea acestora se extinde. Astfel, această 

categorie de roboți, se poate adapta la diametrul interior al țevii, poate efectua mișcări pe 

verticală în țeavă și poate să-și mențină o poziție stabilă fără a aluneca în țeavă. 

 La categoriile de roboți prezentați în clasificarea data de Roh se mai pot adăuga și  

roboții de inspecție în țevi de tip modular cu sau fără posibilitatea de orientare a modulelor 

[12], [53] denumiți ’’articulated type ’’.  

 În aceasta categorie se pot include și roboți de inspecție în țevi de tip șarpe [54], [55], 

[56] pe care Kimura și colaboratorii în [15] îi clasifică în: AW-PJ (Active-Wheel Passive-

Joint) și AW-AJ (Active-Wheel Active Joint).  

 Diametrul țevii este unul dintre cei mai importanți parametri ai secțiunii țevii, 

parametru care afectează mișcarea robotului și limitează spațiul de lucru al acestuia. 

 C3  Având în vedere acest aspect, în funcție de adaptabilitatea structurii mecanice, 

au fost dezvoltate următoarele categorii de roboți pentru țevi: 

- cu structură rigidă - utilizați pentru inspecție în interiorul țevilor cu anumite 

diametre [12]; 

 - cu structură adaptabilă - utilizați pentru inspecție în interiorul țevilor cu diametre 

diferite, (structura lor constă de mecanisme care le permit să se adapteze la diametre diferite) 

[17], [42], [57], [58]. 

 Mecanismele de locomoție cu propulsie singulară (cu roți, șenile, picioare, 

inchworm, de tip șarpe, cu deplasare prin mișcare elicoidală (screw type) și pig) prezintă 
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avantaje dar și limitări în funcție de condițiile de lucru din țeavă. Sistemele de locomoție 

hibride s-au dezvoltat pentru a depăși dezavantajele acestor mecanisme de locomoție. Pentru 

a realiza roboți robuști și flexibili, sistemele de locomoție hibride combină două sau mai 

multe mecanisme de propulsie.  

Sistemele de locomoție hibride pot fi clasificate în trei categorii: șenilă presată pe 

perete (caterpillar wall-pressed type), roți presate pe perete (wheeled wall-pressed type) și 

roți presate pe perete cu deplasare prin mișcare elicoidală (wheeled wall-pressing screw type) 

[59]. Aceste sisteme hibride depășesc limitările mecanismelor de locomoție cu propulsie 

singulară precum și condițiile unice din țeavă cum sunt: variațiile în diametru, razele de 

curbură, înclinațiile, etc.  

Roboții cu locomoție hibridă se încadrează în categoria roboților cu structură 

adaptabilă. 

 C4  Alt criteriu de clasificare a roboților pentru țevi este metoda de adaptare la 

suprafața interioară a țevii [7].  

 Se pot astfel identifica metode de adaptare pasive [4], [7], [9], [11], [13], [17], [19], 

[36], [37], [39], [60], [61], [62], [63] sau active [3], [16], [18], [21], [44 ], [64], [65]. 

 În metodele pasive se utilizează componente elastice, cum ar fi arcurile pentru 

susținerea mecanismelor cu elemente articulate. Metodele pasive au ca avantaj o adaptare 

fără mișcări bruște la schimbările de diametre și lipsa controlului independent al forței 

normale (reacțiuni dintre roată și țeavă).  

 Utilizând elemente elastice, fără a utiliza actuatori adiționali, mai mulți roboții se pot 

adapta pasiv la suprafața interioară a țevii. Dezavantajul acestora constă în faptul că nu se 

adaptează la o gamă largă de modificări diametrale și nu își pot regla forța normală atunci 

când este necesar [3].  

 Forța normală dintre robot și țeavă este controlată cu actuatori adiționali la roboți 

care se adaptează activ la suprafața interioară a țevii. Deplasarea acestora este mai eficientă 

decât a celor cu adaptare pasivă. Atunci când este necesar un control al forței normale, 

metodele active sunt mult mai complexe decât metodele pasive, dar pot fi mai robuste.  

 Mulți proiectanți utilizează unele componente pasive, datorită avantajelor acestora, 

pentru a ajuta în sistemele active [3]. 
 C5  În funcție de dispunerea structurii se pot identifica roboți cu structură într-un 

singur plan [4], [36], cu elementele la 180° sau în trei [7], [11], [9], [13], [17], [18], și patru 

planuri [60], [80], cu elementele dispuse la 120° și respectiv 90°. 

 În timp ce roboții cu structură în trei și patru planuri dezvoltă o forță de tracțiune 

mare și au o stabilitate bună în țevi, roboții cu structura într-un singur plan au avantajul unei 

structuri simple. 

 În cazul roboților de inspecție în țevi necesarul de senzori, componentele hardware, 

puterea de calcul, energia, abilitățile de comunicare se stabilesc la proiectare în funcție de 

gradul de autonomie [41], [66], [67].   

 C6  În funcție de autonomia lor, roboții mobili pentru inspecție în țevi și explorare 

pot fi clasificați după cum urmează [41], [66], [67]: roboți fără autonomie, roboți semi-

autonomi [68], [69], [70], [71]  și roboți autonomi [72], [73], [74]. 

 

1.3. Mecanisme de adaptare specifice roboților de inspecție în țevi cu roți 

 

Roboții adaptabili cu roți, pentru inspecție în țevi, sunt alcătuiți, în principal, din 

sistemul de acționare și mecanismul de adaptare. 

Primul sistem asigură puterea necesară la roțile motoare. Mecanismul de adaptare 

asigură contactul dintre roțile motoare și peretele țevii și o presiune suficient de mare pentru a 

fi asigurată condiția de antrenare prin fricțiune. Mecanismul de adaptare determină 

performanțele robotului, având un rol important în funcționarea corectă a acestuia.  
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În literatura de specialitate sunt consemnate mai multe tipuri de mecanisme care pot 

mări presiunea dintre roțile de acționare ale robotului și peretele țevii [4], [17], [22], [75], 

[76], [77], [78], [79]. 

Aceste mecanisme permit ajustarea contactului dintre roțile de acționare și peretele 

țevii și generează presiuni reglabile. Roțile motoare și elementele adiacente sunt conectate 

prin cuplele de rotație.  
În figura 1.1 [75], [76] sunt prezentate două conexiuni de bază pentru realizarea 

contactului cu peretele țevii.  
 

 
a) b) 

Fig. 1.2 Conexiuni  pentru realizarea contactului  

dintre roată și peretele țevii [75], [76] 

a) conexiune cu un element b)  conexiune cu două elemente 
 

Pentru ca roboții de inspecție în țevi să-și adapteze dimensiunea la diametrul interior 

al țevii și pentru a le crește stabilitatea în mișcare, dimensiunea lor axială este în general mai 

mare decât dimensiunea transversală.  

Ca principiu general de proiectare, pentru a genera o forță suficientă structurii 

adaptabile și o deplasare liniară suficientă în punctul de aplicare a forței, mecanismul care 

aplică forță trebuie să fie amplasat de-a lungul direcției axiale a robotului sau paralel cu 

aceasta. În acest fel, va crește capacitatea de adaptare a robotului, la variațiile diametrului 

țevii [75], [76]. 

 În [75], [76] sunt identificate mai multe mecanisme de adaptare care pot fi utilizate de 

roboții de inspecție în țevi. Aceste mecanisme s-au obținut prin combinarea unui mecanism 

patrulater cu un mecanism culisant, obţinându-se în final un mecanism de adaptare cu un grad 

de mobilitate. Sunt, de asemenea, consemnate și alte mecanisme de adaptare cum ar fi:  

- mecanismul pantograf (la robotul MOGRER [4]),  

- mecanismul patrulater (la robotul Thes III [8], și la roboții prezentați în [80], [84]),  

- mecanismele manivelă-culisor (la robotul MRINSPECT I, din [30]), sau combinații 

ale acestor mecanisme în roboții prezentați în seria: MRINSPECT I, II, III, IV, V, VI, [30], 

[34], [37], [62], [81], [82], [83], și în cazul roboților din seria Tehs I, II, III, [8] și a celor 

prezentați în [84], [85], [86], [61].  

  Activitatea de cercetare în domeniul roboților de inspecție în țevi desfășurată de autor 

a fost direcționată spre: 

 - dezvoltarea unei familii de sisteme mobile modulare adaptabile de inspecție și 

explorare. Sistemele robotice modulare dezvoltate au în structură module active (acționate) 

și module pasive conectate prin articulații universale pasive;  

- dezvoltarea de miniroboți cu trei roți având în componență două mecanisme 

patrulater dispuse în două planuri paralele și sistemele modulare ce se obțin cu acestea; 

- dezvoltarea de microroboți cu structură adaptabilă pentru inspecție în țevi. 

 Ca obiective, la dezvoltarea roboților de inspecție în țevi s-a urmărit:  

  -să se adapteze mediului interior al țevii,  

  -să dezvolte o forță de tracțiune mare, 

  -să fie ieftini,  

  -să aibă o greutate redusă,  

  -să aibă un consum redus de energie. 
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O caracteristică comună a roboților dezvoltați de autor constă în utilizarea în structură 

a mecanismelor cu elemente articulate dispuse la 120◦ și a mecanismelor cu elementele 

dispuse în două plane paralele. Pentru transmiterea mișcării de la motoarele de antrenare la 

roțile motoare se utilizează roți dințate. Cele două modalități de conectare prezentate în figura 

1.2 se regăsesc la roboții dezvoltați de autor.  

Finanțarea pentru aceste studii a fost asigurată din două proiecte de cercetare pe care 

le-a coordonat în calitate de director: 

- Contract tip A nr. 2783 / 2006, TEMA: A13, Cod CNCSIS: 1295 - Modelarea, 

simularea și realizarea miniroboților mobili cu structură adaptabilă, perioada de derulare 

2006-2007, - finanțator CNCSIS, Valoare: 32 000 RON. 

- Contract PN–II Idei-ID_1056, nr 85/2007 - Modelarea, simularea și realizarea unor 

familii de sisteme robotizate pentru inspecție și explorare, perioada de derulare 2007-2010 - 

finanțator UEFISCDI, Valoare: 713 992 RON. 
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Cap. 2. CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA SISTEMELOR ROBOTICE 

MODULARE DE INSPECŢIE ŞI EXPLORARE PENTRU ŢEVI (SRMIE) 
 

 Acest capitol are drept scop prezentarea contribuțiilor autorului la dezvoltarea unei 

familii de sisteme mobile modulare de inspecție și explorare având ca avantaje: versatilitatea, 

adaptabilitatea, utilizarea unor module ușoare, robuste, consum redus de energie și costuri 

reduse de fabricație. Aceste sisteme robotice modulare pot fi utilizate pentru inspecția și 

explorarea țevilor cu diametre interioare cuprinse între 130 și 200 mm. 
  

 2.1. Structura sistemelor robotice modulare de inspecție și explorare 
 

 O categorie distinctă în domeniul roboților de inspecție în țevi o constituie sistemele 

robotice modulare pentru inspecție și explorare ce au structura adaptabilă la forma și 

dimensiunile țevii. Sistemele robotice modulare sunt acele sisteme ce sunt compuse din 

module care pot fi deconectate și reconectate în regimuri diferite, pentru a forma o nouă 

configurație ce să permită noi funcționalități.  

 Sistemele robotice modulare dezvoltate de autor au în structură module motoare 

(active) și pasive conectate prin articulații universale pasive [1], [2], [3], [4]. În aceste sisteme 

robotice modulare, Modulul Motor (MM), generează forța de tracțiune iar Modulul Pasiv (MP) 

este utilizat în principal pentru transportul de echipamente electronice și de control (Fig. 2.1).  

 Toate cele trei tipuri de module motoare utilizate în componența sistemelor modulare 

au mecanisme diferite și utilizează un număr redus de actuatori. Pentru inspecție, sistemele 

robotice modulare utilizează o camera video wireless amplasată în partea din față a acestora, 

pe axul central al unuia dintre modulele motoare, dispusă într-un sistem de protecție.  

 Arhitectura Sistemului Robotic Modular de Inspecție și Explorare-1 (SRMIE-1) 

este prezentată în figura 2.1 a, b [5], [6], [7].  
 

MODUL MOTOR ARTICULATIE 
CARDANICA MODUL PASIV

 
a) 

 

b) 
 

 
c) 

Fig. 2.1. Arhitectura Sistemului Robotic Modular de Inspecție și Explorare-1(SRMIE-1) 
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 Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare-2 (SRMIE-2) și Sistemul 

Robotic Modular de Inspecție și Explorare-3 (SRMIE-3) au arhitecturile prezentate în 

figura 2.2 a, b, c, d, e [8]. 
 

MODUL MOTOR
ARTICULATIE 
CARDANICA MODUL PASIV MODUL MOTOR

ARTICULATIE 
CARDANICA  
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e) 

Fig. 2.2 Arhitectura SRMIE-2 și SRMIE-3 
 

Pentru alegerea și verificarea motoarelor de acționare a sistemelor robotice  modulare 

s-a determinat, pentru un motor, momentul rezistent redus la axul său și s-a pus condiția ca 

momentul dezvoltat de acesta să fie mai mare decât momentul rezistent redus [4], [6], [8], [21]. 

Pentru acționarea SRMIE-1 s-au utilizat trei motoare de curent continuu, cu reductor. 

Greutatea modulului pasiv și forțele ce acționează asupra roților acestuia s-au distribuit în mod 

egal la aceste motoare de acționare. 
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În cazul SRMIE-2 și SRMIE-3 s-au utilizat două Module Motoare (MM), și s-a 

distribuit greutatea modulului pasiv și forțele ce acționează asupra roților acestuia în mod egal 

la motoarele celor două module motoare. În acest calcul s-a neglijat greutatea elementelor 

cinematice, frecările din cuplele cinematice și din angrenaje. Distribuția forțelor și momentelor 

pe unul din mecanismele dintr-un plan  a  modulelor motoare se prezintă în figura 2.3. 
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c) 

Fig. 2.3 Distribuția forțelor și momentelor pe unul din mecanismele dintr-un plan al unui 

Modul Motor din SRMIE-1 a) SRMIE-2 b) SRMIE-3 c) 
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Pentru determinarea momentului rezistent redus la axul motorului de acționare s-au 

considerat sistemele robotice modulare în poziția cea mai defavorabilă (poziția verticală) în 

care încărcarea este maximă pe motor (Fig. 2.4).  
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Fig. 2.4 Distribuția forțelor și momentelor pe cele trei sisteme robotice modulare 

pentru alegerea și verificarea unui motor de acționare 
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În acest sens s-au utilizat următoarele notații (Fig. 2.4): fF  - forța de frecare dintre 

roată și peretele țevii la modulul motor ( Rf FF   ); RF  - reacțiunea dintre țeavă și roată la 

modulul motor; frM  - momentul de frecare de rostogolire la modulul motor ( Rfr FsM  ); 

RMax

r

rM - momentul rezistent redus la axul roții motoare; s  - coeficientul de frecare de 

rostogolire;   - coeficientul de frecare de alunecare; R  - viteza unghiulară a roții; flM  - 

momentul de frecare în lagărul roții la modulul motor 






 


2

R
fl

Fd
M

 ; d  - diametrul axului 

roții; k - constanta arcului modulului motor; v - viteza robotului  Rv R ; R - raza roții; kp - 

constanta arcului la modulul pasiv; Δxp - deformarea arcului la modulul pasiv; G1 - greutatea 

modulului activ ( gmG  11 ); m1 - masa modulului activ; G2 - greutatea modulului pasiv (

gmG  22 ), m2 - masa modulului pasiv; RpF - reacțiunea dintre țeavă și roata la modulul pasiv, 

xkFF pApRp  ; ApF  - forța din arc la modului pasiv; frpM  - momentul de frecare de 

rostogolire la modulul pasiv ( Rpfrp FsM  );  flpM  - momentul de frecare în lagărul roții la 

modulul pasiv 







 


2

Rp

flp

Fd
M


; fpF  - forța de frecare dintre roata și peretele țevii la 

modulul pasiv ( Rpfp FF   ),   

În cazul sistemelor robotice modulare dezvoltate, momentul dezvoltat la axul motorului 

de antrenare este mai mare decât momentul rezistent redus calculat la axul motorului de 

antrenare. Aceasta este condiția ce trebuie îndeplinită pentru realizarea deplasării sistemului 

robotic modular în țeavă. 

De asemenea, pentru ca roata motoare să se rostogolească fără alunecare pe suprafața 

interioară a țevii, forța de tracțiune trebuie să fie mai mică sau egală cu produsul dintre 

coeficientul de frecare și reacțiunea dintre roată și peretele țevii. Coeficientul de frecare 

depinde în mod direct de materialul roții și starea suprafeței țevii. 

Momentele rezistente reduse r
MaxrM la axul motoarelor de antrenare în cazul celor trei 

sisteme modulare au relațiile [4], [6], [8], [21]: 
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- pentru SRMIE-2: 
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- pentru SRMIE-3: 
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            (2.3) 

 

Unul dintre principalele aspecte în proiectarea Modulului Motor a fost obținerea unei 

forțe de tracțiune suficient de mare pentru a antrena în mișcare Modulul Pasiv, care transporta 

componente electronice și alte dispozitive necesare pentru inspecția țevii. 

În continuare, în paragrafele următoare, se prezintă componența fiecărui sistem robotic 

modular dezvoltat și rezultatele obținute la determinarea forței de tracțiune a Modulelor 

Motoare. 

 

 2.2. Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare-1 (SRMIE-1) 

 

 2.2.1. Modulul Motor - 1 (MM-1) [9], [10]  

 

Modulul Motor-1 (MM-1) este format din trei mecanisme articulate (Fig. 2.5 a) dispuse 

la 120° în jurul axei longitudinale. Forța exercitată de către mecanismele Modulului Motor-1 

pe suprafața interioară a țevii este generată de un arc extensibil. Arcul extensibil elicoidal 

dispus pe axul central asigură revenirea structurii Modulului Motor-1 în cazul variațiilor 

diametrului țevii inspectate. 

Elementele componente ale Modulului Motor-1 sunt: 1 - arc elicoidal, 2 - element de 

culisant, 3 - melc, 4 - roata melcată, 5 - suport de conectare, 6 - motor, 7 - suport motor; 8, 9, 

10, 11 - elemente ale  mecanismului  Modulului Motor-1, 12 - ax central; 13 – roți (Fig. 2.6a).  

 Elementele Modulului Motor-1 au  lungimile: h1 = 30 mm, h2 = 70 mm, h3 = 135 mm, 

d = 10 mm (unde d este distanța B1B' = E1E' = B2B' = E2E' = B3b' = E3E"), iar  roțile  au  raza 

r = 25 mm și lățimea de 17 mm (Fig. 2.6 b). Elementele sunt realizate din aluminiu iar axul 

central este realizat din oțel inoxidabil.  

 Modulul Motor-1 este pus în mișcare cu ajutorul a trei motoare de curent continuu cu 

reductor dispus pe elementul cu lungimea h3 (h3 = C1F1 = C2F2 = C3F3), care leagă una dintre 

roțile motoare și una dintre roțile pasive ale modulului.  

 Modelul 3D al Modulului Motor-1 este prezentat în figura 2.6 a. În structura Modulului 

Motor-1 există un mecanism (Fig. 2.6 b) compus dintr-un element motor de translație și două 

grupe structurale (Assurice) RRR (EmT(1) + RRR(2,3) + RRR(4,5)) – mecanism care 

generează presiunea dintre roți și peretele țevii.  
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   a)       b) 

Fig. 2.5 Mecanismul elementar a) Schema structurală a Modulului Motor-1 (MM-1) 
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Fig. 2.6 Modelul 3D  a) și mecanismul dintr-un plan al Modulului Motor-1 (MM-1) b) 

 

Această structură se poate adapta mai ușor la variația spațiului de lucru / diametrului 

inspectat. Simularea locomoției Modulului Motor-1 (MM-1) în țeavă dreaptă în poziție 

orizontală și în țeavă curbă a fost realizată utilizând softul de proiectare 3D  Solid Works și 

este prezentată în figura 2.7 a, b.  

 

 
a) b) 

Fig. 2.7 Simularea locomoției Modulului Motor-1 (MM-1) în țeavă orizontală și curbă 
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 Acest Modul Motor-1 a fost realizat în două variante constructive: 

- primul prototip [9], [10] utilizează trei motoare DC SANKO. Transmiterea mișcării 

de la motor la roata motoare este realizată prin utilizarea angrenajelor melc-roată melcată. 

Angrenajele reductoare au melci, cu un început z1 = 1, modul m = 0,6 mm, unghiul de înclinare 

a spirei melcului θ = 4° și roata melcată cu z2 = 52 de dinți și unghiul de înclinare a dintelui 

roții dințate β = 4°. 

 - al doilea prototip [2], [11] utilizează trei motoare de curent continuu cu reductor IG22 

(ireducer = 19; 1,5 W) și angrenaje melc - roată melcată cu: z1 = 1, modulul m = 0,75 mm, unghiul 

de înclinare a spirei melcului θw = 4°, și roțile melcate cu z2 = 22 de dinți.  

Dispunerea motoarelor pe Modulul Motor-1 este prezentată în figura 2.8. 

 

      

a) 

 

       
b) 

Fig. 2.8 Dispunerea motoarelor în cele două Module Motoare-1 (MM-1) 

 

 Masa Modulului Motor-1 este de 0,987 kg. Ansamblul format de motorul de curent 

continuu, reductor, transmisia și roata de motoare este prezentat în figura 2.9. Raportul 

transmisiei (melc-roata melcată) este 1:22ontransmissii , [6], [7]. 
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Fig. 2.9 Ansamblu format din motor, reductor, transmisie și roată motoare 
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a) b)    c) 

Fig. 2.10 Modelul 3D și fotografia Modulului Motor-1 
 

 Spațiul de lucru al Modulului Motor-1 este limitat la un cilindru cu diametrul minim / 

maxim de 140 - 200 mm. 

 Ecuația utilizată pentru determinarea variației înălțimi Modulului Motor-1, egală cu 

diametrul țevii este: 
 

   )
minmax/

cos(2222
maxmin/

qhdrH     (2.4) 

 

unde minq  și maxq  sunt limitele maxime și minime ale unghiului q . Variația unghiului q  este 

între 15° și 60.  

Variația înălțimii Modulului Motor-1 în funcție de unghiul q este prezentată în figura 

2.11.  

 

 
Fig. 2.11 Variația înălțimii Modulului Motor-1 în funcție de unghiul q 

  

 Acest Modul Motor-1 poate fi utilizat independent, ca minirobot [12], sau poate face 

parte din structura unui sistem robotic modular. 

 

 Testarea Modulului Motor (MM-1)   

 Testarea primului și celui de al doilea prototip este prezentată în figura 2.12 [9], [12]. 

Testarea s-a realizat în țevi din PVC dispuse în poziție orizontală. 
 

 
a) 
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b)      c) 

Fig. 2.12 Fotografii ale Modulului Motor-1 dezvoltat 

 

 2.2.1.1. Forța de tracțiune  

 

Roboții de inspecție în țevi trebuie să genereze suficientă forță de tracțiune pentru a 

trage cablul de alimentare și alte echipamente în timp ce se deplasează în interiorul țevii pentru 

sarcinii de inspecție, întreținere, reparații.  

Forța de tracțiune Ft exercitată de către o roată motoare a Modulului Motor-1 în funcție 

de variația cuplului motor - Mm, viteza roții motoare - v și eficiența transmisiei utilizate - η este 

determinată din relația:  

     


vF
P t

e      (2.5) 

unde: Pe – este puterea motorului. 

 

Raportul de transmitere i este: 
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.   (2.6) 

Forța de tracțiune totală a Modulului Motor-1 se poate obține cu ecuația: 
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 333
     (2.7) 

unde:  

 nm / ωm     - turația / viteza unghiulară a axului motorului; 

 nRm / ωRm - turația / viteza unghiulară roții motoare; 

Pentru măsurarea forței de tracțiune a Modulului Motor-1  a fost utilizat dispozitivul de 

măsurare digital Xplorer GLX [13]. După cum este prezentat în fișa de date, Xplorer GLX este 

un dispozitiv de achiziție și analiză a informațiilor, conceput pentru experimente științifice. 

Xplorer GTX suportă până la patru senzori simultan, în plus față de cei doi senzori de 

temperatură și un senzor de tensiune conectați direct la porturile speciale [13]. 
Senzorul de forță este conectat la o interfață și înregistrează forța între -50 N și +50 N 

la o frecvență de până la 1000 de eșantioane pe secundă și are o precizie de 1 % la o rezoluție 

de 0,03 N [13], [14]. 

Conform schemei ilustrate în figura 2.13 a, putem testa forța de tracțiune reală a 

Modulelor Motoare cu un senzor de forță conectat la dispozitivul de măsurare Xplorer GLX 

care înregistrează și afișează valorile măsurate. Avantajul acestui tip de senzor este faptul că 

numai forțele în direcția senzorului sunt măsurate, forțele laterale fiind minimizate.  

Montajul experimental pentru determinarea forței de tracțiune a Modulului Motor-1 

(Minirobotul 1) în țeavă orizontală este prezentat în figura 2.13 a, b [14]. 

Rezultatele experimentale  obținute  într-o țeavă orizontală cu diametrul interior de 160 

mm, la tensiunile  de alimentare de 6 V și 9 V sunt prezentate în figura 2.14, [14]. 
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    a)        b) 

Fig. 2.13 Determinarea forței de tracțiune a Modulului Motor-1 

schema de testare  b) instalația experimentală 
 

 
a)       b) 

Fig. 2.14. Variația forței de tracțiune în țeavă orizontală cu diametru 160 mm 

la tensiunea de 6V și 9V 
 

La tensiunea de alimentare de 6 V și un curent de 1,7 A a fost înregistrată o forță de 

tracțiune maximă de 7,5 N (Fig. 2.14 a) iar la tensiunea de alimentare de 9 V și  un  curent de 

1,4 A s-a înregistrat o forță de tracțiune maximă de 8 N (Fig. 2.14 b), [14]. 

În figura 2.15 se prezintă rezultatele obținute într-o țeavă cu diametru interior de 190 

mm, la tensiunile de alimentare de 6 V și 9 V [14].  
 

 
a)        b) 

Fig. 2.15 Variația forței de tracțiune în interiorul unei țevi orizontale cu diametru 190 mm 

la tensiunea de 6V și 9V 



Mihai Olimpiu TĂTAR   Teză de abilitare 

 

- 18 - 
 

În acest caz la tensiunea de alimentare de 6 V și un curent de 1,9 A a fost înregistrată o 

forță de tracțiune maximă de 11 N (Fig. 2.15 a) iar la tensiunea de alimentare de 9 V și un 

curent de 1,65 A s-a înregistrat o forță de tracțiune maximă de 18,5 N (Fig. 2.15 b), [14]. 

Vârful forței de tracțiune se înregistrează atunci când roțile motoare ale Modulului 

Motor-1 încep să alunece pe peretele interior al țevii. După acest moment, apare un ciclu de 

relaxare iar forța de tracțiune atinge valoarea minimă. 

 

 2.2.2. Modulul Pasiv-1 (MP-1) 

 

 Modulul Pasiv-1 (MP-1) are o formă cilindrică și are sarcina de a transporta 

echipamente electronice și acumulatorii necesari acționării sistemului robotic modular.  

 Partea centrală a Modulului Pasiv-1 este sub forma unui recipient tip butoiaș din PVC, 

cu un diametru de 110 mm și o lungime de 150 mm. La ambele capete, recipientul are două 

capace transparente, din sticlă organică, fiecare cu câte patru găuri. Pentru deplasare, Modulul 

Pasiv-1 utilizează 6 roți, plasate la fiecare capăt, în perechi de câte trei la 120° în jurul axei 

centrale a modulului. Roțile sunt echipate cu o bandă de poliuretan extern, au o rază de 25 mm 

și o lățime de 17 mm, [4], [6] 

 Fiecare roată este montată într-un sistem de prindere tip furcă, ce este dispus pe o tija 

cu un arc de compresie.  

Deplasarea roților se face pe direcție radială, iar valoarea cursei pe care o pot efectua 

este de 25 mm. Această cursă poate fi mărită în cazul în care diametrul țevii este mai mare 

deoarece tijele de susținere ale roților sunt prevăzute cu două găuri și cu un bolț detașabil (Fig. 

2.16). În cazul în care se dorește mărirea cursei se vor schimba și arcurile ce generează forța 

de apăsare dintre roată și țeavă.  

            
a)      b) 

Fig. 2.16 Tija pentru susținerea roților Modulului Pasiv-1 (MP-1) 

 

 În acest fel Modulul Pasiv-1 poate trece prin secțiuni de țevi cu diametre diferite. Masa 

Modulului Pasiv-2 gol este de 1.070 kg. Figura 2.17 a, b, c prezintă modelul 3D, schema 

structurală și o fotografie a Modulului Pasiv-2. 

 

G1 H1

H2G2

 

a)      b) 
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c) 

 
d) 

Fig. 2.17 Modulul Pasiv-2 și componentele electronice pentru SRMIE-1: 

1- Cerebot II, 2 - PmodRS232, 3 - L293D 
 

 2.2.3. Arhitectura pentru controlul SRMIE-1 
 

 Componenta hardware constă dintr-o placă de bază Cerebot II dedicată aplicațiilor din 

robotică și câteva module periferice, unele dezvoltate de Digilent Inc. [17].  

Componentele electronice conținute de Modulul Pasiv-1 al SRMIE-1, utilizate pentru 

controlul simultan a celor trei motoare de curent continuu, ce acționează sistemul robotic 

modular sunt prezentate în figura 2.17 d, [2].  

 Schema bloc de control a SRMIE-1 este prezentată în figura 2.18, [4].  
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Fig. 2.18 Schema bloc pentru controlul SRMIE-1   
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 Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare-1 (SRMIE-1) 
 

 Cele două configurații ale Sistemului Robotic Modular de Inspecție și Explorare-1 

dezvoltat sunt prezentate în figura 2.19 [2]. SRMIE-1 poate fi utilizat la inspecția țevilor cu 

diametre cuprinse între 140 și 200 mm, [5], [2]. 

Modul motor Modul pasiv

Cupla cardanicaCamera video 
cu dispozitiv de protectie    

a) 

Modul motorModul pasiv

Cupla cardanica
Camera video 

cu dispozitiv de protectie  
b) 

Fig. 2.19 Fotografia celor două configurații ale Sistemului Robotic Modular  

de Inspecție și Explorare-1 
 

Imagini de la testarea Sistemului Robotic Modular de Inspecție și Explorare-1 în țevi 

din PVC cu Φ190 mm, sunt prezentate în figura 2.20 [12]. 
 

 
Fig. 2.20 Procesul de testare al SRMIE-1 

  

 2.3. Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare-2 (SRMIE-2) 
  

2.3.1. Modulul Motor - 2 (MM-2) 
 

 În comparație cu Modulul Motor-1, utilizat în componența  SRMIE-1 (paragraful 2.2.1), 

Modulul Motor-2, ce intră în componența SRMIE-2 utilizează un singur motor de acționare.  

 Modulul Motor-2 are în componență trei mecanisme articulate dispuse la 120° în jurul 

axei longitudinale. Motorul de acționare este poziționat pe axul central iar transmiterea mișcării 

la roțile motoare se realizează prin intermediul roților dințate.  

 Elementele sale sunt realizate din aluminiu și axul central (Φ10 mm) este realizat din 

oțel inoxidabil. Elementele Modulului Motor-2 au următoarele lungimi: (Fig. 2.21): h1 = 30 mm, 

h2 = 60 mm, h3 = 135 mm. Roțile au raza R = 25 mm și lățimea 7 mm și sunt prevăzute cu inele 
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de cauciuc pentru o aderență mai bună la suprafața de deplasare. Lungimea proiectată a 

Modulului Motor-2 este de 307 mm și masa Modulului Motor-2 este de 610 g (greutatea firelor 

de alimentare fiind, de asemenea, luată în considerare) [11], [8]. 
 

  
Fig. 2.21 Mecanismul dintr-un plan al Modulului Motor-2 

 

 Modelul 3D și schema cinematică a Modulului Motor-2 sunt prezentate în figura 2.22, 

[8], [15]. 
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a)       b) 

Fig. 2.22 Modelul 3D și schema cinematică a Modulului Motor-2 
 

Simularea locomoției Modulului Motor-2 în țeavă utilizând softul de proiectare 3D 

Solid Works este prezentată în figura 2.23.  
 

 
Fig. 2.23 Simularea locomoției Modulului Motor-2 
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Forța cu care mecanismele din structura Modulului Motor-2 acționează asupra peretelui 

interior al țevii este generată și în acest caz cu ajutorul unui arc extensibil [2]. Acesta este 

dispus pe axul central și asigură revenirea structurii Modulului Motor-2 în cazul variațiilor 

diametrului țevii inspectate. 

Motorul cu reductor din seria IG22 utilizat pentru acționare este amplasat pe axul 

central al Modulului Motor-2, reductorul acestuia are un raport de reducere 1:19reductori , (Fig. 

2.24). 
 

 
Fig. 2.24 Dispunerea motorului de acționare pentru Modulul Motor-2 

  

 Mișcarea este transmisă de la axul motorului cu reductor la cele trei roți motoare prin 

utilizarea a trei transmisii cu roți dințate. Raportul transmisie este 1:44ontransmissii . 

În aceste transmisii s-au utilizat (Fig. 2.25): 

 1 - melc (z1 = 1, modulul m = 0,75 mm, unghiul de înclinare al spirelor melcului θ= 4), 

 2, 3, 4 - roți dințate cu dinți înclinați (unghiul de înclinare al dinților β = 4) 

 z2 = 39,  z3 = 39 ,  z4 = 44 – dinți. 

Notând cu nM turația motorului de antrenare cu reductor și cu nR turația roții motoare 

din expresia raportului de transmitere: 

342312 iii
n

n
i

R

M
MR       (2.8) 

se obține turația la roțile motoare ale Modulului Motor-2 (la contactul roții cu suprafața 

interioară a țevii): 

MR n
z

z
n

4

1      (2.9) 
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a)           b)       c) 

Fig. 2.25 Transmisia 

a) schema structurală  b) model 3D  c) fotografie 
 

 Ansamblul format de motor-reductor, transmisia și roata motoare este prezentată în 

figura 2.26. 
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b) 

Fig. 2.26 Ansamblul format din motor, reductor, transmisie și roata motoare 
 

 2.3.1.1. Forța de tracțiune 
 

 Schema de testare pentru determinarea forței de tracțiune a Modulului Motor-2 se 

prezintă în figura 2.27. 

Tija

Modul motor
Element de fixareSenzor de forta

Xplorer GLX 

Teava pentru
   inspectat

 
Fig. 2.27 Schema de testare pentru determinarea forței de tracțiune 

 

 Forță de tracțiune dezvoltată a fost obținută la testarea în țevi cu diametrul de 190 mm, 

la tensiuni de alimentare de 6 V și 9 V. Rezultatele sunt prezentate în figurile 2.28 a, b [14]. 
 

   
a) b) 

Fig. 2.28 Variația forței de tracțiune în interiorul țevii cu diametru de 190 mm 

tensiunea de 6V și 9V 

La tensiunea de alimentare de 6 V și un curent de 0,25 A  a fost înregistrată o forță de 
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tracțiune maximă este de 16,5 N (Fig. 2.28 a) iar la tensiunea de alimentare de 9 V și un curent 

de 1,7 A s-a înregistrat o forța de tracțiune maximă de 15 N (Fig. 2.28 b). 

  

 Testarea Modulului Motor-2  
 

Imaginii de la testarea Modulului Motor-2 (Minirobotului 2) în țevi din PVC, precum 

și instalația experimentală, se prezintă în figura 2.29 [12]. 

 

   
a) b)    

 

c) 

Fig. 2.29 Modulul Motor-2 testat în interiorul țevilor din PVC: 

 a) în țeavă cu Φ150 b) în țeavă cu  Φ190 c) instalația experimentală 

 

 2.3.2. Modulul Pasiv-2 (MP-2) 

 

Modulul Pasiv-2 are o structură asemănătoare cu Modulul Pasiv-1 utilizat în construcția 

SRMIE-1 [15].  

Modelarea 3D și o fotografie a sa sunt prezentate în figurile 2.30 a și 2.31 a. 

Caracteristicile acestuia sunt: lungimea totală L = 244 mm, diametrul maxim D = 110 mm, raza 

roților r = 25 mm, lățimea roților 7 mm și masa de 700 g. 
 

    

G1 H1

H2G2

 

a)                                        b) 

Fig. 2.30 Modulul Pasiv-2 

a)Model 3 D  b) Schema structurală 

 Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare-2 este de asemenea, controlat cu 
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ajutorul unei plăci de bază Cerebot II. Dispunerea componentelor conținute de modul pasiv, ce 

sunt necesare SRMIE-2 se prezintă în figura 2.31 b. 

 

 
a)      b) 

Fig. 2.31 Modulul Pasiv-2 și componentele electronice:  

1 - Cerebot II, 2 - PmodRS232, 3 - PmodHB5 

 

 Conectând prin intermediul cuplajelor cardanice cele trei module, două motoare și unul 

pasiv, se obține Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare-2. 

 Schema generală de funcționare pentru SRMIE-2 este identică cu schema prezentată în 

figura 2.18 cu mențiunea că motoarele de acționare sunt dispuse fiecare în câte un modul motor. 

 

 Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare - 2 (SRMIE - 2)  

 

 Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare-2 este prezentat în figura 2.32. 

Țevile care pot fi inspectate utilizând acest sistem pot avea diametrele interioare între 130 și 

200 mm. SRMIE-2 are o lungime totală de 881 mm [15], [16].  

 Testarea SRMIE-2 s-a realizat în laborator în interiorul țevilor din PVC cu diametre de 

190 și 200 mm. Viteza sistemului modular în interiorul unui tronson de țeavă orizontală este 

de 20 cm/s. Acest sistem modular nu este autonom energetic, fiind alimentat de la o sursă de 

tensiune prin fire.  
Modul motor Modul motorModul pasivModul motor

Cupla cardanica Cupla cardanica

Camera video 
cu dispozitiv de protectie  

 
Fig. 2.32 Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare - 2  
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 În figura 2.33 este prezentată, testarea Sistemului Robotic Modular de Inspecție și 

Explorare - 2  în țevi cu un diametru de 190 mm, [12].  

  

    
a)    b) 

 

 
   c)         d) 

Fig. 2.33 Procesul de testare al SRMIE - 2 

 

Pentru inspecția în țevi, SRMIE - 2 utilizează o mini-cameră video wireless fixată în 

interiorul unui sistem de protecție.  

 

 2.4. Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare-3 (SRMIE-3) 

  

2.4.1. Modulul Motor-3 (MM-3) 

  

 Modulul Motor-3 prezentat în această parte are în componență șase mecanisme 

manivelă - culisor dispuse câte două la 120º în jurul axului central. Propulsia sa este realizată 

prin utilizarea a trei roți motoare [18], [19]. Roțile motoare sunt puse în mișcare cu ajutorul a 

trei mecanisme cu roți dințate care sunt acționate de un motor de curent continuu cu reductor 

dispus în zona centrală a modulului. 

 Mecanismele din componența Modulului Motor-3 conțin două elemente de glisare și 

două arcuri elicoidale care generează forța necesară pentru ca roțile să apese pe suprafața 

interioară a țevii. 

 Acest Modul Motor-3 are, de asemenea, o structură adaptabilă, care se poate adapta cu 

ușurință la variația diametrului țevii. 

 În figura 2.34 se prezintă mecanismele Modulului Motor-3 dintr-un plan.  

 Elementele sale au lungimile: h1 = 95 mm, h2 = 58 mm, h3= 53 mm, roțile au raza R = 

25 mm, o lățime de 7 mm și sunt prevăzute cu inele de cauciuc. Masa Modulului Motor-3 este 

de 0,630 kg. 
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Fig. 2.34 Mecanismele dintr-un plan ale Modulului Motor-3 

 

Modelul 3D și schema structurală a Modulului Motor-3 sunt prezentate în figura 2.35. 
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a)       b) 

Fig. 2.35 Modelul 3D și schema structurală a Modulului Motor-3 

În figura 2.36 este prezentată simularea locomoției Modulului Motor-3 în țeavă 

utilizând softul de proiectare 3D Solid Works [4]. 

 

Fig. 2.36 Simularea locomoției Modulului Motor-3 
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Acest Modul Motor-3 utilizează, de asemenea, transmisii cu roți dințate pentru a 

transmite mișcarea de la motorul cu reductor la roțile motoare (Fig. 2.35). 

Aceste transmisii au în componență: un melc cu z1 = 1, modulul m = 0,75 mm, unghiul 

de înclinare al spirelor melcului θw = 4°) și roți dințate cu dinți înclinați (unghiul de înclinare 

al dinților este β = 4°) cu z2 = 42, z3 = 38 , z4 = 38 - dinți. Raportul transmisiei este 

1:38ontransmissii . [18] 

 

2.4.1.1. Forța de tracțiune 

 

Determinarea forței de tracțiune în cazul Modulului Motor-3 s-a realizat conform 

schemei de testare prezentate în figura 2.37. 

Tija

Modul motor

Element de fixareSenzor de forta

Xplorer GLX Teava de inspectat

 
Fig.2.37 Schema de testare pentru determinarea forței de tracțiune a Modulului Motor-3 

 

Rezultatele experimentale pentru obținerea forței de tracțiune în cazul Modulului 

Motor-3 sunt prezentate în figura 2.38. Valorile înregistrate la o tensiune de alimentare a 

motorului de acționare de 6V sunt prezentate în figura 2.38 a și la tensiunea de alimentare de 

9 V în figura 2.38 b. Măsurătorile au fost obținute într-o țeavă din PVC cu Ø160 mm [14].  

La tensiunea de alimentare de 6 V a fost înregistrată o forță de tracțiune maximă de 4,6 

N (Fig. 3.38 a) iar la tensiunea de alimentare de 9 V s-a înregistrat o forță de tracțiune maximă 

de 18,5 N (Fig. 3.38 b). 

 

 
a)         b) 

Fig. 3.38 Variația forței de tracțiune în țeavă orizontală cu diametru de 160 mm 

și tensiunea de 6V și 9V 

 

Ca și în cazurile anterioare vârful forței de tracțiune se înregistrează atunci când roțile 

motoare ale Modulului Motor-3 încep să alunece pe peretele interior al țevii. După acest 

moment, apare un ciclu de relaxare iar forța de tracțiune atinge valoarea minimă. 

 



Mihai Olimpiu TĂTAR   Teză de abilitare 

 

- 29 - 
 

 Testarea Modulului Motor-3  

Imagini de la testarea Modulului Motor-3 (Minirobotul 3) în interiorul țevilor din PVC 

cu diametru Φ145 și Φ150 se prezintă în figura 2.39 a, b [19], [14]. 

 

            

a)      b) 

Fig. 2.39 Modulul Motor-3 în țeavă orizontală 

 

Secvențe de la testarea experimentală a Modulului Motor-3 în interiorul unui cot cu 

diametru de 150 mm se prezintă în figura 2.40 [19], [14]. 

 

 
Fig. 2.40 Modulul Motor-3 la deplasarea în interiorul unui cot 

 

 2.4.2. Modulul Pasiv-3 (MP-3) 

Pentru locomoție, Modulul Pasiv-3 (conectat între cele două Module Motoare-3 în 

SRMIE-3), utilizează șase roți plasate în perechi de câte două, la 120º în jurul axei centrale 

(Fig. 2.41). Toate cele șase roți sunt montate pe arcuri și glisează perpendicular pe axa  modului  

pentru a se adapta diametrului variabil al țevii inspectate [5]. Acest Modul Pasiv-3 are un 

diametru de 110 mm, o lungime totală de 204 mm, raza roților de 17 mm, lățimea roților de 7 

mm și cântărește 0,700 kg.  

 

 
a)       b) 

Fig. 2.41 Modulul Pasiv-3  

a) Modelul 3D   b) Prototipul dezvoltat 

 

În figura 2.42 sunt evidențiate elementele componente ale Modulului Pasiv-3, incluse 

în Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare - 3 (SRMIE - 3) [2].  
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Fig. 2.42 Componentele electronice ale Modulului Pasiv-3 

al Sistemului Robotic Modular de Inspecție și Explorare - 3 

 

 Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare - 3 (SRMIE - 3) 

 

 Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare - 3 este prezentat în figura 2.43. 

Acest prototip poate fi utilizat pentru inspecția și explorarea țevilor, cu diametre interioare ce 

variază între 140 și 190 mm.  

SRMIE-3 are o lungime totală de 856 mm și greutatea de 1980 grame, [16], [19]. 

 
Modul motor Modul motorModul pasivModul motor

Cupla cardanica Cupla cardanicaCamera video 
cu dispozitiv de protectie  

 

 

Fig. 2.43 Sistemul Robotic Modular de Inspecție și Explorare - 3 

 

SRMIE-3 a fost testat în țevi orizontale. Viteza acestuia în interiorul țevii cu diametru 

145 mm  a fost de 150 mm/s la tensiunea de alimentare de 6 V. Pentru realizarea inspecției o 

camera video wireles a fost montată în partea din față a sistemului robotic modular. 

 Imagini de la testarea Sistemului Robotic Modular de inspecție și Explorare - 3  în țevi 

din PVC, cu un diametru de 145 mm, se prezintă în figura 2.44 [12]. 
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a) b)  

 

 
b)      d) 

Fig. 2.44 Procesul de testare a Sistemului Robotic Modular de Inspecție și Explorare - 3 

 
 2.5. Arhitectura electronică 

 Așa cum am menționat anterior, componentele electronice ale sistemelor modulare se 

bazează pe o placă Cerebot II, dezvoltată de Digilent Inc [17]. Această placă electronică are ca 

o componentă principală, un microcontroler ATMega64L din familia AVR și un număr mare 

de conectori ce permit atașarea altor module periferice.  

Arhitectura sistemului de control al Sistemului Robotic Modular de Inspecție și 

Explorare - 1 este prezentată în figura 2.45. 

 

PC

MODUL PASIV

CEREBOT II
ATMega64L PmodHB5PmodRS232

MOTOR

MODUL ACTIV

SERIAL
CONVERTOR
USB-

Sursa de 
tensiune

 

Fig. 2.45 Arhitectura de control a SRMIE - 1  

  

 Arhitectura sistemului de control a Sistemului Robotic Modular de Inspecție și 

Explorare - 2 (SRMIE - 2) și a Sistemului Robotic Modular de Inspecție și Explorare - 3 (SRMIE 

- 3) este prezentată în figura 2.46. 
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Fig. 2.46 Arhitectura de control a SRMIE - 2 și a SRMIE - 3  

  
 Pentru controlul motoarelor, au fost utilizate două module periferice Pmod HB5. Aceste 

module sunt prezentate în figura 2.47. Ele permit motorului să fie controlat în timp ce este 

alimentat la 12 V și maxim 2 A. Controlul turației se realizează cu PWM. 

 
a)     b) 

Fig. 2.47 Modul Pmod HB5 a) diagrama bloc și b) fotografia  

 

 Comunicarea dintre PC și placa cu microcontroller (CEREBOT) se face prin 

intermediul unui convertor serial PmodRS232 (Fig. 2.48), dezvoltat tot de Digilent Inc. 

 

a)                       b) 

Fig. 2.48. Modulul PmodRS232  a) diagrama bloc b) fotografia 

 2.6. Interfața cu utilizatorul 

 Interfața cu utilizatorul numită "In-Pipe Modular Robotic Systems 1.0" a fost dezvoltată 

utilizând Borland Delphi și este prezentată în figura 2.49. Această interfață permite 

utilizatorului să controleze cele trei sisteme modulare care au fost dezvoltate. Interfața este 

formată din patru panouri principale [4]. Panoul (1) indică tipul sistemului modular care este 

utilizat în prezent. Selecția sistemelor se face utilizând panoul (3). Turația motorului și direcția 

întregului sistem modular poate fi controlată cu ajutorul panoului (2).  

 Sistemul de iluminat poate fi pornit și oprit cu ajutorul panoului (4) și de asemenea, 

intensitatea luminii poate fi controlată prin utilizarea acestui panou.  
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Interfața este utilizată pentru controlul independent al turațiilor celor trei motoare care 

acționează Modulul Motor-1 al SRMIE - 1. De asemenea, această interfață poate controla 

independent turația celor două motoare din componența celor două Module Motoare (MM-2 și 

MM-3) ale SRMIE – 2 și SRMIE - 3. 
 

 

Fig. 2.49 Interfață cu utilizatorul pentru SRMIE 
  

Controlul turației motoarelor utilizate  
 

 Pentru controlul turației motoarelor s-a utilizat un controler de tip PID. La acordarea 

controlerului s-a folosit blocul Signal Constraint din mediul MATLAB/Simulink Response 

Optimization, ce permite determinarea optimă a parametrilor controlerului, [7], [8], [4]. 

Utilizatorul poate stabili în mod grafic performanțele răspunsului la semnalul de intrare 

de tip treaptă (Fig. 2.50).   

 
Fig. 2.50 Optimizarea parametrilor controlerului utilizând blocul Signal Constraint 

 

În urma  optimizării  pentru  SRMIE - 1 rezultă constantele KP =1,6036, KI = 0,1365, 

KD = 0,4149 și răspunsul în timp prezentat în figura 2.51 [4].  

 

 
Fig. 2.51 Răspunsul în timp după optimizarea parametrilor SRMIE-1 
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Pentru SRMIE - 2  în  urma  optimizării  rezultă  constantele  KP =2.5542, KI = 0,2176, 

KD = 2.6277 și răspunsul în timp prezentat în figura 2.52 a [8], [4].  

În cazul SRMIE - 3 în urma optimizării au rezultat constantele KP =1.9216, KI = 0,1586, 

KD = 2.6759 și răspunsul în timp prezentat în figura 2.52 b [4]. 
 

  
a)       b) 

Fig. 2.52 Răspunsul în timp după optimizarea parametrilor SRMIE-2 și SRMIE-3 

  

2.7. Sistemul de achiziție de imagini 

 

Monitorizarea interiorului țevilor, recunoașterea și rezolvarea problemelor din țevi sunt 

câteva din activitățile pe care roboții de inspecție în țevi le realizează. În acest sens roboții de 

inspecție în țevi utilizează diverși senzori și camere video.  

Pentru toate cele trei sisteme robotice modulare, poate fi utilizat același sistem de 

achiziție date, care va fi prezentat în continuare. Date vizuale din mediul inspectat sunt 

achiziționate de către o camera video wireless și prelucrate cu ajutorul mediului Matlab 

Simulink. Schema procesului de achiziție video este prezentată în figura 2.53 [3], [4]. 

 

 

Fig. 2.53 Schema procesului de achiziție de imagine 

   

 Pentru achiziționarea imaginii în timp real a fost utilizat blocul Video Device din 

Toolbox Image Acquisition. Suportul hardware este reprezentat de o camera video wireless 

ELRO C101 și un convertor TV Tunner WinFast.  

 Figura 2.54 reprezintă o mini-camera video, wireless, montată în interiorul unui sistem 

de protecție constituit dintr-o carcasa cu role și două LED-uri pentru generarea luminii. 

 Transmiterea semnalului video digital de la PC este realizat printr-un port USB. 

Distanța maximă de transmisie wireless între camera video și receptor este de 70 de metri. 

Prelucrarea imaginilor luate din interiorul țevilor s-a făcut cu ajutorul softului Matlab / 

Simulink [22]. 
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a)                   b)         c) 

Fig. 2.54 a) Mini-camera video și sistemul de protecție, 

b) receiver și c) tuner extern TV Realtek PalmTop 

 

 Utilizând Toolbox-ul pentru achiziționare de imagine, din Matlab (Toolbox Imagine 

Achiziționarea din Matlab), au fost create mai multe blocuri de achiziționare de imagini în timp 

real ulterior fiind transformate în modele Simulink [4].  

 Imaginea capturată din interiorul țevii, utilizând Sistemul Robotic Modular de inspecție 

și Explorare - 2, este prezentată în figura 2.55. 

 În figura 2.55 este prezentată o aplicație în care datele video din interiorul țevii 

inspectate sunt procesate folosind algoritmi de detectare a marginilor [4], [3]. De asemenea, 

pot fi implementate aplicații pentru determinarea dimensiunii defectelor sau obstacolelor din 

țeavă. 
 

 
 

 
Fig. 2.55 Achiziția de imagini din interiorul țevilor 
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 Inspecția / explorarea țevilor de diametre reduse este un subiect de mare complexitate, 

datorită mediului de operare redus, în care sarcinile trebuie efectuate.  

Recent, au fost dezvoltați diverși roboți de inspecție în țevi pentru diametre mai mici 

de 100 mm, deoarece piața țevilor cu diametrul mai mic de 100 mm este cea mai mare. În 

categoria acestora sunt incluse și țevile de diametru redus din interiorul locuințelor. Inspectarea 

și curățarea lor fiind importantă pentru sănătatea umană. 

În acest sens utilizând o structură asemănătoare cu Modulul Motor-2 prin miniaturizare 

a fost dezvoltat un al patrulea minirobot pentru inspecție în țevi (Minirobotul 4). Pentru 

realizarea lui s-au utilizat trei mecanisme dispuse la 120 ̊ și transmisii cu roți dințate (Fig. 2.57 

a).  

Și în cazul, Minirobotului 4 obținut se utilizează pentru acționare un motor de curent 

continuu cu reductor dispus pe axul său central. 

Caracteristicile sale sunt următoarele: (Fig. 2.57 b): lungimea elementelor h1 = 21,5 

mm; h2 = 33 mm, h3 = 50 mm, transmisia utilizată are: melc cu z1 = 1 și roți dințate cilindrice 

cu z2 = 38, z3 = 38 dinți, razele roților mari 20 mm (roți motoare) și razele roților mici 13 mm, 

greutate 240 grame; lungimea minirobotului 140 mm [4], [12]. 

 Figura 2.57 d, e prezintă Minirobotul 4 în interiorul unei țevi de aluminiu cu diametrul 

de 115 mm. Diametrele ce pot fi inspectate sunt cuprinse între 100 – 125 mm. Această structură 

este limitată din punct de vedere al miniaturizării. 
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b)       c) 

 
d)     e) 

Fig. 2.57 Modelul 3 D, schema structurală și fotografia Minirobotului 4  
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Contribuțiile autorului la realizarea miniroboților pentru inspecție în țevi cu 

posibilitatea accesării diametrelor sub 100 mm vor fi prezentate în capitolele 3 și 4.  

 

2.8. Discuții 

 Modulele Motoare propuse pot fi utilizate ca parte a unui sistem robotic modular 

complex pentru inspecție și explorare în ţevi sau pot fi utilizate în mod independent ca simpli 

miniroboţi de inspecție alimentaţi prin fire. 

  Modulele Motoare trebuie să dezvolte o forță de tracțiune suficientă pentru a trage 

cablul de legătură, modulele pasive și alte echipamente necesare pentru inspecție, întreținere și 

reparații în timp ce se deplasează în interiorul țevii. 

 Modulele Motoare au fost proiectate, astfel încât motoarele de acționare să poată fi 

schimbate cu ușurință. Motoarele pot fi de asemenea ușor de controlat prin controlul tensiunii 

aplicate acestora. Motoarele pot fi alimentate prin cablu sau cu baterii, care pot fi plasate în 

interiorul modulului pasiv. 

 Forța exercitată pe pereții interiori ai țevii pentru toate prototipurile de module 

motoare realizate este generată cu ajutorul arcurilor de compresie.  

 Arcurile plasate pe axa centrală asigură repoziționarea structurii în caz de variație a 

diametrului țevii. Între module este o articulație cardanică ce ajută modulele să se orienteze cu 

ușurință în mediul inspectat.  

 Modulele Pasive proiectate și realizate pot fi compartimentate astfel încât să permită 

utilizarea bateriilor/acumulatorilor necesari alimentarii sistemului modular de inspecție și 

explorare; 

  Sistemele robotice modulare prezentate în acest capitol au fost testate cu succes în 

laborator, în țevi orizontale din PVC, cu diametre diferite.  

 Sistemele robotice modulare au dovedit că au o bună mobilitate și capacitatea de a 

depăși obstacole de mici dimensiuni.  

 Sistemele robotice modulare prezentate în acest capitol nu sunt autonome energetic, 

fiind alimentate prin fire. 

 Mărirea distanței dintre module se poate realiza cu dispozitive speciale ce au fost 

proiectate în acest scop. 

 Prin utilizarea firelor, principalul avantaj este faptul că energia electrică este 

permanentă și sistemul poate recupera cu ușurință, pierderile de putere. Un alt avantaj este 

faptul că sistemul modular este mai ușor, dacă nu să transportă o sursă de energie. 

 Principalul dezavantaj este faptul că firele generează o forță de frecare suplimentară, 

care crește cu creșterea distanței de deplasare. Un alt dezavantaj important este faptul că firele 

de alimentare fac trecerea sistemelor robotice modulare prin coturi mult mai dificilă.  

 Prin combinarea Modulelor Motoare și a Modulelor Pasive dezvoltate pot fi obținute, 

mai multe sisteme robotice modulare în funcție de sarcinile pe care le au de efectuat.  

 O condiție importantă, care trebuie să fie luată în considerare la proiectarea sistemelor 

robotice modulare este realizarea condiției de pură rostogolire dintre roțile motoare și suprafața 

interioară a țevii și evitarea alunecării acestora în interiorul țevii.  

 Forța de tracțiune depinde de forța de apăsare (presiune) dintre roată și țeavă, care la 

rândul ei este dependentă de caracteristica arcului. Din această cauză, arcurile care determină 

reacțiunile dintre roți și peretele țevii pot fi ușor schimbate în funcție de nevoile utilizatorului, 

atât pentru Modulele Motoare/active cât și pentru Modulele Pasive. 

 Pentru asigurarea locomoției miniroboților în țevi verticale și în țevi lubrifiate este 

necesară creșterea coeficientului de frecare și a presiunii pe care roțile motoare le exercită 

asupra peretelui țevii. 
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 2.9. Concluzii și direcții de cercetare 

 Inspecția și explorarea reprezintă un domeniu provocator în robotică, din cauza 

spațiului de lucru periculos și limitat în care roboții trebuie să se adapteze și să opereze, precum 

și a capacității reduse de a monitoriza și de a obține date din mediul inspectat. 

 Accidentele și prețul ridicat de înlocuire completă a țevilor pot fi evitate prin utilizarea 

unui sistem robotic de inspecție ce poate oferi date vizuale și senzoriale cu privire la starea 

interioară a țevii. 

 Astfel, utilizarea roboților / sistemelor robotice modulare pentru inspecție și explorare 

este una dintre soluțiile cele mai atractive în acest moment. O cerință fundamentală a acestor 

roboți este abilitatea de a se deplasa printr-o varietate de configurații de țevi, depășind 

obstacole și în același timp îndeplinind sarcinile propuse. 

 În acest capitol, se prezintă contribuția autorului la dezvoltarea a trei Sisteme robotice 

modulare de inspecție în țevi și explorare (SRMIE) definite de o structură adaptabilă bazată pe 

mecanisme diferite (amplasate simetric în trei planuri la 120˚ în jurul axei centrale). 

 Aceste sisteme robotice modulare sunt formate din module active (motoare) și pasive 

conectate prin articulații universale. Pentru inspectarea interiorului țevilor, sistemele modulare 

sunt echipate cu o cameră video wireless, dispusă într-un sistem de protecție. 

 Aceste sisteme robotice modulare pot fi utilizate pentru inspecția și explorarea țevilor, 

cu diametre interioare ce variază între 130 și 200 mm. Sistemele robotice dezvoltate nu sunt 

autonome din punct de vedere energetic fiind alimentate prin fire. 

 În finalul capitolului este prezentat un al patrulea minirobot ce poate efectua inspecții 

în interiorul țevilor cu diametre între 120 - 100 mm. 

 Principalele probleme în proiectarea și implementarea acestor sisteme robotice 

modulare sunt capacitatea de a combina mișcarea independentă cu susținerea independentă și 

obținerea unei dimensiuni și greutăți minime. 

 

Direcții de cercetare 

Pe viitor, autorul consideră că pot fi aduse îmbunătățiri structurii sistemelor modulare. 

Spre exemplu, în cazul modulelor motoare se poate implementa utilizarea metodelor active și 

pasive la generarea forței de presiune dintre roți și peretele țevii.  

Pentru a obține o mobilitate mai bună în diverse configurații de țevi este necesară 

dezvoltarea articulațiilor active dintre modulele sistemelor robotice modulare.  

De asemenea, consideră necesară proiectarea și testarea unui sistem de comunicație fără 

fir între sistemele robotice modulare și PC, utilizarea de senzori cu ultrasunete pentru a măsura 

grosimea peretelui țevii și o unitate de senzor giroscopic pentru a genera hărți cu țevile 

inspectate.  
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Cap. 3. CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA MINIROBOŢILOR CU 

MECANISME ARTICULATE PENTRU INSPECŢIE ÎN ŢEVI (MRIT) 
 

Contribuția autorului la dezvoltarea miniroboților cu trei roți, pentru inspecție în țevi, 

având în componență două mecanisme patrulater dispuse în două planuri paralele și sistemele 

modulare ce se obțin cu aceștia se prezintă în acest capitol.   
 

3.1. Introducere 
 

În ultimii ani, mai mulți cercetători au dezvoltat diferite tipuri de roboți care se pot 

deplasa în țevi [1 - 8], pentru a efectua lucrări de întreținere, inspecție și chiar reparații.  

Miniaturizarea roboților de inspecție în țevi este impusă de mediul de operare redus în 

dimensiune, în mod evident de diametrele mici ale țevilor inspectate. Experiența în acest 

domeniu a arătat că noile principii de acționare și tehnologii de fabricare sunt de preferat, în 

detrimentul tehnologiilor bine-cunoscute, care sunt deja aplicate în domeniul (macro) roboticii. 

Prin urmare, costurile de dezvoltare a unor astfel de sisteme robotizate sunt ridicate. 

Miniroboții de inspecție dezvoltați de autor (denumiți MRIT-1 și MRIT-2) se încadrează 

din punct de vedere a metodei de adaptare la suprafața interioară a țevii în categoria roboților 

cu adaptare pasivă, iar în funcție de dispunerea structurii, în categoria roboților cu structură 

într-un plan. 

Din categoria roboților cu structura într-un plan menționăm robotul MOGRER 

dezvoltat de Okada, T. și Sanemori, T., [3]. De asemenea, din dezvoltările recente menționăm 

sistemele modulare PIRATE [9] și RoboScan [10].  

Comparativ cu MOGRER, MRIT-1 și MRIT-2 au următoarele particularități: 

- au trei roți duble (una motoare și două pasive); 

- roțile motoare sunt dispuse în partea de jos a miniroboților; 

- motoarele pentru acționare sunt dispuse în partea centrală a miniroboților; 

- transmisii cu roți dințate de la motor la roțile motoare. 

MRIT-1 și MRIT-2 au următoarele caracteristici: numărul redus de motoare de acționare 

(un motor de curent continuu), structură simplă (număr redus de componente care pot fi 

obținute prin tehnologii convenționale), adaptabilitatea (capacitatea de a se adapta la 

schimbările de diametru). MRIT-1 și MRIT-2 au un design ce le permite să se deplaseze prin 

țevi orizontale, precum și prin rețele de țevi verticale. MRIT-1 și MRIT-2 sunt destinați 

inspecției țevilor cu diametre diferite cuprinse între 50 mm și 70 mm.  
 

3.2. Structura MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) 
 

MiniRobotul de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1), este format din două mecanisme 

patrulater dispuse în două planuri paralele, fiecare mecanism are elementele opuse paralele și 

egale (Fig. 3.1). 

 

 
a)       b) 

Fig. 3.1 Modelul 3D al MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) 

a) în exteriorul și b) în interiorul țevii 
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Pentru locomoție se utilizează trei roți duble, două pasive și una motoare. Atât roata 

motoare cât și roțile pasive (de ghidare) sunt prevăzute cu inele din cauciuc pentru a obține o 

aderența mai mare la suprafața interioară a țevii [11]. 

Simularea în SolidWorks a locomoției MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) 

în interiorul unei țevi drepte și a unei țevi curbe se prezintă în figura 3.2 a și b [12].  

 

Miniroboţii bazați pe structura convențională din figura 3.3 își pot adapta înălțimea la 

diametrele țevilor, prin modificarea unghiului   (unghiul dintre elementele 3 și 4).  
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Fig. 3.3 Schema cinematică a MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) 

 

Adaptabilitatea structurii depinde de relația dintre lungimile elementelor și de poziția 

articulației din O1. Datorită tensiunii din arc și a sistemului mecanic, roțile MiniRobotului de 

Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) sunt presate pe peretele țevii, Wt. 

Considerând h1 lungimea elementelor 1 și 2, 501  BECDh  mm și h2 lungimea 

elementelor 3 și 4, 252  ACABh  mm, iar BEAC || , CDAB || , variația înălțimii 

MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) se exprimă în funcție de unghiul   și lungimile 

elementelor cu relația [11]: 

    )cos()(2 maxmin/21maxmin/ hhrH    (3.1) 

unde: ASE rrrr   este raza roților de rulare, 20r  mm și  θmin şi θmax este valoarea minimă 

și maximă a unghiului θ.    

   

a)      b) 

Fig. 3.2 Simularea locomoției MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 în țeavă dreaptă și curbă 
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Variația lungimii MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1), (Lmin/max = DE + 2r) 

se determină cu relația: 

   )sin()(22 maxmin/21maxmin/ hhrL     (3.2) 

Roata motoare a MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) rE este poziționată pe 

arborele care leagă cuplele E și E’ a mecanismului cu bare (A,’ B’, O1’ C’, D’, E’ sunt situate 

într-un plan paralel cu  A, B, O1, C, D, E).  

Variația înălțimii MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1), (egală cu variația 

diametrului țevii inspectate), în raport cu unghiul θ, este prezentată în figura 3.4 [12], și variația 

lungimii în figura 3.5. 

 

 
   Fig. 3.4 Variația înălțimii pentru MRIT-1          Fig. 3.5 Variația lungimii pentru MRIT-1 

 

În figura 3.6 este prezentat MRIT-1 în cele două poziții extreme, Hmin şi Hmax [12], [13]. 

 
Fig. 3.6 MRIT-1 în cele două poziții extreme: Hmax, Hmin 

 

Roata motoare este antrenată de un motor de curent continuu cu reductor, poziționat la 

nivelul cuplei O1, prin intermediul unui angrenaj cilindric cu dinți drepți. Forța de apăsare 

asupra pereților țevii este generată printr-un arc elicoidal dispus între cuplele B și C, [11].  

MRIT-1 își păstrează poziția de echilibru datorită presiunii exercitate de cele trei roți pe 

peretele interior al țevii. Datorită acestei structuri MRIT-1 este adaptabil la variații ale secțiunii 

transversale ale țevii. 

Turația roții motoare nRm este dată de următoarea relație: 
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3
z

1
z

nn mRm      (3.2) 

unde nm reprezintă turația motorului, iar z1, z2, z3 numerele de dinți ale roților dințate 

sunt 26  1 z , 23  2 z , 213 z . 

Viteza de deplasare a MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) se determină cu 

relația: 

 r

3
z
1

zn
rv m

Rm
30


     (3.3) 

unde Rm  este viteza unghiulară a roții motoare iar r este raza roții motoare.  

Viteza teoretică de deplasare a MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) este de 

0,188 m/s, la o tensiune de alimentare de 6 V. 

 

3.3. Acționarea MiniRoboților de Inspecție în Țevi (MRIT-1, MRIT-2) [12] 

 

Alegerea și verificarea motoarelor de acționare s-a făcut determinând pentru poziția cea 

mai defavorabilă a MiniRoboților de Inspecție în Țevi (poziția verticală) momentele rezistente 

reduse la axele motoarelor de antrenare. Aceste momente rezistent reduse trebuie să fie mai 

mici sau egale cu momentele dezvoltate de motoarele de antrenare. 

Motoarele de curent continuu cu reductor utilizate pentru acționarea MiniRoboților de 

Inspecție în Țevi (MRIT-1, MRIT-2) au fost poziționate în partea centrală a acestora.  

Ansamblul motor-reductor-transmisie-roata motoare pentru MRIT-1 și MRIT-2 este 

prezentat în figura 3.7 [12], [13].  

 

 
Fig. 3.7 Ansamblul motor- reductor - transmisie - roată motoare 

 

Cele două variante constructive de miniroboți realizați (MRIT-1, MRIT-2) utilizează 

pentru acționare minimotoare cu caracteristici diferite. 

Primul motor de curent continuu cu reductor utilizat are următoarele caracteristici: 

turație motor: 14500 rot/min; turație la ieșire din reductor: 145 rot/min; masa: 10 grame; 

tensiune de operare: 4.8 – 6.0 V; consum maxim: 50 mA; cuplu la ieșire: 0.3 Ncm.  

Dispunerea sa în MRIT-1 se prezintă în figura 3.8. Pentru inspecție, MRIT-1 este echipat 

cu o microcameră video wireless conectată de acesta printr-un dispozitiv de susținere (Fig. 3.8), 

[12].   
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MRIT-1 are următoarele caracteristici [11], [12]:  

- lungimea elementelor: 501 h  mm; 252 h mm,   

- raza roților: 10r  mm,  

- transmisie cu roți dințate cilindrice cu numărul de dinți: 26  1 z , 23  2 z , 213 z .  

- greutatea: 107 de grame (împreună cu camera video).  
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a) b) 

Fig. 3.8 Dispunerea motorului de acționare în MRIT-1 

a) Schema structurală b) Modelul CAD 

 

Pentru a crește forța de tracțiune generată de roata motoare și viteza în țeavă, în  MRIT- 

2 a fost utilizat motorul prezentat în figura 3.9.  

 

Fig. 3.9 Dispunerea motorului de acționare în MRIT-2 

 

Caracteristicile celui de-al doilea motor sunt: la tensiune de operare: 6.0 V -turația la 

ieșire din reductor: 200 rot/min; raport de transmitere al reductorului 150:1; consum maxim: 

70 mA; cuplu maxim: 0,3178 Nm, [12], [13]. 

Motorul utilizat pentru acționarea prototipului MRIT-2 are lungimea mai mare decât 

motorul utilizat pentru acționarea prototipului MRIT-1. În consecință MRIT-2 va avea o lățimea 

mai mare decât MRIT-1. 

Lungimile elementelor, diametrul roții din partea superioară, transmisia cu roți dințate 

ale prototipului MRIT-2 sunt identice cu cele ale prototipului MRIT - 1.  

MRIT-2 are cele două roți din partea de jos  de 26 mm și masa de 99 grame. 
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Cele două variante constructive MRIT-1 și MRIT-2 au fost dezvoltate pentru inspecția 

țevilor cu diametre cuprinse între 50 și 70 mm, [13]. 

 

3.4. Locomoția MiniRoboților de Inspecție în Țevi (MRIT-1, MRIT-2) 

 

În figurile 3.10 și 3.11 sunt prezentați MRIT-1 și MRIT-2 în interiorul unei țevi din 

PMMA, cu un diametru de 60 [mm].  

 

 
Fig. 3.10 MRIT-1 în interiorul unei țevi din PMMA cu diametru 60 mm 

 

 
Fig. 3.11 MRIT-2 în interiorul unei țevi din PMMA cu diametru 60 mm 

 

Condiții geometrice  

 

MRIT-1 și MRIT-2 au locomoția influențată de forma, diametrul și curbura țevii. 

Structura acestora tinde să minimizeze unghiul θ (Fig. 3.3) datorită arcului dispus în partea 

superioară (între articulațiile B și C), [12]. 

MRIT-1 și MRIT-2 pot avea dificultăți în mișcare datorită aderenței reduse roată-țeavă 

sau dacă unghiul θ > θmax. În acest caz cuplul motor și forțele de reacțiune dintre roți și țeavă 

sunt mari.  

Din punct de vedere geometric, înălțimea H a structurii MRIT-1 și MRIT-2 și diametrul 

țevii inspectate Фt trebuie să fie egale. Cele trei roți trebuie să se găsească tot timpul în contact 

cu țeava în secțiunea maximă longitudinală a acesteia (Fig. 3.3): 

thhrH   coscos2 21 .    (3.4) 

 

Determinarea forței cu care MRIT- 1 acționează asupra peretelui țevii 

Arcul și mecanismele din structura MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) vor 

genera asupra peretelui țevii prin intermediul roților o forță F. Relația dintre această forță F și 

tensiunea din arc T se poate determina luând în considerare următoarele condiții:  

- inițial, înainte de introducerea în țeavă a MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-

1), tensiunea T din arc este zero iar θ = θmin  (Fig. 3.12 a). 
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- la introducerea în țeavă, arcul se tensionează, înălțimea MiniRobotului de Inspecție în 

Țevi-1 (MRIT-1) se micșorează în funcție de unghiul θ (Fig. 3.12 b). 

 

 

a)      b) 

Fig. 3.12 Structura MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) înainte și după 

introducerea în țeavă 

Relația dintre forța F și tensiunea generată de arc T este:  

     sin/cos2 22 hThF     (3.5) 

Tensiunea din arc T se exprimă cu relația: 

LkLLkT  )( 0     (3.6) 

unde: k este constanta arcului, L este lungimea arcului în stare deformată, L0 este lungimea 

arcului în stare nedeformată.  

Determinând L și L0 în funcție de lungimea elementelor și unghiul θ rezultă (Fig. 3.12): 

)sin(sin2 min2000   hLLCBBCL , . (3.7) 

deci 

     )sin(sin2 min2   khT .   (3.8) 

Relația forței F se obține din:  

     ctgkhF )sin(sin4 min2    (3.9) 

Structura MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) în țeavă, în cazul general, cu 

distribuția forțelor și momentelor se prezintă în figura 3.13.  

Cele trei roți sunt în contact cu peretele țevii în punctele A’, D’ și E’. Notăm cu FA, FD 

și FE reacțiunile dintre peretele țevii și roți. Aceste reacțiuni sunt normale în punctele de contact 

dintre țeavă și roți și trec prin centrul cuplelor A, D, E. Cu A, D și respectiv E s-au notat 

unghiurile pe care le fac reacțiunile FA, FD și FE cu o axa paralelă la OY (T = E este și unghiul 

dintre forța de tracțiune Ft și Ox). Cu g se notează unghiul de înclinare a țevii.  
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Presupunem că centrul său de greutate este localizat în punctul CG ce se găsește la 

distanța lg de punctul A. Cu G  s-a  notat  greutatea MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-

1), compusă din greutatea roților, cadrului, arcului, motorului de acționare etc.  

În figura 3.13 sunt, de asemenea, evidențiate momentele de frecare de rostogolire dintre 

roți și țeavă MfrA’, MfrD’, MfrE’. 
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Fig. 3.13 Structura MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 cu distribuția forțelor și momentelor 

 

Forța de tracțiune   

 

Forța de tracțiune Ft exercitată de roata motoare a MiniRobotului de Inspecție în Țevi-

1 (MRIT-1) în funcție de cuplul dezvoltat de motorul de acționare Mm (sau cuplul dezvoltat de 

roata motoare Mm Rm) și raza r a roții motoare (Fig. 3.13) este [12]: 
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În această relație nu au fost luate în considerare frecările din lagăre și frecarea dintre 

roata motoare și țeavă. 

Forța de tracțiune trebuie să fie suficient de mare pentru a deplasa MiniRobotul de 

Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) în țevi verticale împotriva gravitației, sau în țevi cu un unghi de 

înclinare mare față de axa orizontală. 

Determinarea reacțiunilor dintre roți și peretele țevii s-a prezentat în [13] utilizând 

metoda propusă de Okada și Sanemori pentru MOGRER în [3]. 

În acest sens, s-a considerat pentru MiniRobotul de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) o 

structură plană simplificată sub forma unui T (Fig. 3.14) în care s-a notat: 2lx = DE și ly = AH. 

Tija verticală a T-lui se poate extinde și restrânge generând forța F (forța de alungire) cu care 

MRIT-1 acționează asupra peretelui țevii. 
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Fig. 3.14 Structura simplificată a MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) 

 și componentele reacțiunilor 

 

Reacțiunile FA, FD, FE și expresia forței de tracțiune Ft au expresiile: 
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Considerând mai multe situații în care se poate găsi MRIT-1 (g = 0, g = π/2, g = -π/2) 

și pentru o locomoție în condiții stabile, cu ipoteze simplificatorii: A = D = E = 0 se pot 

determina reacțiunile FA, FD, FE, în funcție de forța F și greutatea G a acestuia [13]. 

Pentru g = π/2, FA este minimă, și are relația: 
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iar pentru g = - π/2 , FD și FE sunt minime și au relațiile:  
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Evident, reacțiunile, FA, FD și FE trebuie să fie pozitive pentru a stabiliza MiniRobotul 

de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) în interiorul țevii (Fig. 3.15), deci:  
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De asemenea, forța de frecare dintre roata motoare și țeavă trebuie să fie suficient de 

mare pentru a se evita alunecarea acesteia în țeavă. Această condiție este exprimată prin 

următoarea relație [12]: 

      
tEl FF      (3.19) 

unde 1 este coeficientul de frecare al roții conducătoare (motoare) cu țeava (coeficient 

de frecare longitudinal). 

Pentru a satisface această condiție este recomandat un coeficient de frecare 1 mare.  

Forța de frecare a roții conducătoare poate fi mărită prin utilizarea unei anvelope groase. 

Condiția de mai sus poate fi satisfăcută prin alegerea corespunzătoare a arcului sau prin 

utilizarea mai multor arcuri dispuse în paralel între cele două mecanisme ce formează 

minirobotul. 

Pentru  ca  roata  motoare  să  se  rostogolească  în  raport  cu  peretele  țevii este necesar:  

 

EfrE sFM '     (3.20) 

 

unde s este coeficientul de frecare de rostogolire dintre roată și țeavă. 

Considerând frecarea dintre roata motoare și țeavă, cuplul dezvoltat de roata motoare 

mRmM  pentru ca aceasta să se rostogolească fără să alunece în țeavă, trebuie să fie: 
 

rFsFM tEmRm      (3.21) 

În cazul în care motorul MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) este alimentat 

prin conductori mobili, aceștia vor influența locomoția sa (crește rezistența la locomoție) și se 

generează nevoia unor dispozitive care pot colecta cablurile (de exemplu troliu). 

În figura 3.15, sunt evidențiate reacțiunile FA, FD și FE dintre roți și suprafața interioară 

a țevii, forțele de frecare FfA’, FfS’ și FfE’ și cuplurile de frecare de rostogolire dintre roți și țeavă 

MfrA’, MfrD’ şi MfrE’ [12]. 
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a)      b) 

Fig. 3.15 Schema structurală simplificată a MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) 
într-o țeavă orizontală și verticală 
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3.5. Comanda MiniRoboților de Inspecție în Țevi (MRIT-1, MRIT-2)  [12] 
 

Comanda pentru MRIT-1 și MRIT-2 este implementată în conformitate cu figura 3.16. 

Aceasta este obținută prin utilizarea plăcii de dezvoltare Cerebot II, [14] ce este controlată 

printr-o interfață grafică cu utilizatorul realizată în mediu Borland Delphi (Fig. 3.17), [12]. 
 

PC CEREBOT II
ATMega64L

PmodHB5

PmodRS232

 MOTOR

RECEIVER
VIDEO

SURSA
DE 

TENSIUNE

CAMERA VIDEO
WIRELESS

CONVERTOR
USB - SERIAL

 
Fig. 3.16 Schema de comandă pentru MRIT-1 și MRIT-2 utilizând  CEREBOT II 

 

 
Fig. 3.17 Interfața pentru MRIT-1 și MRIT-2 

 

Viteza, direcția și intensitatea luminii microcamerei de inspecție sunt de asemenea 

controlate. Pentru controlul vitezei MiniRoboților de Inspecție în Țevi (MRIT-1, MRIT-2) s-a 

utilizat metoda PWM.  
 

3.6. Procesul de testare al MiniRoboților de Inspecție în Țevi (MRIT-1, MRIT-2) 
 

Teste experimentale au fost efectuate în condiții de laborator. Țevile utilizate sunt 

realizate din PMMA. În figurile 3.18 și 3.19 se prezintă imagini din procesul de testare a celor 

două prototipuri MRIT-1 și MRIT-2. Țevi din materiale ca PVC, oțel pot fi de asemenea, 

inspectate cu prototipurile dezvoltate, [12], [13]. 
 

 
a) b) 
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c)        d) 

Fig. 3.18 Testarea MiniRobotului de Inspecție în Țevi-1 (MRIT-1) 

 

 

 
a)          b) 

Fig. 3.19 Testarea MiniRobotului de Inspecție în Țevi-2 (MRIT-2) 

 

Discuții 

 

Structura mecanică propusă, utilizată la cele două prototipuri MRIT-1, MRIT-2 prezintă 

limitări în ceea ce privește miniaturizarea.  

Sistemul de acționare dezvoltat are la bază un singur motor de curent continuu, ceea 

oferă o complexitate redusă structurii, costuri mai mici în realizare și un necesar redus de 

energie. 

Cele două prototipuri, MRIT-1 și MRIT-2, sunt capabile să treacă peste obstacole, de 

mici dimensiuni păstrând o bună mobilitate. MRIT-1 are la tensiune de alimentare de 6 V viteza 

0,18 m/s iar MRIT-2 viteza de 0,59 m/s. 

Conform design-lui prezentat, suportul de sprijin pentru camera video nu permite 

orientarea acesteia. Ca o îmbunătățire viitoare a prototipului MRIT-1, în [12], [13] s-a propus 

un sistem de orientare a camerei video, bazat pe fire din aliaj cu memoria formei.  

Astfel, motoarele convenționale sunt înlocuite cu actuatori pe bază de aliaje cu memoria 

formei de tip fir, cu beneficii majore în privința greutății și gabaritului sistemului de orientare.  

Pentru generarea luminii necesare inspecției în țevi dispozitivul de orientare este dotat 

cu leduri. Figura 3.20 prezintă modelul 3D pentru două soluții diferite, propuse spre dezvoltare 

[12]. 
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a)      b) 

Fig. 3.20 Modulele de orientare pentru camera video, 

pe bază de fire din aliaje cu memoria formei 
 

3.7. Module pasive  
 

MRIT-1 și MRIT-2 pot fi utilizați ca și module motoare în cazul unor sisteme 

minirobotice modulare de inspecție și explorare. În continuare sunt prezentate cele două 

module pasive dezvoltate ce intră în componența unor astfel de sisteme. 

Ambele module pasive au în componență 6 roți și utilizează arcuri pentru a genera forța 

de apăsare pe suprafața interioară a țevii. Roțile acestora sunt dispuse la 120º față de axul 

modulelor. 

 

Modulul pasiv pentru acumulator 

 

Acest modul a fost proiectat special pentru transportul sursei de energie a sistemului 

minirobotic de inspecție și explorare [15]. Este compus din șase elemente de susținere a roților 

dispuse la 120º în jurul axei longitudinale, de fiecare parte a modulului. Menținerea contactului 

dintre roți și peretele țevii se realizează utilizând arcuri elicoidale (Fig. 3.21). 

 Corpul modulului este realizat din aluminiu iar elementele cu furcă de susținere a roților 

din alamă. Roțile sunt realizate din aluminiu și sunt prevăzute cu inele de cauciuc având raza 

13,5 mm. Masa modulului fără acumulator este de 66 grame. Dimensiunea interioară a carcasei 

are diametru 28 mm și lungimea 50 mm [11], [13]. 
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d) 

Fig. 3.21 Modelul 3D, schema structurală și fotografia modulului pasiv, pentru acumulator 

 

Modul pasiv pentru circuite electronice 

Modelul CAD, schema cinematică și fotografia modulului pasiv ce este utilizat pentru 

transportul plăcilor electronice [15], [11], [13] se prezintă în figura 3.22. Și în acest caz 

elementele de susținere a roților sunt dispuse câte două la 120º în jurul axei longitudinale și 

sunt realizate din alamă. Roțile sunt realizate din aluminiu având raza de 14,5 mm și sunt 

prevăzute cu inele de cauciuc.  

Menținerea contactului dintre roți și țeavă se realizează cu ajutorul arcurilor elicoidale. 

Masa modulului fără plăcile electronice este de 93 grame. Diferența între cele două module 

pasive este dată de dimensiunile carcasei. În cazul acestui modul pasiv carcasa din aluminiu 

are diametrul interior de 35 mm și lungimea 50 mm. 

 

 
a) 

 

B D

Wt

A

O1

O2 O4

O3

C

 
b)      c) 



Mihai Olimpiu TĂTAR   Teză de abilitare 

 

- 54 - 
 

 
d) 

Fig. 3.22 Modelul 3D, schema structurală și fotografia modulului pasiv, pentru circuite 

electronice 
 

Sistemele modulare minirobotice obținute prin combinarea modulelor prezentate sunt 

prezentate în continuare. 
 

3.8. Sistemele Minirobotice Modulare de Inspecție și Explorare (SMMIE) [11] 
 

Sistemele Minirobotice Modulare de Inspecție și Explorare - SMMIE propuse, pot fi 

realizate prin utilizarea a patru sau trei module. Aceste sisteme combină module care sunt în 

contact cu țeava într-un plan (modulele motoare) și module care sunt în contactul cu țeava în 

trei planuri (modulele pasive).  

Sistemele minirobotice modulare obținute în ambele configurații pot fi utilizate la 

realizarea de inspecții și explorări în țevi cu diametre cuprinse între 50 – 70 mm.  
 

Sistemul minirobotic modular cu patru module (SMMIE-I) 
 

Prin conectarea a patru module: două motoare 1 și 4 și a două pasive 2 și 3 se obține 

sistemul minirobotic modular ce este prezentat în figura 3.23. Conectarea modulelor s-a realizat 

prin utilizarea cuplajelor elastice [15], [13]. Sistemul astfel obținut se poate deplasa în ambele 

sensuri în țeavă. 

MODUL MOTOR MODUL PASIV MODUL MOTOR
ARTICULATIE

ELASTICA
CUPLA

CARDANICAMODUL PASIV
ARTICULATIE

ELASTICA
ARTICULATIE

ELASTICA

 Fig. 3.23 Structura SMMIE-I 
 

 
Fig. 3.24 Schema structurală a SMMIE-I 

 

 
Fig. 3.25 Modelul 3D al SMMIE-I 
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Fig. 3.26 Fotografia SMMIE-I 

 

Prin introducerea modulului pasiv pentru transportul acumulatorilor, sistemul  modular 

devine autonom din punct de vedere energetic. Sistemul modular prezentat în figura 3.26 are 

lungimea totală de 450 mm și masa de 300 grame, [11]. 

Schema bloc de funcționare a SMMIE-I cu două module motoare MRIT-1 este 

prezentată în figura 3.27. 

 

 
Fig. 3.27 Schema bloc de funcționare a SMMIE-I 

 

Pentru comanda acestuia s-a realizat interfața prezentată în figura 3.28. Conectarea 

sistemul minirobotic modular se face selectând din interfață butonului 3 - Configurație 3. Cu 

ajutorul acestei interfețe se pot controla concomitent sau independent cele două motoare (M1, 

M2), și se poate seta direcția de deplasare în țeavă și intensitatea luminoasă a sistemului de 

iluminare.  

 

 
Fig. 3.28 Interfața Sistemelor Minirobotice Modulare de Inspecție și Explorare (SMMIE)[13] 
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SMMIE-I a fost testat în țevi de diametre diferite din PMMA. Imagini de la testarea 

prototipului experimental sunt prezentate în figurile 3.29.  

 

  

 
Fig. 3.29 Testarea SMMIE-I 

 

Sistemul minirobotic modular cu trei module (SMMIE-II) 

 

Prin utilizarea a trei module: un modul motor și două pasive se poate obține SMMIE-II 

prezentat în figura 3.26, conectarea între module realizându-se și în acest caz prin articulații 

elastice. Pentru punerea în mișcare a SMMIE-II se utilizează modulul motor MRIT-2. Lungimea 

sa este de 350 mm și masa de 260 grame.   

Schema structurală și modelul 3D a SMMIE-II se prezintă în figura 3.30. 

 

 
Fig. 3.30 Schema structurală a SMMIE-II 

 

 
Fig. 3.31 Modelul CAD al SMMIE-II 

 

Schema bloc de funcționare a SMMIE-II este prezentată în figura 3.32. 
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Fig. 3.32 Schema bloc de funcționare a SMMIE-II [13] 

 

Interfața prezentată în figura 3.33 permite conectarea SMMIE-II prin selectarea 

butonului 2 - Configurație 2. Imagini de la testarea SMMIE-II în țevi diferite din Plexiglas 

(PMMA) se prezintă în figura 3.33.  
 

 
 

 
Fig. 3.33 Testarea SMMIE-II 

 

În acest caz se recomandă ca modulul motor să fie utilizat doar pentru tractarea celor 

două module pasive, deplasarea în țeavă realizându-se într-o singura direcție ceea ce constituie 

un dezavantaj.  
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3.9. Concluzii și direcții de cercetare 

 

În cercetarea aplicativă desfășurată până în prezent s-au dezvoltat două prototipuri de 

miniroboţi cu trei roți duble pentru inspecție în țevi MRIT-1 și MRIT-2, definite de o structură 

adaptabilă țevilor cu diametre cuprinse între 50 mm la 70 mm.   

MRIT-1 și MRIT-2 au în structură două mecanisme patrulater dispuse în două planuri 

paralele, fiecare mecanism are elementele opuse, egale și paralele. 

Contribuția autorului la domeniul roboților de inspecție în țevi cu roți este la design-ul 

miniroboţilor cu structura adaptabilă ce sunt în contact cu țeavă într-un plan și la design-ul 

sistemelor minirobotice modulare adaptabile.  

Autorul propune în domeniul sistemelor modulare două sisteme minirobotice modulare 

(SMMIE-I, SMMIE-II) ce combină module motoare și pasive cu posibilități de adaptare diferite. 

Sistemele modulare minirobotice dezvoltate pot fi utilizate pentru inspecția și explorarea 

țevilor cu diametre interioare ce variază între 50 și 70  mm.  

 

Direcții de cercetare – dezvoltare 

 

Îmbunătățirea structurii propuse pentru a crește stabilitatea miniroboţilor în țeavă și 

creșterea numărului de roți motoare pentru a genera o forță de tracțiune ridicată sunt 

principalele direcții de dezvoltare pe care autorul le propune în cazul acestor miniroboţi.  

De asemenea, identificarea de soluții constructive pentru modulele pasive astfel încât 

să se reducă frecarea dintre roțile acestora și țeavă, frecare care afectează funcționarea corectă 

a sistemelor minirobotice modulare. 
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Cap. 4. CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA MICROROBOŢILOR CU ROŢI, 

CU STRUCTURĂ ADAPTABILĂ, PENTRU INSPECŢIE ÎN ŢEVI (µRIT) 
 

Microroboţii pot fi utilizați pentru inspecția țevilor de diametre reduse. În acest capitol 

autorul prezintă contribuția sa la dezvoltarea microroboților pentru inspecție în țevi. 

Microrobotul propus utilizează roți pentru locomoție, și își poate adapta structura la diametrul 

interior al țevii inspectate. Fiind alimentat prin fire, microrobotul nu este autonom energetic. 
 

4.1. Introducere 
 

În cercetările curente din domeniul roboților mobili de inspecție în țevi se caută să se 

dezvolte noi soluții de roboți și noi tipuri de actuatori și senzori pentru aceștia [1], [2], [3].  

 Direcțiile majore de cercetare includ: 

 - miniaturizarea: mărimea roboților corespunde unor diametre de țevi din ce în ce mai 

mici;  

 - durabilitatea și anduranța: sunt în curs de dezvoltare roboți cu eficiență ridicată și 

raza mare de acțiune; 

- manevrabilitatea: țevile au configurație variată, coturi, tronsoane în formă de T, U, 

diametre variabile prin care robotul trebuie să se deplaseze, etc. 

 

În general, clasificarea microroboţilor se poate face din mai multe puncte de vedere. Pe 

lângă clasificarea din punct de vedere dimensional sau a sarcinilor specifice, se poate face și în 

funcție de mobilitate și funcționalitate.  

În figura 4.1 este prezentată clasificarea funcțională a microroboţilor [4]. Aceasta figură 

reprezintă o modificare a schemelor de clasificare anterior prezentate în [5], [6], [7]. 

 

 

Fig. 4.1 Clasificarea funcțională a microroboţilor  

Notațiile din figură au următoarele semnificații: CU - unitate de control; PS - sursă de 

putere (alimentare); AP - actuator pentru poziționare; AO - actuator pentru operare. 

În această clasificare, se iau în considerare patru criterii importante [4]:  

- locomoția și posibilitatea de poziționare (da sau nu),  

- posibilitatea de manipulare (da sau nu),  

- autonomia (sursa de energie de la bord sau nu),  

- tipul controlului (fără fir sau cu fire). 
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Majoritatea acestor microroboţi sunt proiectați în funcție de sarcinile specifice ce 

trebuie să le îndeplinească. 

Din studiul literaturii de specialitate se identifică, în cazul microroboţilor, modalități de 

locomoție și sisteme de acționare specifice ce sunt prezentate sintetic în tabelul 4.1 [8]. 

 

           Table 4.1 

Modalități de 

locomoție 
Căi de rulare Acționarea 

Fără roți 

- pe perii (târâre) 

- pe picioare 

înclinate (fără 

pășire)                                                                            

- pe picioare (pășire) 

- Electromecanică 

- Piezoelectrică 

- Actuatori pe bază de memoria formei  

- Electrostatică 

- fără contact - Pneumatică 

- Electrostatică 

- Electromecanică 

Cu roți 

 

- pe roți 

 

 

- Electromagnetică - motoare de curent 

continuu 

- motoare pas cu 

pas fără fire (de ex. 

prin transfer optic 

de energie) 

- Piezoelectrică - micromotore 

ultrasonice 

- Pneumatică - motoare rotative 

Cu șenile 
- pe șenile - Electromecanică 

- Pneumatică 

 

Sisteme hibride 
- cu roți și picioare 

- cu roți și șenile  

- Electromagnetică 

- Piezoelectrică 

- Actuatori pe bază de memoria formei 

 

Microroboţii pot fi utilizați și pentru inspecția și repararea țevilor cu diametru interior 

redus. Utilitatea lor este dată de abilitatea de a realiza și alte operații pe lângă cea de inspecție, 

precum: curățire, sudare, lipire, tăiere etc.  

Cerințele de bază pentru locomoția în interiorul țevilor de dimensiuni reduse sunt [9]:  

- forța de tracțiune ridicată (în special în porțiunile verticale de țeavă); 

- viteze de deplasare ridicate și fără variații;  

- adaptabilitate la obstacolele minore din țevi; 

- adaptabilitate la diametrul și imperfecțiunile din interiorul țevilor, provenite 

din fabricare sau manipulare, eroziune etc.  

Spațiul din interiorul unei țevi mici este limitat, astfel că mecanismele tradiționale de 

locomoție cu roți [9], [10], șenile și picioare, sunt dificil de implementat. 

Locomoția acestor microroboți se poate realiza prin aplicarea principiilor de locomoție: 

inchworm, perilstatic, scolopendric [11], [12], [13]. 

Indiferent de mecanismul de locomoție adoptat în construcția microrobotului, diametrul 

țevii de inspectat este un parametru important care limitează spațiul de lucru al acestuia și care 

trebuie luat în considerare la proiectarea sa.  

Deoarece mecanismele de locomoție cu roți sunt simple, eficiente din punct de vedere 

energetic și permit deplasarea pe distanțe mari, microrobotul prezentat de autor în acest capitol 

are la bază un astfel de sistem de locomoție.  
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MicroRobotul de Inspecție în Țevi (denumit µRIT) se poate adapta interiorului țevii 

inspectate și se poate deplasa în țevi orizontale, verticale, menținându-și poziția stabilă fără a 

aluneca în țeavă.  

Conform clasificării prezentate în figura 4.1 µRIT se încadrează în categoria 

microroboţilor prezentați în figura 4.1 d. 

 

4.2. Structura MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) 

 

MicroRobotul de Inspecție în Țevi (µRIT), (Fig. 4.2 a) este construit în jurul unui corp 

cilindric cu diametrul de 28 mm și lungimea de 41,3 mm realizat din aluminiu. Acționarea sa 

se face cu un motor de curent continuu cu reductor integrat.  

Transmiterea mișcării de la motor la roțile motoare se realizează prin trei transmisii cu 

roți dințate iar menținerea contactului dintre roți și peretele țevii se face cu ajutorul unor arcuri 

de torsiune montate în cuplele de rotație a elementelor de susținere a roților. 

Elementele de susținere ale roților sunt dispuse câte două la 120º în jurul axei 

longitudinale a microrobotului. Acestea sunt realizate din aluminiu și au lungimea h1 = h2 = 12 

mm (h1= O1O2 = O3O4; h2 = AB = CD). La extremitatea acestor elemente sunt dispuse câte 

două roți din aluminiu prevăzute cu inele de cauciuc având raza r = 14,5 mm.  

Transmisia are în componență: un melc cu numărul de începuturi 11 z , și roți dințate 

cu numărul de dinți: 28z2   și 283 z  (Fig. 4.2 c). 

 

 
a) 

 

roti 
motoare

arcuri de torsiune

corpul microrobotului  motor

elemente
A

B
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O2

Z1

Z2

Z3

W t

O4

O3

MCC

h2 h1

C

D

 
b)         c) 

Fig. 4.2. Model 3D și schema structurală a MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) 

 

Mărimea MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) și a componentelor necesare 

pentru realizarea sa au dimensiuni reduse, dimensiuni care pot fi obținute prin metode de 

prelucrare convenționale. 

Lungimea MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) este de 87,4 mm și cântărește 

103 de grame. Modelul 3D și fotografia microrobotului este prezentată în figura 4.3 [14], [15]. 
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a) 

 

 
b) 

Fig. 4.3. Modelul 3D și fotografia MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) 

 

O modalitate eficientă de acționare în cazul MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) 

realizat, constă în utilizarea motoarelor electrice de curent continuu. Acestea sunt simplu de 

acționat prin tensiunea aplicată. Acționarea lor se face de la o sursă de tensiune externă 

utilizând fire pentru alimentare. 

Caracteristicile motorului cu reductor avut în vedere (Fig. 4.5), la tensiune de operare: 

6.0 V, sunt: turația  la  ieșire  din reductor: 320 rot/min, curentul maxim: 80 mA, cuplu maxim: 

1,8 kg cm.  

 

 
Fig. 4.5 Motorul de acționare utilizat și dispunerea în µRIT 

 

µRIT își păstrează poziția de echilibru datorită presiunii exercitate de roți pe peretele 

interior al țevii și se adaptează la diametre cuprinse între 30 mm și 50 mm. 

 

4.3. Comanda MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) 

 

Pentru comanda MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) s-a proiectat și realizat 

circuitul din figura 4.6 [14], [15]. Acesta are la bază microcontrolerul ATmega8. Alimentarea 

plăcii se face prin conectorul JP3 cu o tensiune de 5V [14], [15].  
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Fig. 4.6 Schema electronică și circuitul de comandă al  

          MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) 

 

Placa are în componență driverul L293DD pentru comanda motorului de curent 

continu. Figura 4.7 prezintă forma cablajului pentru circuitul electronic dezvoltat [14], [15]. 
  

 

 
Fig. 4.7 Design-ul cablajului în software-ul EAGLE  

            și imaginea circuitului electronic dezvoltat  
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Pentru comanda MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) s-a realizat interfața 

prezentată în figura 4.8. Aceasta este realizată în mediul de programare Delphi și permite 

comanda de la distanță a motorului utilizat, stabilirea direcției de locomoție în țeavă (față, spate, 

stop) precum și modificarea vitezei de deplasare a microrobotului în țeavă [14], [15].  

µRIT poate fi dotat cu o microcameră pentru inspecție, interfața fiind realizată în acest 

sens. La controlul turației motorului de acționare s-a utilizat metoda impulsurilor modulate în 

lățime (PWM).  

 

 
Fig. 4.8 Interfața cu utilizatorul dezvoltată pentru µRIT 

 

4.4.Testarea MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) 

 

Testarea MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) dezvoltat, s-a realizat în țeavă de 

oțel cu diametrul de 50 mm, în poziție orizontală și verticală.  

Figura 4.9 a ilustrează testarea într-o țeavă orizontală și echipamentele necesare 

(calculator cu interfață grafică, sursa de energie, circuitul de control, țeavă de oțel). Imaginile 

care prezintă mișcarea MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) în interiorul țevii de oțel, 

sunt prezentate în figura 4.9 b, [15], [17]. 

 

 

a) 
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b) 

 

 
c) 

Fig. 4.9 Testarea MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) 

a) echipamentele experimentale pentru testarea locomoției  b), c) imagini și secvențe video de 

la deplasarea microrobotului în țeavă de oțel 

 

Viteza MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) în țeavă orizontală, la tensiunea de 

alimentare de 6V, este de 17 mm/s. Din punct de vedere energetic, µRIT nu este autonom fiind 

alimentat prin fire de la o sursa de tensiune externă. 

µRIT a prezentat o bună mobilitate și posibilități de a depăși obstacole cu dimensiuni 

reduse. Autonomia energetică este posibilă prin utilizarea unui al doilea modul pasiv pentru 

transportul acumulatorilor [17]. 

 

 

4.4.1. Forța de tracțiune 

 

Forța de tracțiune Ft dezvoltată de o roată a MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT), 

exprimată în funcție de cuplul dezvoltat de motorul de acționare (Mm), viteza roții motoare (v) 

și eficiența transmisiei utilizate (η) se poate determina utilizând relația:  

 

m
m

m

ee
t M

z

z

rr

iM

r

iP

v

P
F

1

3




 .    (4.1) 

 

Pentru determinarea forței de tracțiune reale s-a utilizat, conform schemei prezentate în 

figura 4.10 a, un senzor de forță conectat la un dispozitiv de măsurare Xplorer GLX care 

înregistrează și afișează valorile măsurate [16]. Senzorul a fost conectat de µRIT prin 

intermediul unei tije inextensibile.    

Instalația experimentală și o imagine de la testele efectuate pentru determinarea forței 

de tracțiune a MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) într-o țeavă orizontală, cu diametru 

interior de 50 [mm], sunt prezentate în figura 4.10 b, [17]. 
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a)      b) 

Fig. 4.10 Determinarea forței de tracțiune a MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) 

a) schema de testare b) instalația experimentală 
 

Rezultatele experimentale ce s-au obținut pentru forța de tracțiune a MicroRobotului de 

Inspecție în Țevi (µRIT), la tensiunea de alimentare de 6V, se prezintă în figura 4.11 și la 

tensiunea de alimentare de 9V, în figura 4.12, [17].  
 

 
Fig. 4.11 Variația forței de tracțiune la tensiunea de alimentare de 6V 

 

 
Fig. 4.12 Variația forței de tracțiune la tensiunea de alimentare de 9V 

Tija 

Microrobot de inspectie
Element de fixareSenzor de forta

Xplorer GLX Teava de inspectat
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La tensiunea de alimentare de 6 V și o intensitate a curentului de 35 mA s-a obținut o 

forță de tracțiune maximă de 1,7 N iar la tensiunea de alimentare de la 9 V și o intensitate a 

curentului de 35 mA s-a obținut o forță de tracțiune maximă de 2,1 N, [17].  

 

Discuții  

 

Și în cazul MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) dezvoltat vârful forței de 

tracțiune se înregistrează atunci când roțile motoare încep să alunece pe peretele interior al 

țevii. Pentru inspecție, o microcamera wireless va fi montată la capătul axului central al 

MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT).   

µRIT are ca avantaje structura compactă, eficiență ridicată, fiabilitate ridicată și costuri 

reduse de fabricație.  

µRIT are capacitatea de a opera în țevi de gaze naturale, în țevi cu umiditate scăzută, în 

țevi de apă și poate depăși obstacole de dimensiuni reduse. Prototipul dezvoltat poate fi utilizat 

la inspecția în țevi din material ca PVC, PMMA, fontă, oțel. 

 

4.5. Direcții de dezvoltare 

 

Miniaturizarea MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) prezentat este limitată 

datorită utilizării pentru acționare a motoarelor de curent continuu.  

În acest paragraf se propune realizarea unui nou microrobot având o structură 

asemănătoare. 

Prin utilizarea motorului din figura 4.13 a, ce are dimensiuni mai reduse față de cel 

utilizat în primul caz, lungimea microrobotului se reduce. O altă modificare în structura 

microrobotului o constituie poziționarea elementelor de susținere a roților motoare pe suprafața 

flanșelor laterale ce închid cilindrul central. Această nouă soluție constructivă propusă și 

modelată 3 D se prezintă în figura 4.12 b, [14].  

 

   

a)      b) 

Fig. 4.13 Noul motor și modelul 3D al noului microrobot 

 

Schema cinematică și modelul 3D sunt prezentate în figura 4.14. Transmisia cu roți 

dințate propusă este prezentată în figura 4.15, [14]. 
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a)     b) 

Fig. 4.14 Schema cinematică și modelul 3D al microrobotului 
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a)     b) 

Fig. 4.15 Transmisia utilizată a) schema cinematică b) modelul 3D 

 

Sistemul MicroRobotic Modular pentru Inspecție în Țevi (SµRIT) 

 

Microrobotul propus (Fig. 4.13) poate fi utilizat singur sau împreună cu modulele 

pasive, în componența unui Sistem MicroRobotic Modular pentru Inspecție în Țevi (SµRIT). 

În acest sens autorul propune [14], [17] un SµRIT ce este prezentat în modelul 3D din figura 

4.16.  

SµRIT propus este format din patru module: două active (motoare) dispuse în fața și în 

spatele sistemului care generează forța de tracțiune și două pasive conectate prin utilizarea unor 

articulații elastice.  

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 4.16 Modelul 3D al SµRIT 

 

Pentru realizarea acestui SµRIT este necesar un modul pasiv pentru acumulator, pe care 

autorul îl propune în figura 4.17. Acest modul are carcasa de diametru 25 mm și lungimea de 

20 mm. 
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c)     d) 

Fig. 4.17 Schema cinematică, modelul 3D a modulului pasiv pentru acumulator 

 

De asemenea este necesară și realizarea unui modul pasiv pentru transportul circuitelor 

electronice. În figurile următoare este prezentată schema cinematică și modelul 3D al 

modulului pasiv pentru transportul circuitelor electronice (Fig. 4.18). 
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a)             b) 

 

     

c)      d) 

Fig. 4.18 Schema cinematică și modelul 3D a modulului pasiv pentru plăci electronice 

  

Diametrul carcasei modului este de 25 și lungimea de 20 mm. Datorită dimensiunilor 

reduse ale acestui modul pasiv, circuitul electronic al sistemului microrobotic va trebui realizat 

pe mai multe plăci dispuse etajat (Fig. 4.18 b). 

SµRIT este propus pentru inspecția țevilor cu diametre cuprinse între 30 - 50 mm și are 

o lungime totală estimată de 350 mm. Are avantajul că numărul de module din componența sa 

se pot schimba cu ușurință în funcție de necesități.  

Cele două module motoare produc, forța motoare astfel că, SµRIT se poate deplasa în 

ambele sensuri în țeavă. 
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4.6. Concluzii și contribuții 

 

Microrobotul cu structura adaptabilă, cu locomoție pe roți (µRIT) dezvoltat este capabil 

să-și mențină starea de echilibru ca urmare a presiunii exercitate de roți pe suprafața interioară 

a țevii și să se adapteze la diametre de țevi ce variază între 30 și 50 mm. 

µRIT utilizează un motor de curent continuu cu reductor pentru acționare. Pentru 

transmiterea mișcării la cele trei roți motoare ale MicroRobotului de Inspecție în Țevi (µRIT) 

sunt utilizate trei transmisii cu roți dințate. 

µRIT are dimensiuni reduse și componente ce pot fi fabricate cu tehnologii 

convenționale. Lungimea sa este de 87,4 mm și cântărește 103 grame.  

µRIT a fost testat, iar rezultatele obținute au fost descrise. Testarea a fost realizată 

utilizând o țeavă de oțel cu diametrul de 50 mm, dispusă atât în poziție orizontală cât și 

verticală. Pentru țeavă în poziția orizontală sunt prezentate rezultatele obținute la măsurarea 

forței de tracțiune. 

µRIT a prezentat o bună mobilitate și de asemenea, capacitatea de a depăși obstacolele 

de mici dimensiuni. 

Principalele avantaje prezentate de acest MicroRobot de Inspecție în Țevi (µRIT) este 

structura compactă, eficiență ridicată, fiabilitate ridicată și costuri reduse de fabricație.  

În finalul capitolului se prezintă propunerea autorului pentru dezvoltarea unui Sistem 

MicroRobotic Modular pentru Inspecție în Țevi (SµRIT).  
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Cap. 5. CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA MINIROBOŢILOR 

OMNIDIRECŢIONALI 
 

După prezentarea unor aspecte specifice roților convenționale (standard) și speciale 

(omnidirecționale), utilizate în construcția roboților omnidirecționali, sunt prezentate 

contribuțiile autorului la conceperea și realizarea miniroboților omnidirecționali cu astfel de 

roți. 
 

5. 1. Introducere 

 

Roboții mobili pot fi utilizați în multe aplicații, cum ar fi, căutare și salvare, explorare 

și divertisment, medicină de asistență, transport industrial, etc [1]. 

Un robot mobil are nevoie de mecanisme de locomoție pentru a se deplasa în mediul 

său. Există mai multe mecanisme pentru a realiza acest obiectiv, de exemplu, mecanisme cu 

unul, două, patru și șase picioare și multe configurații pentru locomoția cu roți [2], [3]. În 

multe aplicații ale roboților mobili, mecanismul de locomoție preferat este cel cu roți. 

Manevrabilitatea unui robot mobil cu roți depinde de tipul roților și acționarea 

utilizată. Roboții mobili cu roți pot fi clasificați, în funcție de caracteristicile lor de 

mobilitate, în olonomici şi neolonomici [4]. Cei cu trei grade de libertate în plan sunt 

caracterizați de o manevrabilitate maximă și se numesc olonomici. Cei care au mai puțin de 

trei grade de libertate în plan se numesc neolonomici. Sunt constructiv mai simpli și prin 

urmare mai ieftini, mobilitatea în plan fiind asigurată cu mai puține motoare.  

Tracțiunea, manevrabilitatea, stabilitatea și controlul sunt principalele probleme în 

proiectarea roboților mobili. Acestea depind de tipurile de roți, configurațiile acestora și 

modalitatea de acționare. 

Roboții mobili au în structură două categorii de roți: convenționale (standard) și 

speciale (omnidirecționale). 

 

5.2. Tipuri de roți  

 

 5.2.1. Roți convenționale (standard) 

 

Roțile convenționale sunt utilizate din cauza simplității lor și deoarece sunt 

disponibile în toate mărimile și formele. Roțile convenționale au capacități mari de încărcare 

și toleranță ridicată la neregularitățile suprafeței de contact. 

Cele mai răspândite posibilități de realizare a roboților sunt cele cu roți directoare. 

Roboții mobili bazați pe acest principiu au cel puțin două roți, fiecare fiind și motoare și 

directoare. Acești roboți mobili se pot mișca în orice direcție, în orice configurație [7].  

Un mare dezavantaj al roților convenționale este frecarea ridicată ce apare în timpul 

direcționării, deoarece în această situație roata, este rotită în jurul axei verticale. Acest 

dezavantaj reduce precizia de poziționare și crește consumul de energie și uzura pneurilor [8].  

Această problemă, apare datorită faptului că roata generează forțe de frecare mult mai 

mari, atunci când este rotită în jurul axei verticale decât atunci când se rotește în jurul axei 

centrale [8]. Problema poate fi redusă utilizând sistemul cu roți duble similar celui utilizat la 

trenul de aterizare frontal al avioanelor. Roțile din sistemul cu roți duble se rostogolesc 

simultan în timpul direcționării.  

 

 5.2.2. Roți omnidirecționale 

 

Roțile omnidirecționale permit robotului să efectueze deplasarea în toate direcțiile, 

fără a fi necesară rotația acestuia în jurul axei verticale [9].  
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O roată omnidirecțională este realizată dintr-un hub, înconjurat de elemente de rulare 

(role): sferice, cilindrice, conice sau circulare. Roțile omnidirecționale pot fi clasificate în 

funcție de orientarea segmentelor de rulare de pe butucul lor.  

 Aceste roți speciale sunt concepute astfel încât să realizeze tracțiunea într-o direcție și 

să permită mișcarea pasivă în altă direcție. În acest fel, se obține a o manevrabilitate mare în 

mediile aglomerate. 

În literatura de specialitate, pot fi identificate următoarele tipuri de roți speciale 

(omnidirecționale): roți universale, roți Mecanum, roți sferice, roți ortogonale. 
 

5.2.2.1. Roți universale 

În cazul roților universale, segmentele de rulare (rolele) sunt montate perpendicular 

față de axa de rotație a roții [5], [10], [11]. Astfel, față de rotația ei normală, roata se poate 

translata pe o direcție paralelă cu axa de rotație.  

5.2.2.2. Roți Mecanum   
 

Roata Mecanum a fost inventată în 1973 de către inginerul suedez Ilon de la 

Mecanum Company [12]. Din acest motiv ea se numește roată Mecanum sau suedeză. Roata 

Mecanum este un exemplu de roată cu un design special ce are montate un număr de role 

dispuse pe suprafața exterioară unei roți normale. Axele de rotație ale rolelor sunt înclinate la 

45° față de axa de rotație a roții pe care urmează a fi montate.  

Utilizând patru astfel de roți se poate obține mișcarea omnidirecțională pentru un 

robot, fără a avea un sistem de direcție convențional.  

Roţile Mecanum au următoarele avantaje: design compact, capacitate de încărcare 

mare, viteza redusă și forță de împingere atunci când se deplasează în diagonală iar din 

dezavantaje se pot menționa: contact discontinuu, sensibilitate mare la neregularitățile 

suprafeței de locomoție, design complex [13]. Acest tip de roată este utilizat în mod obișnuit 

în aplicațiile robotice ce necesită o manevrabilitate ridicată.  

O roată omnidirecțională Mecanum are trei grade de mobilitate (Fig. 5.1). Acestea 

sunt: rotația roții (un grad de mobilitate), rotația rolei (al doilea grad de mobilitate), și rotația 

cu alunecare în jurul axei verticale care trece prin punctul de contact dintre rolă și suprafața 

de locomoție (al treilea grad de mobilitate), [14], [15].  

În cele mai multe cazuri, roțile omnidirecționale sunt conectate relativ la corpul 

robotului și nu se orientează pentru direcționare. Direcția poate fi obținută prin combinația 

vitezelor roților, la acest tip de roboți.  

Roțile prezentate în figura 5.1 a, b sunt roți omnidirecționale generale. La roata 

omnidirecțională prezentată în figura 5.1 a, axele rolelor fac un unghi de înclinare γ cu planul 

roții [15], [16]. Mai multe tipuri diferite de astfel de roți sunt disponibile în funcție de rolele 

utilizate și de unghiul de înclinare al acestora (de exemplu γ = 45° la roata Mecanum și γ = 0° 

la roata universală), [15], [16]. 
 

 
    a)       b)  

Fig. 5.1 Gradele de mobilitate ale roții omnidirecționale generale [15], [16] 

a) Roata Mecanum cu γ = 45º  b) Roata universală cu γ = 0º 
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Conform [15], [16] viteza roții poate fi împărțită în două componente, una în direcția 

activă și alta în direcția pasivă. Componenta activă a vitezei este direcționată de-a lungul axei 

rolei în contact cu suprafața de locomoție, iar componenta pasivă este perpendiculară pe axa 

rolei.  

Design-ul unei roți Mecanum cu role periferice dispuse în exterior se prezintă în 

figura 5.2. Acest design, deși are o bună capacitate de încărcare, are dezavantajul că, la 

deplasarea pe o suprafață înclinată sau pe o suprafață de lucru inegală, janta roții poate fi în 

contact cu suprafața în locul de rolelor, împiedicând astfel funcționarea corectă a acesteia.  

Un design alternativ simplu, propus de asemenea, de Ilon, care ameliorează aceasta 

problemă, are rolele împărțite în două și montate central așa cum se prezintă în figura 5.3, 

[12], [17]. 

  
 

 

 

 

 

 

Alte metode de îmbunătățire a eficienței roții Mecanum sunt propuse în [17], [18]. 

 

 5.2.2.3. Roți ’’sferice’’ 

 

 Un alt model special de roți utilizate la realizarea roboților omnidirecționali sunt  

roțile ’’sferice’’ [19], [20]. Acestea au fost dezvoltate de Vest și de Asada în 1997 [19].  

 Mișcarea de rotație de la axul motorului este transmisă cu ajutorul roților dințate către 

un set de role, iar apoi este transmisă bilei de către role prin frecare (principiu asemănător 

mișcării bilei mouse-ului). Datorită rolelor, fixate de către inelul de rulare și șasiu, bila se 

poate rostogoli pasiv în orice direcție. 

 La fel ca roțile castor, universale sau Mecanum, roțile sferice nu impun constrângeri 

directe asupra locomoției robotului. Axa lor de rotație are o direcție arbitrară. Datorită 

construcției complexe, roțile sferice sunt mai puțin utilizate în practică. 

  

 5.2.2.4. Roți ortogonale  
 

 Un nou sistem de locomoție bazat pe roți ortogonale se prezintă în [21], [22], [23]. 

Acest concept de roată utilizează perechi de roți sferice trunchiate într-o configurație 

ortogonală, dispuse pe axul motor. Roțile se pot roti liber pe axul motorului și produc o forță 

de rostogolire în direcția acționării, și în același timp se pot rostogoli liber în direcția 

ortogonală.  

 Acest concept de roată ortogonală s-a prezentat în două tipuri de asamblare: 

asamblare longitudinală și asamblare laterală. Utilizând trei astfel de roți se poate obține 

mișcarea omnidirecțională. Cu acest aranjament, contactul cu suprafața de locomoție poate fi 

asigurat în orice moment pentru a produce o forță de tracțiune mai bună în comparație cu 

roata Mecanum.  

Alte tipuri de roți ortogonale se prezintă în [24], [25], [26]. În locul sferelor secționate 

din roata ortogonală convențională, aceste două configurații propun utilizarea unui ansamblu 

compus din discuri profilate /calote sferice (două, respectiv patru), care să formeze o sferă. 

Fiecare astfel de disc profilat / calotă sferică se poate roti liber în jurul propriei axe.   

        
a)    b) 

Fig. 5.2 Roata Mecanum bazată pe conceptul Ilon  Fig. 5.3 Roata Mecanum cu role montate central 
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 Aceste soluții reduc sensibilitatea față de fragmente sau neregularități ce pot apărea pe 

suprafața de locomoție, și cresc semnificativ capacitatea de transport față de roțile ortogonale 

convenționale. 

Deși roțile speciale au o mobilitate omnidirecțională bună, au de cele mai multe ori 

structuri mecanice complexe și pot avea capacități de încărcare limitate. De asemenea, 

modelele cu role pasive pot genera vibrații nedorite apărute în urma contactului dintre acestea 

și suprafața de locomoție. 

 

5.3. Roboți omnidirecționali  

 

În comparație cu roboții cu roți convenționale, roboții omnidirecționali au avantaje 

mari în privința mobilității în medii aglomerate. Roboții omnidirecționali își pot schimba 

direcția, fără a-și schimba poziția sau orientarea roților, fiind capabili să îndeplinească sarcini 

cu ușurință, în medii aglomerate, cu obstacole statice și dinamice și în culoare înguste. De 

obicei, aceste medii se găsesc în ateliere din fabrici, birouri, depozite, spitale. 

Termenul omnidirecțional este utilizat pentru a descrie capacitatea unui sistem mobil 

de a se deplasa instantaneu în orice direcție din orice configurație. 

Roboții omnidirecționali pot fi clasificați în două categorii. Această clasificare se face 

în funcție de tipul roților, după cum urmează: roboți cu roți speciale - așa-numitele roți 

omnidirecționale și roboți cu roți convenționale. De obicei, un robot omnidirecțional are trei 

sau mai multe astfel de roți. 

O mare varietate de roboți omnidirecționali sunt prezentați în literatura de specialitate, 

[9], [27], [28], [29], [30], [31]. În lucrările anterioare ale autorului, au fost propuse diferite 

prototipuri de platforme omnidirecționale cu roți convenționale [34], [35], [36], [37] și cu roți 

speciale [32], [33], [3].  
 

5.4. Contribuții la dezvoltarea MiniRoboţilor Syncro-Drive (MRSD) 
 

Acest paragraf prezintă doi miniroboţi omnidirecționali cu roți convenționale, 

dezvoltați de autor, care utilizează principiul de acționare sincron (denumiți MRSD) [37], [1], 

[38]. Miniroboţii conțin trei perechi de roți convenționale și două motoare de curent continuu.  

Transmiterea mișcării de la motoarele de curent continuu la roțile miniroboţilor este 

realizată cu ajutorul mecanismelor cu roți dințate: trei pentru direcție și alte trei pentru 

deplasare. Primul motor de curent continuu controlează rotația celor trei perechi de roți în 

jurul axei orizontale, generând astfel forța motrice a miniroboţilor. Al doilea motor 

controlează rotația celor trei perechi de roți în jurul axei verticale, deci generează orientarea 

acestora. 
 

5.4.1. Principiul syncro-drive 
 

Caracteristica roboților syncro-drive (roboți cu acționare sincronă) este faptul că 

toate roțile sunt rotite simultan, astfel încât să arate întotdeauna în aceeași direcție de 

deplasare (toate roțile sunt direcționate și antrenate sincron), (Fig. 5.4), [27], [28], [30], [31]. 

  

 
 

Fig. 5.4 Principiul syncro-drive 
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În literatura de specialitate, sunt prezentați o serie de roboți cu roți omnidirecționale 

clasice, care utilizează principiul syncro-drive [27], [28], [39], [29]. Ei au trei sau patru roți / 

perechi de roți, care sunt toate antrenate și direcționate în același timp [40], [41], [42].  

Aceasta se poate realiza, utilizând un singur motor și un lanț cinematic pentru direcție 

și un singur motor și un lanț cinematic pentru antrenarea roților.  

Prin urmare, un robot syncro-drive (de asemenea, cunoscut sub numele de robot 

sincron) are doar două grade de mobilitate [31], [43], [44], [45], [46]. 

Platforma nu se rotește ca roțile directoare, astfel că rămâne cu aceeași orientare, 

indiferent de direcția de deplasare a robotului mobil. Din acest motiv acești roboți au forma 

simetrică a platformei (Fig. 5.5).  

Un astfel de robot cu sistem de propulsie sincronă este un robot aproape olonomic, 

deoarece se poate deplasa în orice direcție. Totuși, robotul trebuie să se oprească pentru ca 

roțile să fie realiniate pentru a-și putea schimba direcția de deplasare (de exemplu de la 

deplasarea înainte la deplasarea în lateral). Robotul nu se poate deplasa și roti în același timp. 

 

 
a)     b)    c) 

 
     d)       e) 

Fig. 5.5 Configurații de roboți sincroni cu roți [30], [38] 
 

În general, un robot syncro-drive poate fi construit prin utilizarea roților orientabile 

centrate (pivotante) sau a roților orientabile necentrate (pivotante cu excentric, castor). 

Sincronizarea mecanică necesară poate fi realizată în mai multe moduri, cel mai frecvent 

fiind cu lanț, curea sau roți dințate (Fig. 5.6) [27], [49], [41], [42], [46].  

Configurațiile de acționare prin lanț și curea au o problemă în privința preciziei 

direcției și alinieri roților datorită distribuției neuniforme a detensionării, care variază în 

funcție de încărcare și sensul de rotație. În plus chiar dacă lanțurile (sau curelele) sunt 

tensionate pentru a reduce detensionarea, roțile individuale trebuie realiniate.  
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Fig. 5.6 Configurația robotului syncro-drive cu trei roți [27], [28] 

 

Aceste probleme sunt eliminate complet la varianta de acționare prin roți dințate. 

Sistemele de angrenaje reduc semnificativ zgomotul precum și generarea de particule, acest 

aspect fiind foarte important în aplicațiile din camerele curate [47]. 

  Sincronizarea poate fi implementată de asemenea și electronic, dacă roboții au 

motoare dedicate pentru fiecare roată (Fig. 5.7). 

În figura 5.7 se prezintă un minirobot realizat sub coordonarea autorului în laboratorul 

de Robotică al Departamentului de Mecatronică și Dinamica Mașinilor. Pentru orientarea 

roților trebuie sincronizate patru servomotoare iar pentru deplasarea minirobotului trebuie 

antrenate sincronizat alte patru motoare. 

 

 
Fig. 5.7 Robot sincron cu patru roți 

 

 
Fig. 5.8 Modulul roţii 

a) schema structurală b) subanasamblul funcțional 
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Pentru antrenarea fiecărei roți se utilizează un motor de curent continu cu reductor și o 

transmisie cu roți dințate conice cu dinți drepți (z1 = z2 = 16 dinți) și pentru orientare un 

servomotor (Fig. 5.8).  

În acest fel roțile minirobotului sunt rotite împreună astfel încât să indice întotdeauna 

aceeași direcție de deplasare.  

Dezavantajul acestei sincronizări îl reprezintă numărul mare de motoare de acționare 

(două pentru fiecare roată). 

Avantaje / dezavantaje ale roboților syncro-drive 

Principiul acționării sincrone, față de alte configurații de roboți cu roți, are 

următoarele avantaje [41], [1]:  

 - utilizează numai două motoare: un motor care rotește împreună toate roțile pentru a 

produce deplasarea robotului, și un motor care rotește toate roțile pentru schimbarea direcției 

acestora; 

- nu necesită sistem de suspensie - configurația cu trei roți asigură contactul cu 

suprafața de locomoție a fiecărei roți; 

- structura mecanică garantează deplasarea în linie dreaptă;  

- robotul se poate deplasa la o poziție precisă, și se poate roti pe loc pentru obținerea 

orientării dorite; 

 - controlul independent al rotației față de deplasarea înainte a robotului simplifică 

controlul general al acestuia; 

 - posibilitatea proiectării simetrice; 

 - tracțiune excelentă; 

 - rază de întoarcere zero;  

- manevrabilitate ridicată; 

Principalul dezavantaj ale principiului syncro-drive este complexitatea proiectări și 

implementări. 

Avantajele acestei categorii de roboţi se pot observa atunci când se evidențează aria 

de acoperire pe care o pot parcurge într-un mediu dat. O astfel de aplicaţie într-un mediu real 

este curăţarea sau aspirarea podelelor. 

 

5.4.2. Dezvoltarea MiniRobotului Syncro-Drive-1 (MRSD-1) 
 

Arhitectura mecanică 

MiniRobotul Syncro-Drive-1 (MRSD-1), prezentat în această parte utilizează trei 

perechi de roți convenționale. MRSD-1 este compus dintr-o platformă dispusă pe trei 

elemente de susținere. La baza fiecărui element de susținere există o pereche de roți 

convenționale antrenate printr-un angrenaj melcat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.9 Modelul 3D în Solid Works a MRSD-1 
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Două motoare de curent continuu sunt dispuse pe platformă: unul pentru antrenarea 

roților și un altul pentru direcție. Transmiterea mișcării de la motoarele de curent continuu la 

roțile robotului se face utilizând mecanisme cu roți dințate (compuse din angrenaje cilindrice 

cu dinți drepți): trei pentru direcție și alte trei pentru antrenarea roților. 

Modelul 3D al MiniRobotului Syncro-Drive-1 (MRSD-1) este prezentat în figura 5.9, 

și o imagine a prototipului dezvoltat este prezentată în figura 5.10, [35], [37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.1. Sistemele de antrenare și direcție 

 

Pentru antrenarea roților, MRSD-1 are în structura sa trei mecanisme identice cu roți 

dințate. Schema cinematică pentru unul dintre aceste mecanisme este prezentată în figura 

5.11 [37]. În această schemă se utilizează următoarele notații: nm1 – turația motorului (turația 

maximă  a  motorului, nm1 = 4750 rot/min), nR - turația  roții,  z1 = 10;  z2 = 50; z3 = 20; z4 = 

40; z5 = 40; z7 = 20 - numărul de dinți ai roților dințate, z6 = 1 – numărul de începuturi ale 

melcului. Alte trei mecanisme identice sunt utilizate pentru direcție. 

 

 
Fig. 5.11 Schema structurală a mecanismului de antrenare 

 
Fig. 5.10 MiniRobotul Syncro-Drive-1 dezvoltat 

 



Mihai Olimpiu TĂTAR   Teză de abilitare 

 

- 79 - 
 

Schema cinematică a unuia dintre aceste mecanisme este prezentată în figura 5.12. 

Notațiile utilizate în această schemă sunt: nm2 – turația motorului de direcționare (turația 

maximă a motorului de direcție, nm2 = 4750 rot/min); nax – turația axului de direcționare, z'1 = 

10; z'2 = 50; z'3 = 10; z'4 = 30; z'5 = 50, numărul de dinți ai roților dințate [37]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În figura 5.13a roțile MiniRobotului Syncro-Drive-1 (MRSD-1) sunt în poziția 0º – în 

aceasta configurație, MRSD-1 se va deplasa spre dreapta. În figura 5.13 b roțile sunt rotite cu 

45º. Toate cele trei perechi de roți se rotesc în mod egal. 

 

 
a)          b) 

Fig. 5.13 Roțile active directoare în poziție 0○ și rotite cu 45○ 

 

În schema structurală din figura 5.14 pentru a fi evidențiate mecanismele de antrenare 

și direcționare,  roțile dințate s-au notat cu indicii a și b. (Ex. – mecanism de antrenare: 1 – 2a 

- 3a – 4a – 5a – 6 a – 7a;  mecanism pentru direcționare: 1’ – 2’a – 3’a – 4’a – 5’a). 

 
Fig. 5.12 Schema structurală a mecanismului de direcție 
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Fig. 5.14 Schema structurală a MiniRobotului Syncro-Drive-1 (MRSD-1) 

 

5.4.2.2. Cinematica directă a MiniRobotului Syncro Drive-1 

 

Pentru analiza cinematică definim trei sisteme de referințe: sistemul de bază {OI, XI, 

YI} atașat suprafeței de locomoție, sistemul local {OR, XR, YR} atașat șasiului MiniRobotului 

Syncro Drive-1 și  sistemului local {OW, XW, YW} atașat  roților MiniRobotului Syncro 

Drive-1 (Fig. 5.15).  

 
Fig. 5.15 Dispunerea sistemelor de coordonate pe MiniRobotul Syncro Drive-1 
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Orientarea celor trei roți active castor în raport cu sistemul de referință din centrul 

MiniRobotului Syncro-Drive-1 {OR, XR, YR} sau în raport cu sistemul de referință de bază 

{OI, XI, YI} este dată de θ unghiul.  

Poziția MiniRobotului Syncro-Drive-1 este dată de coordonatele x și y ale centrului de 

greutate în raport cu sistemul de coordonate {OI, XI, YI}. 

x (t) și y (t) semnifică coordonatele la momentul t ale MiniRobotului Syncro-Drive-1 

raportate într-un sistem de coordonate de bază iar θ (t) descrie orientarea MiniRobotului 

Syncro-Drive-1. Triplet (x, y, θ) descrie configurația cinematică a MiniRobotului Syncro-

Drive-1. 

Mișcarea MiniRobotului Syncro-Drive-1 este constrânsă de faptul că viteza de 

translație v este legată întotdeauna de direcția de deplasare θ a minirobotului, care este o 

constrângere neolonomică. 

Fie x(t0) și x(tn) coordonatele MiniRobotului Syncro-Drive-1 la momentul t0 și 

respectiv tn. v(t) reprezintă viteza de translație a MiniRobotului Syncro-Drive-1 la momentul t 

și ω (t) viteza sa de rotație.  

x(tn) și y(tn) pot fi exprimate ca o funcție de x(t0), y(t0), v(t) și θ(t), [1]: 

 nt

tn dtttvtxtx
0

)(cos)()()( 0      (5.1) 

 nt

tn dtttvtyty
0

)(sin)()()( 0      (5.2) 

 nt

tn dtttt
0

)()()( 0       (5.3) 

Viteza de translație a MiniRobotului Syncro Drive-1, v este egală cu r   unde r este 

raza roților iar   - este viteza unghiulară a roților. 

 

5.4.2.3. Arhitectura electronică 
 

Componentele electronice ale MiniRobotului Syncro Drive-1, necesare pentru 

comanda celor două motoare de curent continuu, sunt prezentate în continuare. Sistemul fix 

este prezentat în figura 5.16, și este compus dintr-un calculator și un modul radio. 

Comunicarea între calculator și modulul de emisie-recepție este realizată prin intermediul 

unui convertor PmodRS232 serial la TTL. 

Interfața cu utilizatorul care rulează pe PC este implementată în Matlab și permite 

controlul MiniRobotului Syncro Drive-1 de-a lungul unei anumite traiectorii sau controlul său 

de la distanță cu ajutorul unui joystick [1]. 

Controlul turației motoarelor de curent continuu ce acționează MiniRobotul Syncro-

Drive-1 este realizat prin intermediul circuitului electronic din structura sa. Componenta 

hardware constă într-o placă de baza Cerebot II [48], și câteva module periferice 

suplimentare. Pentru a citi encoderele au fost utilizate două module periferice Pmod HB5, 

[48].  

 
a) 
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b) 

Fig. 5.16 Schema de control a MiniRobotului Syncro Drive-1 

 

5.4.2.4. Testarea MiniRobotului Syncro Drive - 1  

 

Testarea MiniRobotului Syncro Drive-1 a fost realizată în condiții de laborator. Figura 

5.17 prezintă imagini din procesul de testare a prototipului dezvoltat [37], [1]. 

Turația roților motoare nR este data de relația următoare: 

    7
z

6
z

5
z

3
z

2
z

1
z

nn mR  1      (5.4) 

.    

   a)     b)     c) 

 
d)           e)           f) 

Fig. 5.17 Procesul de testare a MiniRobotului Syncro Drive-1 

Viteza liniară v a MiniRobotului Syncro Drive-1 se poate determina cu relația:  
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30

1
     (5.5) 

unde: 
R  este viteza unghiulară a roții, r este raza roților 
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Viteza teoretică de deplasare a MiniRobotului Syncro-Drive-1 este 0,112 m/s, 

utilizând o tensiune de alimentare de 6 V și turația nm1 = 4750 rot/min. Pentru aceleași date 

de intrare, viteza de deplasare măsurată este de 0,1 m/s. Viteza unghiulară a axului de direcție 

ωax este dată de relația: 

     5
z'

3
z'

2
z'

1
z'nm

ax 
30

2
      (5.6) 

Pentru o turație a motorului de curent continuu de direcție nm2 = 1500 rot/min se 

realizează un unghi de direcționare (orientare) de 
2


 în t = 0,3 s. Masa MiniRobotului Syncro 

Drive-1 este 900 g, înălțimea de 200 mm, lățimea de 160 mm și roțile au o rază de 45 mm. 

 

5.4.3. Dezvoltarea MiniRobotului Syncro-Drive-2 (MRSD-2) 

 

Structura mecanică 

MiniRobotul Syncro-Drive-2 (MRSD-2), utilizează trei perechi de roți convenționale 

și două motoare de curent continuu dispuse pe platforme hexagonale etajate (Fig. 5.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Transmiterea mișcării de la motoarele de curent continuu la roțile MiniRobotului 

Syncro Drive-2 este realizată utilizând mecanisme cu roți dințate: trei pentru direcție și alte 

trei pentru deplasare.  

Cele două platforme hexagonale sunt realizate din oțel și au latura de 114 mm. Masa 

MiniRobotului Syncro Drive-2 este 1864 grame, și înălțimea de 220 mm, iar roțile au un 

diametru de 64 mm. 

Perechile de roți utilizate de robot se pot roti 360º. MRSD-2 poate fi deplasat pe orice 

traiectorie. În figura 5.18 este prezentată o imagine a prototipului dezvoltat, [38].  

 

5.4.3.1. Sistemele de antrenare și direcție 

 

Pentru acționare, MRSD-2 are în structura sa trei mecanisme identice ce utilizează roți 

dințate cilindrice și roți conice cu dinți drepți. Schema structurală a unuia dintre aceste 

mecanisme este prezentată în figura 5.19.  

Notațiile utilizate în figura 5.19 sunt următoarele: Me1 - motorul de antrenare 

(acționare), nm1 - turația motorului de acționare (antrenare), nR - turația roții, 1, 2, 3, 4 – roți 

dințate cilindrice, 5, 6 – roți dințate conice. Numărul de dinți este: z1 = 14, z2 = 32, z3 = 32, z4 

= 32, z5 = 20, z6 = 20. Cele trei perechi de roți sunt montate în cadre în formă de U. Din 

    
a)      b) 

Fig. 5.18 Imagini cu MiniRobotul Syncro Drive-2 (MRSD-2) dezvoltat 
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fiecare pereche de roți numai o roată este antrenată (acționată) de motorul de curent continuu 

prin intermediul roților dințate de 1-2-3-4-5-6, [38]. 

 
Fig. 5.19 Schema structurală a mecanismului de acționare (antrenare) a roților 

 

Turația roților motoare 
Rn  este dată de relația: 

    5
z

6
z

4
z

1
z

nn mR  1      (5.7) 

Viteza de deplasare v a MiniRobotului Syncro Drive-2 poate fi determinată cu 

următoarea relație: 

    

 r

5
z

6
z

4
z

1
zn

rv m
R

30

1
     (5.8) 

unde: 
R  este viteza unghiulară a roților, r este raza roților (r = 32 mm). 

Pentru direcție, sunt utilizate alte trei mecanisme identice cu roți dințate (cilindrice cu 

dinți drepți). În figura 5.20 este prezentată schema structurală a unuia dintre aceste 

mecanisme. În această schemă sunt utilizate următoarele notații: Me2 – motorul pentru 

direcție, nm2 - turația motorului de direcție, ns – turația axului de direcție (ns = n cadru în formă de U 

= n4), 1', 2', 3', 4' – roți dințate cilindrice. Numărul de dinți este: z'1 = 14, z'2 = 32, z'3 = 32, z'4 

= 32. La orientarea cadrului în formă de U cele două roți se rotesc în direcții opuse [38]. 

 
Fig. 5.20 Schema structurală a mecanismului de direcție 
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Turația pentru direcționare ns este dată de relația: 

    



4
z'

1
z'

nn ms 2       (5.9) 

Cele trei mecanisme utilizate pentru acționarea și pentru direcționarea roților pot fi 

identificate în figura 5.21. 

   
a)          b) 

Fig. 5.21 Mecanismele de antrenare și direcție 

 

Figura 5.22 a prezintă cele trei perechi de roți standard active de direcție în poziția de 

0º și în figura 5.22 b roțile rotite cu 45º. Și în cazul MiniRobotului Syncro Drive-2 toate roțile 

se rotesc în mod egal cu aceeași deplasare unghiulară.  

 

Analiza cinematică în cazul MiniRobotului Syncro Drive-2 este similară cu cea 

prezentată la MiniRobotul Syncro Drive-1 în paragraful 5.4.3. În acest sens dispunerea 

sistemelor de coordonate atașate MiniRobotului Syncro Drive-2 se prezintă în figura 5.23.  

În comparație cu primul prototip (MRSD-1) prezentat în paragraful 5.4.2 cel de al 

doilea prototip (MRSD-2) a fost dotat cu o turelă (necesară orientării). În acest sens pentru 

acționarea ei s-a utilizat un al treilea motor de acționare Me3.  

Schema structurală a MiniRobotului Syncro Drive-2 cu turelă realizat se prezintă în 

figura 5.24, iar modelul 3D și o fotografie a sa în figura 5.25.  

 

    a)             b) 

Fig. 5.22 Roțile de direcție ale MRSD-2   

               în poziția 0º și rotite cu 45º  

 

 

 

 

 

Fig. 5.23 Dispunerea sistemelor de   

            coordonate atașate MRSD-2 



Mihai Olimpiu TĂTAR   Teză de abilitare 

 

- 86 - 
 

 

 

  

Fig. 5.24 Schema structurală a MiniRobotului Syncro-Drive-2 cu turelă 

 

 

 
  a)      b) 

Fig. 5.25 Modelul CAD al MiniRobotului Syncro-Drive-2 cu turela și prototipul dezvoltat 

 

Testarea MiniRobotului Syncro-Drive-2 a fost realizată în condiții de laborator pe 

suprafețe plane. În figurile 3.26 se prezintă imagini din procesul de testare a prototipului 

dezvoltat. 
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a) 

  
b) 

Fig. 3.26 Procesul de testare a MiniRobotului Syncro-Drive-2 

a) orientarea roților b) deplasarea MiniRobotului Syncro-Drive-2 
 

5.4.4. Concluzii și contribuții  

 

Roțile roboților syncro-drive sunt direcționate și antrenate simultan prin utilizarea a 

două motoare. Aceasta se poate realiza cu ajutorul transmisiilor: cu roţi dinţate, cu lanţ sau 

curea.  

Platforma robotului nu se rotește, rămânând cu aceeași orientare, indiferent de direcția 

sa de deplasare. Pentru a-și schimba direcția de deplasare, robotul trebuie să se oprească şi să-

şi redirecţioneze roţile şi apoi să pornească din nou. 

Prin utilizarea principiul syncro-drive și a trei perechi de roți convenționale autorul a 

dezvoltat doi miniroboţi omnidirecționali (MRSD-1, MRSD-2).  

Un avantaj semnificativ al roboților syncro-drive este faptul că mișcarea 

omnidirecțională poate fi realizată prin utilizarea a numai două motoare de acționare. 

Configurația cu trei perechi de roți asigură o bună tracțiune și stabilitate.  

Având în vedere că structura mecanică garantează direcția sincronă și acționarea 

mișcării, este necesar un efort mai redus pentru controlul mișcării acestor miniroboţi.  

MRSD-2 în comparație cu MRSD-1 are centrul de greutate mai aproape de suprafața de 

locomoție ceea ce îi oferă o mai bună stabilitate. De asemenea, are o structură simplă, 

utilizând în transmisii roți dințate cilindrice și conice. 

MRSD-1 şi MRSD-2 au fost testați cu succes pe suprafețe plane, în condiții de 

laborator.  

Direcții de cercetare-dezvoltare 

Pentru a evita obstacolele întâlnite pe suprafața de locomoție cei doi miniroboţi 

dezvoltați (MRSD-1, MRSD-2) vor fi dotați cu senzori.  

 

5.5. Contribuții la dezvoltarea MiniRoboților mobili  

       cu roți Omnidirecționale (MRO) 

 

Acest paragraf este dedicat prezentării contribuției autorului la dezvoltarea a două 

prototipuri de miniroboți omnidirecționali, dotați cu roți suedeze omnidirecționale.   
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Așa cum s-a menționat anterior, roțile omnidirecționale pot avea rolele înclinate cu 

diferite unghiuri față de axa roții. Prin combinarea acestor roți se pot obține diverși roboți 

care au proprietatea de omnidirecţionalitate. 

 

5.5.1. MiniRobot Omnidirecțional cu patru Roți (MRO-4R) 

 

Minirobotul omnidirecțional (MRO-4R), prezentat în acest paragraf are în structură 

patru roți omnidirecționale universale dispuse la 90º în jurul unei platforme circulare (Fig. 

5.27). Acționarea sa se realizează cu patru motoare de curent continuu cu reductor.  

Roata omnidirecțională utilizată în design-ul minirobotului mobil propus este 

prezentată în figura 5.28. Această roată comercială, denumita Omniwheel are șase role pasive 

la periferia sa, câte trei pe fiecare parte. Axele rolelor sunt perpendiculari pe axul roții. O 

roata Omniwheel este acționată în mod normal, în timp ce rolele permit o deplasare liberă în 

direcție perpendiculară [3], [33]. 

 

   
   a)             b) 

    

 
 

Pentru control, MRO-4R este echipat cu o placă de bază Cerebot II. Arhitectura 

sistemului de comandă și control este prezentată în figura 5.29. Pe platforma MRO-4R sunt 

montați trei senzori de distanță optici dispuși la 120º, conectați la porturile ADC ale 

controlerului plăcii de bază, [33], [3]. 

. 

 
 

     a)         b) 

Fig. 5.29 Arhitectura sistemului de control a MRO-4R 

Fig. 5.27 MiniRobotul Omnidirecțional cu patru 

      Roți universale (MRO-4R) 

Fig. 5.28 Roata omnidirecțională 

              universală (Omniwheel) 
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Considerăm sistemul de coordonate XRORYR atașat corpului MRO-4R și sistemul de 

coordonate de bază XOY (Fig. 5.27 b). Raza roții și raza corpului MRO-4R sunt notate cu r și 

respectiv L. Unghiurile dintre axele roților s-au notat cu αi (i = 1, 2, 3, 4).  

Viteza unghiulară a roții se notează cu ωi (i = 1, 2, 3, 4) și viteza liniară a centrului 

roții este notată cu vi (i = 1, 2, 3, 4) în raport cu sistemul de coordonate XRORYR. Unghiul 

dintre sistemele de coordonate XRORYR și XOY s-a notat cu θ [50]. Viteza unghiulară și 

viteza liniară a minirobotului s-a notat cu ω și v = [vx, vy]
T.  

Vitezele unghiulare ale roților MRO-4R se determină utilizând relația: 
 

  (

𝜔1(𝑡)
𝜔2(𝑡)
𝜔3(𝑡)
𝜔4(𝑡)

) =
1

𝑟
∙ [

−sin(𝛼1) cos(𝛼1) 𝐿
−sin(𝛼2) cos(𝛼2) 𝐿
−sin(𝛼3)

0
cos(𝛼3)

1
𝐿
𝐿

] ∙ [

𝑣𝑥(𝑡)
𝑣𝑦(𝑡)

𝜔(𝑡)

]  (5.10) 

 

MRO-4R este autonom energetic, are un diametru de 307 mm înălțimea de 100 mm și 

masa de 1,3 kg. 
 

5.5.2. MiniRobot Omnidirecțional cu trei Roți (MRO-3R)  
 

Acest MiniRobot Omnidirecțional are trei Roți omnidirecționale (MRO-3R) este 

autonom din punct de vedere energetic [51]. Masa MRO-3R este 1450 g și roțile au raza de 55 

mm.  

Roata omnidirecțională este fabricată din aluminiu iar exteriorul său este acoperit cu 

role de cauciuc plasate perpendicular pe axa de rotație a roții. În figura 5.30, este prezentată o 

fotografie a prototipului dezvoltat [52], [35], [36]. 

În cazul acestui MRO-3R corpul este realizat sub forma unei prisme cu baza 

hexagonală din PMMA. În interiorul acestuia sunt dispuse la 120º trei motoare de curent 

continuu cu reductor. 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru realizarea unor sarcini de inspecție, MRO-3R a fost dotat cu un braț serial cu 

trei grade de libertate și o minicamera video wireles (Fig. 5.31). 

   
Fig. 5.31 Fotografii ale MiniRobotului Omnidirecțional cu trei Roți (MRO-3R) 

cu braț serial și cameră video 

 
Fig. 5.30 MiniRobotul Omnidirecțional cu trei Roți (MRO-3R) dezvoltat  
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Cei doi miniroboţi mobili (MRO-4R, MRO-3R) prezentați în acest paragraf se pot 

deplasa numai pe suprafețe plane. 

În acest domeniu al roboților omnidirecționali autorul consideră că o direcție 

importantă de cercetare o constituie dezvoltarea roboților omnidirecționali modulari [53]. 

Roboții modulari propuși au în componență următoarele module [53]: 

- modul pasiv pentru comandă, 

- modul activ (motor) cu roată Suedeză cu dispunerea rolelor la 45º și 90º. 

Prin interconectarea modulelor active și pasive se pot obține o serie de roboți mobili 

omnidirecționali modulari cu roți (Fig. 5.32), [53]. 
 

    

a)     b)    c) 

Fig. 5.32 Modelul CAD al roboților modulari omnidirecționali cu roți Suedeze 

a), b) cu rolele la 90º și c) cu rolele la 45º 

 

5.6. Contribuții la dezvoltarea MiniRoboţilor mobili Omnidirecționali  

       cu Roți Mecanum (MRORM) 

 

În acest paragraf autorul prezintă un minirobot mobil omnidirecțional dezvoltat pentru 

educație și cercetare cu roți omnidirecționale [54]. Capabilitățile de mișcare omnidirecționale 

ale minirobotului se datorează roților sale speciale Mecanum. Sunt prezentate aspecte legate 

de proiectarea mecanică a roții Mecanum și a minirobotului omnidirecțional și arhitectura de 

comandă și modelele cinematice și dinamice ale minirobotului.  

 

5.6.1. Introducere 

 

Din marea diversitate a roboților mobili, roboții mobili omnidirecționali au abilitatea 

de a se deplasa instantaneu, în orice direcție din orice configurație. Un rol important în 

construcția acestora o au roțile speciale (omnidirecționale).  

Din numărul mare de roți omnidirecționale utilizate de roboții mobili 

omnidirecționali, roțile Mecanum s-au dovedit a fi cele mai eficiente în conducerea roboților 

pentru a atinge capacitatea de omnidirecționare. 

Roboții mobili omnidirecționali au fost investigați de către mai mulți cercetători în 

ultima perioadă. Din aceasta categorie de roboți mobili, roboții mobili cu roți Mecanum pot 

executa sarcini importante în medii aglomerate cu obstacole statice și dinamice, în culoare 

înguste, cum sunt cele din birouri, ateliere de lucru din fabrici și depozite, sau ca facilități 

pentru îngrijirea persoanelor în vârsta și în spitale etc, [57], [59], [60], [61]. 

Cum în general roboții mobili cu roți Mecanum au în componentă patru roți, 

capabilitățile omnidirecționale ale acestora depind de contactul dintre roată și suprafața de 

locomoție. În acest sens unii dintre roboții mobili cu roți Mecanum sunt echipați cu sisteme 

de suspensie.  

Din punct de vedere constructiv, roboții mobili cu roți Mecanum, au forma pătrată sau 

dreptunghiulară. Roțile fiind atașate pe ambele părți având rolele înclinate la +45º și -45° 

[31], [27]. 
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Deoarece roata are o singură rolă cu un singur punct de contact cu suprafața de 

locomoție la un moment dat, alunecarea este o problema comună în cazul acestor roboți. Ca 

rezultat imediat, pentru aceeași rotație a roții distanța parcursă pe direcția laterală este diferită 

de distanta parcursă pe direcția transversală.  

De asemenea, raportul dintre distanța pe direcția longitudinală parcursă și distanța pe 

direcție transversală, se  modifică  și în funcție de suprafața de locomoție  pe care se 

deplasează robotul mobil, pentru aceeași rotație a roții. 

 

 5.6.2. Roata Mecanum dezvoltată  

 

În scopul îmbunătățirii manevrabilității și aplicațiilor practice ale roboților în ultimii 

ani s-au dezvoltat o mare varietate de modele de roți Mecanum [18], [17]. 

Roata proiectată este alcătuită dintr-un butuc (hub) circular înconjurat de 12 role. 

Hub-ul și rolele sunt componentele principale ale roții Mecanum. Pe circumferința hub-ului 

sunt realizate canale speciale în care sunt fixate prin șuruburi elementele în forma de U. În 

aceste elemente în formă U dispuse la 45º față de axa butucului sunt fixate rolele (Fig. 5.33 a, 

b).  

Hub-ul, elementele în formă de U și pinii pe care se rotesc libere rolele sunt realizate 

din oțel. Rolele au fiecare diametru de 18 mm în centru și 14 mm la fiecare capăt și sunt 

realizate din aluminiu.  

Raza de profil a rolelor este de 320 mm. Roata proiectată are raza Rw = 100 mm și 

lățimea 35 mm (Fig. 5.33 c). Și  în  cazul acestei roți hub-ul este cel acționat iar rolele sunt 

pasive. În figura 5.33 este prezentată roata omnidirecțională proiectată și o fotografie a ei, [3], 

[54]. 

 

 
a)     b)      c) 

Fig. 5.33 Roata Mecanum dezvoltată  

a), b) model 3D c) fotografia 

 

 5.6.3. Dezvoltarea MiniRobotului omnidirecțional cu Roți Mecanum (MRRM) 

 

MiniRobotul omnidirecțional cu Roți Mecanum (MRRM) dezvoltat și prezentat în 

această parte (Fig. 5.34 a) este realizat dintr-o platformă cu formă geometrică simplă - 

dreptunghiulară, la capetele căreia sunt atașate două elemente în forma de T, [3], [54]. 

Pentru acționare s-au utilizat patru motoare de curent continuu cu reductor, axul 

acestora fiind solidarizat cu roata Mecanum proiectată. Pentru fiecare roată a MRRM se 

utilizează câte o suspensie. Acestea sunt conectate între elementele în forma de T și 

elementul mobil pe care este montat ansamblul motor-roată (Fig. 5.35).  

Design-ul propus asigură ca rolele să fie întotdeauna în contact cu suprafața de 

locomoție, permițând astfel o mai bună performanță pe suprafețe denivelate.  

MRRM dezvoltat nu este autonom energetic deoarece este alimentat prin intermediul 

cablurilor la o sursă de alimentare. Modelarea 3D și fotografia prototipului dezvoltat sunt 

prezentate în figura 5.34 a, b. 
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a)       b) 
 

 
c) 

Fig. 5.34 MiniRobotul omnidirecțional cu Roți Mecanum (MRRM) 

a) model 3D  b), c) prototipul dezvoltat [54] 
 

 
Fig. 5.35 Suspensia MRRM 

 

5.6.4. Sistemul de control al MRRM 

 

Pentru comanda și controlul MiniRobotului omnidirecțional cu Roți Mecanum 

(MRRM) a fost proiectată și realizată o placă electronică prezentată în figura 5.36, [6]. 

Aceasta are în componență: microcontrolerul ATMega 644, oscilator extern de 20MHz, două 

drivere cu punte H de tip L293D, senzor de infraroșu TSOP34836, stabilizatorul de tensiune 

LM7805 (Fig. 5.37).  

MRRM poate fi comandat în două modalități: prin telecomandă în infraroșu și prin 

intermediul unui joystick wireless PS2, [3], [54].   

 
Fig. 5.36 Fotografia circuitului electronic 
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Fig. 5.37 Schema electronică a circuitului de comandă 

 

Schemă structurală a întregului ansamblu al MRRM se prezintă în figura 5.38, [6]. 

 

 
 

Fig. 5.38 Principalele module ale MRRM 
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5.6.5. Principalele direcții de deplasare în mișcarea MRRM  

 

În figura 5.39 sunt prezentate, principalele direcții de deplasare ale MiniRobotului 

omnidirecțional cu Roți Mecanum (MRRM) dezvoltat împreună cu indicarea sensului de 

rotație pentru fiecare roată, [54]. Realizarea lor este posibilă prin modificarea sensului de 

rotație a roților omnidirecționale. De exemplu, mișcarea înainte se realizează atunci când 

toate cele patru roți sunt antrenate în aceeași direcție - înainte (Fig. 5.39 a). Pentru deplasarea 

în lateral (Fig. 5.39 c, d), perechile de roți din diagonală sunt acționate în sensuri opuse. 
 

 

Fig. 5.39 Principale direcții de deplasare ale MRRM 

și modul de obținere al acestora 
 

5.6.6. Modelarea cinematică a MRRM 
 

Dispunerea roților MRRM și a sistemului de coordonate atașat de minirobot respectiv 

a sistemelor de coordonate atașat roților [62], se prezintă în figura 5.40. 
 

  
Fig. 5.40 Geometria MRRM și dispunerea sistemelor de coordonate pe roțile Mecanum 
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La roți s-au utilizat următoarea notație: 

 ViR (i = 1, 2, 3, 4) - vectorul viteză ce corespunde rotației roții, 

 Vir (i = 1, 2, 3, 4) - vectorul vitezei tangențiale a rolei în contact cu suprafața de 

locomoție, 

unde ViR = ωiR RR, și  RR - este raza roții omnidirecționale, ωiR  este viteza unghiulară 

a roții omnidirecționale i. 

Pentru MRRM s-a notat cu:  

vx, vy- componentele vitezei liniare a MRRM pe axele X şi Y;   

ωz - viteza ungiulară a MRRM, 

iar cu 

L - este distanța pe axa X de la axul fiecărei roți la centrului de greutate al MRRM, 

l - este distanța pe axa Y de la axul fiecărei roți la centrului de greutate al MRRM, 

Vitezele unghiulare ale roților se pot determina din relația [54]: 

 

    (

ω1R(t)
ω2R(t)
ω3R(t)
ω4R(t)

) =
1

RR
∙

[
 
 
 
 1 -1 -(L + l)
1 1 (L + l)

1
1

1

-1
-(L + l)
(L + l) ]

 
 
 
 

∙ [

vx(t)
vy(t)

ω(t)

]   (5.11) 

 

Vitezele vx, vy, ωz ale MRRM sunt date de relația [54]: 

 

    [

𝑣𝑥(𝑡)
𝑣𝑦(𝑡)

𝜔𝑧(𝑡)

] =
𝑅𝑅

4
∙ [

1 1 1 1
−1 1

−
1

𝐿+𝑙

1

𝐿+𝑙

1 −1

−
1

𝐿+𝑙


1

𝐿+𝑙

] ∙ [

𝜔1𝑅(𝑡)
𝜔2𝑅(𝑡)
𝜔3𝑅(𝑡)
𝜔4𝑅(𝑡)

].    (5.12) 

 

Din relația (5.12) rezultă: 

 

   𝑣𝑥 =
𝑅𝑅

4
(�̇�1𝑅 + �̇�2𝑅 + �̇�3𝑅 + �̇�4𝑅)     (5.13) 

 

   𝑣𝑦 =
𝑅𝑅

4
(−�̇�1𝑅 + �̇�2𝑅 + �̇�3𝑅 − �̇�4𝑅)    (5.14) 

 

   𝜔𝑧 =
𝑅𝑅

4(𝐿+𝑙)
(−�̇�1𝑅 + �̇�2𝑅 − �̇�3𝑅 + �̇�4𝑅)    (5.15) 

 

   �̇�𝑖𝑅 = 𝜔𝑖𝑅  (i = 1, 2 3, 4)      (5.16) 

 

MRRM are trei grade de mobilitate, doar trei: 𝑣𝑥, 𝑣𝑦, 𝜔𝑧 și patru viteze ale roților ce 

pot fi atribuite în mod independent (𝜔1𝑅,𝜔2𝑅,𝜔3𝑅,𝜔4𝑅), [54]. 

Direcția mișcării rezultanteα, este definită de: 

     𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
𝑣𝑦

𝑣𝑥
)    (5.17) 

și viteza rezultantă cu relația: 

     𝑣𝑟 = √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2     (5.18) 
 

Utilizând ecuațiile prezentate mai sus putem să determinăm direcția mișcării (5.17) și 

viteza rezultantă (5.18) a MiniRobotului omnidirecțional cu Roți Mecanum (MRRM) 

dezvoltat.  
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Ecuațiile cinematice inverse (5.11) permit calcularea vitezelor unghiulare ale celor 

patru roți independente, necesare pentru a dezvolta viteza și rotația dorită pentru MRRM. 

Ecuațiile cinematice directe (5.12), prezic mișcarea MRRM, cunoscându-se vitezele 

unghiulare ale celor patru roți. 

O altă posibilitate de obținere a modelării cinematice se poate face utilizând metodele 

propuse în [14], [64], [28], [65], [66]. 

 

 5.6.7. Modelarea dinamică a MRRM 

 

Modelul dinamic al MRRM este realizat utilizând ecuația lui Lagrange:  
 

    
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖𝑅
) −

𝜕𝐿

𝜕𝜃𝑖𝑅
= 𝜏𝑖.     (5.19) 

Ecuația lui Lagrange se bazează pe funcția lui Lagrange definită ca fiind diferența 

dintre energia cinetică (K) și energia potențială (U) a unui sistem la un moment dat: 
 

     𝐿 = 𝐾 − 𝑈       (5.20) 

în acest caz energia potențială U este zero.  

Ecuația (5.19) devine: 
 

     
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐾

𝜕�̇�𝑖𝑅
) −

𝜕𝐾

𝜕𝜃𝑖𝑅
= 𝜏𝑖    (5.21) 

Energia cinetică K a MRRM se determină cu relația [62], [63]: 
 

  𝐾 =
1

2
𝑚(𝑣𝑥

2 + 𝑣𝑦
2) +

1

2
𝐽𝑧𝜔𝑧

2 +
1

2
𝐽𝑅(�̇�1𝑅

2 + �̇�2𝑅
2 + �̇�3𝑅

2 + �̇�4𝑅
2 )   (5.22) 

 

unde m - este masa totală a MRRM, 𝐽𝑧 - este momentul de inerție al MRRM în raport cu axa z, 

𝐽𝑅 - este momentul de inerție la roții iar 𝑣𝑥, 𝑣𝑦 şi 𝜔𝑧 sunt vitezele MRRM prezentate anterior 

(relațiile (5.13), (5.14), (5.15)). 

Energia pierdută datorită frecării vâscoase este dată de expresia [62]: 
 

    𝐷 =
1

2
𝐷𝜃(�̇�1𝑅

2 + �̇�2𝑅
2 + �̇�3𝑅

2 + �̇�4𝑅
2 )    (5.23) 

 

unde 𝐷𝜃 este coeficientul de frecare vâscoasă al roții. 

Utilizând relația (5.21) în care sunt introduse relațiile (5.22), (5.13), (5.14), (5.15), 

(5.23) se obține [62]: 
 

     𝜏 = Mθ̈R + 𝐷𝜃θ̇𝑅    (5.24) 
 

unde 

 𝜃𝑅 = [𝜃1𝑅𝜃2𝑅 𝜃3𝑅𝜃4𝑅]𝑇 este unghiul de rotație al roți,  

 𝜏 = [𝜏1𝜏2𝜏3𝜏4]
𝑇 este cuplul motor ce acționează fiecare roată. 

 

În relația (5.24), M este o matrice 4 x 4, 𝑀 = 𝑓(𝐴𝐽, 𝐵𝐽, 𝐽𝑅) , unde 𝐴𝐽, 𝐵𝐽, au 

următoarele expresii [62], [63]:  

     𝐴𝐽 =
𝑚∙𝑅𝑅

2

8
      (5.25) 

     𝐵𝐽 =
𝐽𝑧∙𝑅𝑅

2

16(𝐿+𝑙)2
      (5.26) 

 

O altă posibilitate de obținere a modelării dinamice pentru roboții cu roți Mecanum se 

poate face utilizând metoda prezentată în [65]. 
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5.6.8. Testare și discuții 

MiniRobotul omnidirecțional cu Roți Mecanum (MRRM) dezvoltat este rezultatul  

cercetărilor efectuate în Laboratorul de Robotică, din Facultatea de Mecanică, a Universității 

Tehnică din Cluj Napoca. 

Contribuțiile autorului prezentate în acest paragraf sunt în principal la design-ul roții 

omnidirecționale și structura hardware a MRRM.  

Comparativ cu alți roboți mobili, sistemul de suspensie propus permite MRRM să se 

deplaseze pe suprafețe cu mici denivelări. Modelarea cinematică și dinamică este utilă pentru 

controlul minirobotului. 

MiniRobotul omnidirecțional cu Roți Mecanum (MRRM) propus are următoarele 

caracteristici: masa aproximativ 2 kg, înălțime, 140 mm, lungimea 290 mm și lățimea de 270 

mm.  

Testarea MRRM s-a realizat cu succes în condiții de laborator obținându-se rezultate 

bune. 

Trebuie menționat faptul că, în cazul locomoției pe suprafețe cu frecare redusă (de 

exemplu suprafețele de plastic, suprafețe acoperite cu ulei), MRRM alunecă și nu poate fi 

controlat în mod eficient. Câteva imagini de la testare sunt prezentate în figurile următoare 

(Fig. 5.41), [54]. 

t = 0 s t = 2 s 

  

  a) b) 

t = 8 s 7 = 15 s 

  

c) d) 

t = 21 s t = 25 s 

  

e) f) 

Fig. 5.41 Testarea MiniRobotului omnidirecțional cu Roți Mecanum (MRRM) 
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 Concluzii și direcții de dezvoltare 

 

Datorită capacităților sale, MiniRobotul omnidirecțional cu Roți Mecanum (MRRM) 

prezentat în acest paragraf, poate fi utilizat ca o platformă pentru educație și cercetare. 

 MRRM va fi dotat cu un gripper pentru manipularea obiectelor de dimensiuni reduse, 

cameră video și senzori pentru evitarea de obstacole.  

 Un alt obiectiv îl constituie îmbunătățirea design-ului roților omnidirecționale 

utilizate. De asemenea, echiparea MiniRobotului omnidirecțional cu Roți Mecanum (MRRM) 

cu baterii, în scopul obținerii autonomiei energetice, este un alt obiectiv pe care autorul îl are 

în vedere. 

Roțile Mecanum prezintă o serie de avantaje, ce sunt de real interes în dezvoltarea de 

platforme omnidirecționale. În acest sens o direcție de cercetare o constituie utilizarea 

acestora în sistemele de locomoție ale cărucioarelor persoanelor cu dizabilități. 

 

5.7. Concluzii 

 

Roboții mobili omnidirecționali cu roți au un mare potențial în diverse aplicații, 

datorită capacității lor de a se mișca în orice direcție și de a se roti în mod independent și 

instantaneu în orice configurație.  

În funcție de tipul roților, acești roboți omnidirecționali pot fi împărțiți în două 

categorii: roboți cu roți speciale (așa-numitele roți omnidirecționale) și roboți cu roți 

convenționale. 

Capabilitățile de mișcare omnidirecționale ale miniroboților dezvoltați de autor se 

datorează principiului syncro-drive și a roților speciale omnidirecționale utilizate. 

Acești miniroboţi mobili omnidirecționali dezvoltați contribuie la dezvoltarea bazei 

materiale a laboratorului de Robotică al Departamentului de Mecatronică și Dinamica 

Mașinilor, fiind utilizați pentru educație și în cercetare.  
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SECŢIUNEA II. 
 

PLANURI DE EVOLUŢIE ŞI DEZVOLTARE A CARIEREI 

PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI ACADEMICE 
 

Sunt absolvent al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, specializarea: Ingineria și 

Managementul Sistemelor de Producție, profil: Inginerie-Economică, Facultatea de Construcții 

de Mașini, promoția 1995 și absolvent de Studii aprofundate, specializarea: Metode și Mijloace 

Avansate în Ingineria și Managementul Asigurării Calității, la Facultatea de Mecanică, 

promoția 1996. 

Începând cu 1 octombrie 1996 mi-am desfășurat activitatea în cadrul Catedrei 

Mecanisme, Mecanică Fină și Mecatronică, în prezent Departamentul Mecatronică și Dinamica 

Mașinilor, din cadrul Facultății de Mecanică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, mai întâi 

ca și doctorand cu frecvență (octombrie 1996 – februarie 1998), apoi ca și preparator (februarie 

1998 - februarie 1999), asistent (februarie 1999 – octombrie 2002), șef lucrări (octombrie 2002 

– octombrie 2007), conferențiar (octombrie 2007– octombrie 2013), profesor din  octombrie 

2013 și până în prezent. 

Am obținut titlul științific Doctor Inginer în 2004, cu teza de doctorat “Studii și 

cercetări privind sistemele de acționare ale microroboţilor“ Conducător științific: Prof.dr.ing. 

Viorel Handra-Luca, Prof.dr.ing. Vistrian Mătieş - teză apreciată cu distincția MAGNA CUM 

LAUDE. 

Referitor la activitatea desfășurată ca și cadru didactic al Universității Tehnice din Cluj-

Napoca, prezint următoarele: 

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

În intervalul scurs de la susținerea tezei de doctorat și până în prezent (2004-2015), am 

fost titular la următoarele discipline:  

- Mecanisme pentru mecanică fină (specializarea Mecanică Fină); 

- Mecanisme pentru mecatronică (specializarea Mecatronică); 

- Robotică (specializarea Mecatronică);  

- Elemente de mecanică și mecanisme (specializarea Electronică Aplicată); 

- Elemente de inginerie mecanică (specializarea Automatică și Informatică 

Aplicată); 

- Bazele proiectării microsistemelor și nanosistemelor (specializarea Mecanică Fină 

și Nanotehnologii);  

- Agenți autonomi inteligenți (specializarea Ingineria Sistemelor Mecatronice - 

Master);  

- Modelarea, simularea și proiectarea microsistemelor electromecanice - MEMS 

(specializarea Inginerie de Precizie și Managementul Calității - Master).  

În această activitate, eforturile mele au vizat următoarele componente: 

- pregătirea și actualizarea permanentă a conținutului cursurilor, introducerea unor 

capitole noi, adaptarea conținutului prelegerilor la nevoile pieței forței de muncă și la evoluțiile 

din aceste domenii;  

- elaborarea și pregătirea de noi lucrări de laborator și propunerea unor teme noi pentru 

proiectele de semestru, pentru proiectele de diplomă și lucrările de disertație; 

- dotarea cu noi echipamente a laboratoarelor: Robotică (sala C 303) și Structuri 

mecanice pentru mecatronică (sala E112) din cadrul Departamentului Mecatronică și Dinamica 

Mașinilor (MDM). În acest sens am achiziționat sau am realizat prin autodotare standuri 

experimentale sau prototipuri funcționale, utile în activitatea didactică (acestea pot fi văzute în 

laboratoarele C 303 și E112); 



Mihai Olimpiu TĂTAR   Teză de abilitare 

 

- 100 - 
 

- îndrumarea și coordonarea absolvenților în vederea pregătirii proiectelor de diplomă 

și a lucrărilor de dizertație. Am îndrumat în perioada 2004-2015 peste 40 proiecte de diplomă 

specializările Mecatronică, Mecanică fină și peste 30 lucrări de dizertație la specializările 

Ingineria sistemelor mecatronice și Inginerie de precizie și managementul calității.  

Menționez că am răspuns și solicitărilor colegilor din departament, fie în activități 

curente, fie în elaborarea și definitivarea tezelor de doctorat (Aluţei A., Cirebea C.,). 

 În semn de apreciere și recunoaștere a activității academice și pedagogice în pregătirea 

profesională a studenților mi s-a acordat de către ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor 

Studențești din România) în mai 2012 premiul ’’Profesor Bologna’’ și în iunie 2013 din partea 

conducerii Universității Tehnice din Cluj-Napoca ”Diploma de excelență” și ”Placheta 

Academică”.  

Principalele propuneri pentru dezvoltarea în continuare a activității didactice 

precum și pentru îmbunătățirea acesteia, sunt următoarele: 

- aplicarea unor metode educaționale noi, moderne, interactive, centrate pe student, cum 

ar fi: învățare prin rezolvare de probleme, învățare prin proiecte, învățare în grup și organizare 

activități pe echipe, disecție de produs, predare în echipă și altele; 

- conceperea unor sisteme noi de evaluare a studenților, care să ilustreze activitatea din 

timpul semestrului, cu subiecte variate, tip grilă și combinate; 

- urmărirea și îndrumarea activității studenților, într-o atmosferă academică, și de 

respect reciproc. 

Pentru buna desfășurare a activităților didactice îmi propun elaborarea unor materiale 

care să vină în sprijinul pregătirii studenților și, în același timp, să valorifice cunoștințele și 

experiența acumulată:  

 - elaborarea monografiei: Elemente de inginerie mecanică pentru specializarea 

Automatică și Informatică Aplicată și de asemenea a unei culegeri de aplicații (Elemente de 

inginerie mecanică - Aplicații) pentru aceeași disciplină. Studenții vor asimila la această 

disciplina cunoștințe de bază privind conceperea, realizarea și utilizarea componentelor 

mecanice în structura sistemelor tehnice automate. 

- elaborarea cursului la disciplina Robotică pentru anul IV Mecatronică și a unui 

îndrumător de lucrări la aceeași disciplină. În cadrul acestui curs îmi propun să introduc noțiuni 

despre roboții mobili și microroboţi. 

- elaborarea unui suport de curs la disciplina Bazele proiectării microsistemelor și 

nanosistemelor. În acest sens îmi propun cuprinsul următor: Introducere. Structura 

microsistemelor. Aplicații ale tehnologiei microsistemelor. Microtehnici. Tehnici de sistem. 

Materiale și efecte. Procese pentru producerea componentelor micromecanice. Microactuatori. 

Microsenzori. Tehnologia microsistemelor și prelucrarea informației. Microrobotica. 

Manipularea microobiectelor. Nanosisteme; 

- elaborarea cursului la disciplina Agenți Autonomi Inteligenți pentru anul II Ingineria 

sistemelor mecatronice și a unui îndrumător de proiect la aceeași disciplină. În cadrul acestui 

curs îmi propun să introduc noțiuni despre modelarea roboților cu diferite sisteme de locomoție.  

 

Un obiectiv important îl va constitui dezvoltarea bazei materiale a Departamentului 

Mecatronică și Dinamica Mașinilor cu standuri și machete funcționale necesare disciplinelor 

pe care le am în responsabilitate. În acest sens, sunt deja în diferite faze de realizare mai multe 

echipamente ce pot constitui baza unor aplicații noi, utile în pregătirea studenților: mecanisme 

pentru transmiterea intermitentă a mișcării (mecanisme cu cruce de Malta); mini și 

micromecanisme; roboți mobili syncro-drive; roboți modulari omnidirecționali; roboți mobili 

inspirați din biosisteme. La acestea se adaugă, în perspectivă și altele, cum ar fi: microroboţi 

cu locomoție inchworm, roboți mobili cu sisteme de locomoție combinate, roboți mobili sferici, 

mecanisme cu came. 
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ACTIVITATEA DE CERCETARE 

În perioada 2004-2015 activitatea științifică s-a înscris în domeniile Robotică, 

Mecanică fină, Mecatronică și poate fi sistematizată astfel: 

 

- Cărți 2 (din care prim autor – 1 și coautor – 1):  

 Mândru, D., Crişan, R., Tătar, M, O., Noveanu, S., - Acționări în Mecanica Fină și 

Mecatronică, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004, ISBN 973-8397-69-3, 472 pagini. 

 Tătar, M, O., Mătieş, V., Mândru, D., - Mini și microroboţi, Editura Todesco, Cluj-

Napoca, 2005, ISBN 973-8198-92-5, 310 pagini. 

 

- Capitole în cărți: 6 (din care prim autor – 5), 

- Îndrumător de lucrări: 1 (unic autor), 

- Articole în extenso, publicate în reviste din fluxul științific internațional principal 

  - Articole în reviste cotate ISI: 2 (din care prim autor – 1 și coautor – 1), 

  - Articole în reviste cotate BDI: 32 (din care prim autor – 15 și coautor – 17), 

- Publicații în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferințe internaționale  

  de specialitate 

  - Articole indexate ISI: 16 (din care prim autor – 10 și coautor – 6), 

  - Articole indexate BDI (SCOPUS, IEEE Xplore, etc ): 9 (din care prim autor 

– 3 și coautor – 6), 

- Articole publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale  

  recunoscute din străinătate: 15 (din care prim autor – 8 și coautor – 7), 

- Articole publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale  

  recunoscute din țară: 32 (din care prim autor – 14 și coautor – 18), 

- Articole/studii publicate în buletine științifice / reviste recunoscute CNCSIS: 2 (din 

care prim autor – 0 și coautor – 2), 

- Articole publicate în volumele unor manifestări științifice naționale 

  recunoscute din țară: 16 (din care prim autor – 6 și coautor – 10), 

- Brevete de invenție: 1 și o cerere de brevet depusă 

- Contracte de cercetare științifică: 10. 

 Director contract de cercetare: 2 

- Contract tip A nr. 2783 / 2006, TEMA: A13 Cod CNCSIS: 1295 - Modelarea, 

simularea și realizarea miniroboţilor mobili cu structură adaptabilă, perioada de 

derulare 2006-2007. 

- Contract PN–II Idei-ID_1056: Modelarea, simularea și realizarea unor familii 

de sisteme robotizate pentru inspecție și explorare, perioada de derulare 2007-2010. 

 

 Membru în zece contracte de cercetare, un contract pentru dezvoltarea resursei 

umane (FLEXFORM) și un contract Leonardo da Vinci. 

Rezultatele cercetării la contractele pe care le-am coordonat în calitate de director s-au 

materializat prin: publicarea de lucrări științifice (cotate ISI, indexate ISI, în baze de date 

internaționale, etc); un brevet de invenție; realizarea de sisteme modulare de inspecție și 

explorare pentru interiorul țevilor de diametre diferite și susținerea a două teze de doctorat. 

Brevetul obținut cu titlul Robot modular autopropulsat a fost premiat în 2013 cu 

diploma de excelență și medalia de aur la Salonul International de Inventică - PROINVENT, 

ediția a XI-a, Cluj-Napoca.  

Importanta rezultatelor științifice obținute este ilustrată și prin numărul de citări pe care 

articolele publicate le-au obținut în publicații importante din fluxul științific principal 

(IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 
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Mechanika, Smart Materials and Structures, Journal of Materials Engineering and 

Performance).  

Din proiectele coordonate am asigurat participarea unor colegi la stagii de cercetare și 

documentare în străinătate (Lungu I., Besoiu S., Teuţan E., Rusu C.) și am susținut din punct 

de vedere financiar participarea la numeroase manifestări științifice ale colegilor mai tineri 

(Aluţei A., Cirebea C., Lungu I.).  

Cele mai importante manifestări științifice din perioada 2004-2015 la care am participat 

cu lucrări și fizic sunt: 

- Al 8-lea Simpozion National cu participare internațională PRASIC 2006, 9-10 

Noiembrie, Brașov, Romania; 

- The 7th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering 

COMEFIM’7, 2004, May 27-29, Bucharest, Romania; 

- A 2-a Conferință Internațională de Robotică ROBOTICA 2004, 14-16 oct., 

Timișoara–Reșița, Romania; 

- The 9th IFToMM International Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, 

SYROM 2005, September, 1 - 4, 2005, Bucharest, Romania; 

- The International Conference Mechatronics Systems and Materials, MSM 2005, 

Vilnius, Lithuania; 

- The 5th European Symposium on Biomedical Engineering, 7-9 July, 2006, Patras, 

Ellas; 

- The 6th International Conference Research and Development in Mechanical Industry 

RaDMI 2006, 13 - 17 September 2006, Budva, Montenegro; 

- The International Workshop Advanced Researches in Computational Mechanics and 

Virtual Engineering, 2006, Brașov, Romania; 

- The 1st International Conference on Advancements of Medicine and Health Care 

through Technology, MediTech2007, Cluj-Napoca, Romania;  

- The 12th IFToMM World Congress, Besancon, France, 2007;  

- The 3rd International Conference Mechatronic Systems and Materials, MSM 2007, 

Kaunas, Lithuania;  

- The 35th International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija,Croatia, 2007;  

- The 2008 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, 

Robotics, AQTR 2008, THETA 16th edition - Cluj-Napoca, Romania;  

- The 7th France-Japan Congress on Mechatronics, Le Grand-Bornand, France;  

- The 79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics 

and Mechanics (GAAM 2008), Bremen, Germany;  

- The 4th International Conference Mechatronic Systems and Materials, MSM 2008, 

Bialystok, Polonia;  

- The 5th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2009), 

Vilnius, 2009, Lithuania;  

- The Xth IFToMM International Symposium on Science of Mechanisms and Machines, 

SYROM 2009, Braşov, Romania;  

- The 2nd International Conference Advancements of Medicine and Health Care through 

Technology, MediTech 2009, Cluj – Napoca, Romania;  

- The 6th International Conference Mechatronic Systems and Materials - MSM 2010, 

Opole, Poland;  

- The 5th International Conference Robotica 2010, Cluj – Napoca, Romania;  

- The 2nd International Conference on Innovations, Recent Trends and Challenges in 

Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development, 2010, 

Bucureşti, Romania;  
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- The 3rd European Conference on Mechanism Science EUCOMES 2010, Cluj –

Napoca, Romania;  

- The 2010 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, 

Robotics (AQTR) Theta 17, 2010, Cluj-Napoca, Romania;  

- The 3rd International Conference on Advancements of Medicine and Health Care 

through Technology, MediTech 2011, Cluj-Napoca, Romania;  

- The 7th International Conference Mechatronic Systems and Materials - MSM 2011, 

Kaunas, Lithuania;  

- The 10th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering, 

COMEFIM 10, Bucureşti, 2011, Romania;  

- The 2012 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, 

Robotics (AQTR 2012), Cluj-Napoca, Romania;  

- The MTM & Robotics 2012 - The Joint International Conference of  the XI 

International Conference on Mechanisms and Mechanical Transmissions (MTM) and the 

International Conference on Robotics (Robotics’12), Clermont-Ferrand, France, 2012;  

- The 8th International Conference Mechatronic Systems and Materials 2012, 

MSM'2012, Bialystok, Poland;  

- The 9th International Conference Mechatronic Systems and Materials 2013, 

MSM'2013, Vilnius, Lithuania; 

- The 11th IFToMM International Symposium on Science of Mechanisms and Machines 

Mechanisms and Machine Science – SYROM 2013, November 11-12, 2013, Braşov, Romania; 

- The 4th International Conference on Advancements of Medicine and Health Care 

through Technology – MediTech2014, June 5 - 7, 2014, Cluj-Napoca, Romania; 

- The 2014 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, 

Robotics, AQTR 2014 - THETA 19, May 22-24, 2014, Cluj-Napoca, Romania; 

- The 6th International Conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering 

– ACME2014, June 12-13, 2014, Iași, Romania; 

- The 6th International Conference on Robotics - ROBOTICA 2014, October 23-25, 

2014, Bucharest, Romania. 

 

Recunoașterea prestigiului profesional consider că poate fi caracterizată prin 

următoarele: 

- Am obținut pentru activitatea de cercetare în anul 2005 „Premiul de excelență al 

Facultății de Mecanică pentru tinerii cercetători”; 

- Am fost membru al Comișilor de analiză și susținere a tezelor de doctorat: Cercetări 

privind sistemele mecatronice pentru inspecție și explorare elaborată de Ing. Adrian ALUŢEI, 

conducător științific Prof.dr.ing. Vistrian MĂTIEŞ (27.09.2011) și Cercetării privind roboții 

mobili pentru inspecție și explorare elaborată de Ing. Claudiu CIREBEA, conducător științific 

Prof.dr.ing. Vistrian MĂTIEŞ (05.10.2012); 

 

- Am fost solicitat și am desfășurat activități specifice, ca și recenzor la: 

       Conferințe:  

- The 4th International Conference Mechatronic Systems and Materials 2008, 

MSM'2008, Bialystok, Poland;  

- The 5th International Conference Robotics, 2010, Cluj-Napoca, România; 

- The 2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and 

Systems (IROS 2011), San Francisco, California, USA;  

  - The 8th International Conference Mechatronic Systems and Materials 2012, 

  MSM'2012, Bialystok, Poland;  

- The 6th International Conference Advanced Concepts in Mechanical 

Engineering, ACME 2014, Iași, România; 

http://www.msm2012.pb.edu.pl/
http://www.msm2012.pb.edu.pl/
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-01845-4
http://link.springer.com/bookseries/8779
http://www.msm2012.pb.edu.pl/
http://www.msm2012.pb.edu.pl/
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- International Workshop and Summer School on Medical and Service Robotics, 

July 10 - 12, 2014, EPFL Lausanne, Switzerland;  

- The 6th International Conference on Robotics (Robotics 2014), Bucharest, 

Romania; 

 

        Reviste: 

-  Acta Mechanica et Automatica, Bialystok, Poland, 2012, (BDI); 

-  Robotica, Cambridge, UK, 2013, 2014, 2015, (ISI); 

-  International Journal of Advanced Robotic Systems - IJARS, 2014, (ISI); 

- Journal of Engineering Design, 2015, (ISI) 

 

- Am fost membru în comitetul științific la:   

   - The 5th International Conference on Robotics, 2010, Cluj-Napoca;  

- The 6th International Conference on Robotics, 2014, București. 

- Membru al societăților științifice: International Federation for Promotion the Science 

of Machines and Mechanisms (IFToMM), Asociația Română pentru Promovarea Științei 

Mașinilor și Mecanismelor (ARoTMM); Asociația de Mecanică Fină și Optică din România 

(AMFOR); Asociația Română de Robotică (ARR); Societatea Română de Mecatronică 

(SROMECA);  

- Membru al colectivului Centrului de Cercetare în Mecatronică Cluj și al 

Laboratorului de Sisteme Inteligente Reconfigurabile - SIR. 

 

Propuneri pentru dezvoltarea activității de cercetare  

Activitățile de cercetare desfășurate în Departamentul Mecatronică și Dinamica 

Mașinilor și structurile de cercetare asociate acestuia: Centrul de Cercetare în Mecatronică, 

laboratorul Sisteme Inteligente Reconfigurabile (SIR) vor continua problematica abordată până 

în prezent.  

În acest sens îmi propun dezvoltarea următoarelor direcții de cercetare: 

  în domeniul roboților de inspecție / explorare 

- dezvoltarea de noi roboți cu structură adaptabilă pentru inspecția interioară și 

exterioară a țevilor;  

- dezvoltarea de roboți mobili pentru inspecția cablurilor; 

- realizarea unor noi soluții constructive de roboți modulari de inspecție și explorare (cu 

articulațiilor motoare între module și dezvoltarea de module auxiliare pentru întreținere 

și reparații);  

- studiul, simularea, realizarea de roboți adaptabili la diferite forme de teren accidentat; 

- cercetări în domeniul sistemelor de inspecție în țevi miniaturizate; 

- dezvoltarea de roboți cu sisteme de locomoție hibride. 

  în domeniul roboților omnidirecționali 

- cercetări în domeniul roboților omnidirecționali cu roți clasice din categoria syncro-

drive robots (roboți cu acționare sincronă); 

- cercetări în domeniul roboților omnidirecționali modulari cu roți speciale 

(omnidirecționale);  

  în domeniul roboticii de reabilitare  

- dezvoltarea de sisteme de tip exoschelet pentru recuperarea membrului superior uman; 

- în acest sens menționez desfășurarea de activități de cercetare în cadrul 

proiectului - Sistem hybrid Fes-Exoschelet pentru recuperarea brațului la persoanele 

cu handicap neuromotor – EXOSLIM, în care sunt membru în echipa de cercetare 

http://www.msm2012.pb.edu.pl/
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(Proiect Parteneriat în derulare – Responsabil științific partener UTC-N, Prof.dr.ing. 

Dan Mândru). 

   - cercetări privind sistemele mobile omnidirecționale utilizate în sprijinul persoanelor 

cu dizabilități.  

  în domeniul microsistemelor 

- dezvoltarea de microsisteme mobile cu diferite modalități de locomoție;  

- studii privind efectul reducerii dimensiunilor în microrobotică; 

 - studii și cercetări în domeniul microactuatorilor. 

 

Pentru creșterea relevanței și impactul lucrărilor științifice îmi propun publicarea de 

lucrări științifice în reviste (din Web of Science) cu scor de influență ridicat și publicarea de 

cărți / capitole în cărți cu vizibilitate internațională. Desfășurarea de activități de brevetare atât 

în plan național cât și internațional va constitui de asemenea o prioritate. 

Atragerea de fonduri pentru cercetare va constitui un alt obiectiv. În acest sens vor fi 

propuse proiecte de cercetare cu teme de actualitate axate pe domenii prioritare. Intenționez de 

asemenea, să cooptez și să implic studenții în activitățile de cercetare și să formez o echipă de 

cercetare competentă.  

De asemenea, consider că realizarea unui laborator de roboți mobili și dotarea 

corespunzătoare a acestuia va fi utilă în activitățile de cercetare și didactice desfășurate în 

cadrul Departamentului Mecatronică și Dinamica Mașinilor. 

COLABORARE  

Un aspect important în dezvoltarea carierei îl va constitui colaborarea cu mediul 

economic/industrial. De asemenea, colaborarea cu alte Departamente/Laboratoare/Centre de 

cercetare din facultate și/sau universitate și colaborarea cu Departamente/Laboratoare/Centre 

de cercetare din alte universități. 

Menționez în acest sens colaborări cu specialiști de la Universitatea Babeș-Bolyai din 

Cluj-Napoca, Facultatea de Fizică, Departamentele: Fizică Biomoleculară și Fizica Stării 

Condensate și a Tehnologiilor Avansate, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 

Departamentul Automatică și cu specialiști din mediul industrial (U.M. Cugir S.A.). 

Îmi propun în continuare o dezvoltare a colaborării cu cercetători din țară și străinătate 

prin invitarea lor în cadrul departamentului MDM în scopul identificării posibilităților de 

cooperare și atragerea lor ca membri în programe de cercetare comune. 

 

ACTIVITATEA INSTITUŢIONALĂ 

Activitatea instituțională s-a materializat prin:  

 Dezvoltarea bazei materiale a laboratorului de Robotică prin achiziționarea 

următoarelor echipamente:  

- o rețea de 6 calculatoare PENTIUM HP Compaq,  

- roboți educaționali din seria Lynxmotion (robotul mobil cu patru roți 4WD1 Robot 

Combo Kit; roboți mobili hexapozi: AH3-R, BH3-R, CH3-R Combo Kit; robotul mobil 

hexapod cu picioare în plan sagital Mini-Hex Combo Kit; robotul mobil cu șenile Johnny 5 

Combo Kit; roboți mobili bipezi: Robonova-1 Ready-to-Walk,  Biped BRAT Combo Kit; 

minirobotul serial Lynx 6 Robotic Arm Combo Kit),  

 - sistem de video proiecție Epson, 

 - laptopuri HP, DELL, 

 - osciloscop,  

 - surse de tensiune.  
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  Achiziționarea materialelor necesare activității didactice și de cercetare. Dintre 

acestea menționez: minicamere video wireles, plăci de dezvoltare Cerebot, Cerebot II și 

accesorii, plăci de dezvoltare Intel Galileo Duo, consolă PS2, motoare; senzori, roți 

omnidirecționale, țevi, aparatură de birotică, etc  

 Realizarea în activitățile de cercetare desfășurate la contractele pe care le-am 

coordonat a unei familii de sisteme robotizate modulare pentru inspecție și explorare alcătuită 

din trei sisteme modulare și a unui sistem microrobotic ce se adaptează la interiorul țevilor. 

  Alte acțiuni care au condus la dezvoltarea instituțională a departamentului și implicit 

a facultății:  

 - Am fost membru în comisii de admitere la Facultatea de Mecanică (licența, masterat) 

și în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice la departamentul MDM; 

 - Am fost membru în comitetul de organizare al diferitelor manifestări științifice 

organizate la nivelul Departamentului, cum ar fi: Seminarul Național de Educație Mecatronică, 

edițiile 2002, 2003, 2005; Seminarul Național de Mecanisme, 2007; Conferința Internațională 

de Mecanisme și Transmisii Mecanice, MTM 2004; Conferința Internațională de Mecanică 

fină și Mecatronică – COMEFIM 8, 2006, Conferința Națională de Educație Tehnologică și 

Tehnologii Educaționale CNETTE, edițiile 2009, 2012; Conferința Internațională de Robotică, 

2010; Workshop - Sistem Hybrid FES-EXOSCHELET pentru recuperarea brațului la 

persoanele cu handicap neuromotor – EXOSLIM 2012; 

- Am fost Vicepreședintele secției de votare nr. 2, la referendumul privind modalitatea 

de alegere a Rectorului Universității Tehnice din Cluj-Napoca în 2011; 

 - Am participat la prezentarea laboratoarelor departamentului în cadrul acțiunii de 

publicitate a Facultății de Mecanică și la colectarea rezultatelor pentru ierarhizarea universității 

- domeniul Mecatronică - în 2011;  

 - Am fost Responsabil resurse umane în proiectul - POSDRU/87/1.3/S/64069 - 

FlexFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice, Manager 

proiect: Prof.dr.ing. Mătieş Vistrian; 

 - Am fost și sunt în continuare tutore de an. 

 În prezent sunt membru al Consiliului Facultății de Mecanică și responsabil cu 

Asigurarea Calității al Departamentului Mecatronica și Dinamica Mașinilor și al Facultății de 

Mecanică. 

 

Principalele propuneri pentru dezvoltarea în continuare a activității instituționale sunt 

următoarele: 

 - participarea la acțiuni de atragere a studenților la specializările Facultății de Mecanică 

și în special la socializările coordonate de departamentul Mecatronica si Dinamica Mașinilor; 

 - realizarea unui laborator de roboți mobili și dotarea cu echipamente specifice a 

laboratorului Structuri mecanice pentru mecatronică; 

 - desfășurarea de activități privind creșterea calității procesului educațional la nivelul 

departamentului și a facultății. 

 - desfășurarea de activități privind creșterea prestigiului departamentului Mecatronica 

și Dinamica Mașinilor și a Facultății de Mecanică pe plan național și internațional. 
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