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REZUMAT 
 

 
Teza de faţă propune o serie de contribuţii, atât teoretice cât şi practice 

privind analiza şi sinteza unui mecanism articulat cu bare în vederea implementării 

acestuia pe structura unui robot mobil păşitor. Tema abordată se bazează pe 

cunoştinţe din domeniul teoriei mecanismelor, mecanicii, proiectării asistate de 

calculator şi din domeniul roboticii. Semnificația științifică a tezei este susținută de 

sistematizarea cunoștiințelor din domeniile asociate cercetării. Această semnificație 

este evidențiată de rezultatele teoretice obținute în modelare și simulare și în 

rezultatele cercetărilor experimentale care au evidențiat aspectele pozitive și 

neajunsurile variantei analizate. 

Subiectul tezei de doctorat constă în analiza şi sinteza a unui mecanism 

articulat cu bare care posedă un singur grad de mobilitate. De asemenea, prezenta 

teză subliniază contribuţiile proprii, rezultate din activitatea de cercetare desfăşurate 

pe parcursul a trei ani de stagiu doctoral în cadrul programului de doctorat POSDRU 

cu frecvenţă. Ţelul final propus constă în proiectarea, simularea şi realizarea 

practică a unui prototip de robot mobil păşitor în componenţa căruia se regăseşte 

mecanismul analizat.  

Lucrarea se compune dintr-o scurtă introducere urmată de opt capitole, 

bibliografie şi anexe. Fiecare dintre aceste capitole sunt împărţite în subcapitole şi 

prezintă într-un mod sintetizat, specific domeniului ştiinţific studiat, prin folosirea 

unui limbaj adecvat, aspectele generale şi particulare ale temei de cercetare. În 

continuare este descris pe scurt subiectul fiecărui capitol şi conţinutul aferent 

acestuia. 

Capitolul 1: „Prezentarea temei de cercetare” prezintă noţiuni introductive 

privind tematica aleasă, justificări privind motivul abordării actualei teme de 

cercetare precum şi obiectivele generale stabilite în majoritatea cercetărilor din 

domeniu. Sunt prezentate, de asemenea, obiectivele propuse pentru această teză, 

în concordanţă cu direcţiile de cercetare din acest domeniu.  

Capitolul 2: „Stadiul actual al cercetărilor în domeniul roboţilor mobili 

păşitori” tratează aspecte cu privire la noţiunea de „robot mobil păşitor” şi cu privire 

la structura acestuia, la tipurile de locomoţie pe bază de picioare existente şi la 

mecanismele păşitoare aferente precum şi principalele avantaje oferite de aceste 
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structuri. Avantajele oferite de sistemele păşitoare au fost recunoscute şi acceptate 

treptat. Dintre acestea, cel mai important avantaj unanim acceptat este mobilitatea. 

Sunt exemplificate o serie de configuraţii de roboţi mobili păşitori dezvoltaţi 

de-a lungul unei perioade de timp.  

Au fost prezentate şi principalele mecanisme păşitoare întâlnite în cazul 

construcţiilor de roboţi păşitori. Majoritatea acestor construcţii sunt mecanisme 

articulate cu bare şi cuple de rotaţie. Din cercetările efectuate la nivel mondial, s-a 

observat faptul că aceste tipuri de mecanisme sunt folosite în construcţiile roboţilor 

mobili păşitori în scopul reducerii costurilor şi a consumului energetic. 

Capitolul 3: „Contribuţii privind modelul matematic realizat pentru 

mecanismul păşitor” prezintă principalele metode folosite pentru studiul cinematic şi 

cinetostatic al piciorului de mecanism. De asemenea sunt prezentate etapele ce 

trebuie parcurse pentru o analiză completă a mecanismului (etapa de analiză 

structurală şi cinematică, de analiză dinamică, etapa de sinteza dimensională, etapa 

de proiectare şi construcţie). 

Capitolul 4: „Analiza performanțelor și sinteza mecanismului picior” 

analizează performanța mecanismului din punctul de vedere a unghiului de 

transmitere și a raportului de transfer. Sunt prezentate două metode de sinteză a 

mecanismului.  

S-a observat faptul că valoarea unghiului de transmitere este dependentă de 

lungimile elementelor mecanismului și unghiul manivelei. Problema abordată poate 

sta la baza unei metode de sinteză. 

Capitolul 5: „Contribuţii privind modelarea 2D şi 3D a mecanismului” 

prezintă modele 2D şi 3D ale mecanismului realizate în vederea validării rezultatelor 

obţinute din modelul analitic. 

Programele utilizate pentru modelarea şi simularea mecanismului de tip 

Jansen şi a variantei de robot mobil păşitor dezvoltată pe baza acestuia sunt Matlab 

(pentru varianta 2D a piciorului de mecanism), mediile SolidWork şi Adams (pentru 

modele 3D a mecanismului şi a robotului). 

Capitolul 6: „Proiectarea unei variante de robot mobil patruped pe baza 

mecanismului analizat” face referire la criteriile de proiectare utilizate şi la modul de 

alegere a materialelor şi componentelor necesare construcţiei unui robot mobil 

păşitor pe baza unei analize de variante. De asemenea sunt prezentate modelul 

realizat în CAD şi rezultatele simulării variantei constructive alese. 
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Capitolul 7: „Determinări experimentale” unde sunt prezentate rezultatele 

unor experimente efectuate în primă etapă, pe structura unui picior al sistemului 

robotului mobil, în vederea determinării formei traiectoriei. Mai sunt prezentate şi 

rezultatele experimentului efectuat pentru testarea motorului privind variaţia 

tensiunii la mersul în gol şi privind modul de funcţionare pe baza programului de 

control a acestuia. 

Capitolul 8: „Concluzii finale, contribuţii personale şi direcţii viitoare de 

cercetare” prezintă succint concluziile finale referitoare la rezultatele şi la obiectivele 

propuse, care sunt contribuţiile aduse prin intermediul acestei teze, precum şi 

câteva direcţii viitoare de cercetare în domeniu. 

Inovația științifică a tezei constă în: 

 sistematizarea și contribuțiile aduse la dezvoltarea bazei de documentare 

din cadrul referințelor bibliografice; 

 dezvoltarea de modele matematice pentru analiza și simularea lanțului 

cinematic asociat unui picior de robot mobil pășitor; 

 utilizarea facilităților oferite de proiectarea asistată de calculator 

(SolidWorks, Adams, Matlab) pentru simularea funcționării lanțului 

cinematic sau a robotului mobil în întregul său; 

 dezvoltarea unor experimente în scopul evidențierii capabilității sistemului 

proiectat. 

Contribuţii personale 

Studiile efectuate și rezultatele obținute au condus, în urma unei raportări la 

realizări similare din domeniul abordat, la posibilitatea enunțării unui set de 
contribuții personale. Aceste contribuţii sunt evidenţiate în categoria contribuţiilor 
teoretice şi aplicative. 
Contribuţii teoretice: 

 Realizarea unui studiu cu privire la stadiul actual în domeniul abordat; 
 Sinteză bibliografică a diverselor structuri de roboţi mobili păşitori dezvoltaţi 

în cadrul a numeroase centre de cercetare din întreaga lume; 
 Sintetizarea unor aspecte teoretice privind tipurile de mers şi parametrii de 

bază ai acestuia; 
 Sintetizarea unor aspecte teoretice şi practice privind tipurile de mecanisme 

păşitoare utilizate în practică la ora actuală; 
 Dezvoltarea unor model de calcul analitic privind determinarea parametrilor 

cinematici (poziţii, viteze şi acceleraţii) ale mecanismului picior prin 

utilizarea metodelor specifice teoriei mecanismelor; 
 Simularea modelelor de calcul construite, interpretarea rezultatelor obţinute 

în urma simulării și enunțarea unor concluzii privind posibilitatea luării în 
considerare în etapele de materializare a lanțului cinematic analizat; 

 Evaluarea parametrilor dinamici obţinuţi din calcul şi din simulare în vederea 
studiului tipului de mers şi realizarea unor ciclograme de păşire; 
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 Evaluarea performanţelor lanțului cinematic analizat și enunțarea și 
dezvoltarea modelelor de sinteză a lanțului cinematic; 

 Rezultatele diseminării cercetărilor efectuate.  
Contribuţii aplicative: 

 Validarea rezultatelor obţinute în urma analizei cinematice ale mecanismului 

picior prin modele geometrice 2D; 
 Elaborarea unui program de calcul pentru analiza cinematică; 
 Elaborarea unui program de calcul pentru sinteza cinematică; 

 Dezvoltarea unor aplicaţii în mediul de lucru Matlab ce permit obţinerea 
valorilor corespunzătoare formei traiectoriei punctului de la contactul cu 
solul, lungimea şi înălţimea pasului;  

 Simularea 2D a diferite variante ale mecanismului picior şi interpretarea 

rezultatelor; 
 Simularea 3D a comportamentului mecanismului şi a sistemului mecanic în 

mediul SolidWorks şi Adams; 
 Importarea modelului 3D din mediul CAD în mediul SimMechanics; 
 Contrucţia unei variante economice de robot păşitor patruped prin 

integrarea multiplă a lanțului cinematic analizat; 

 Dezvoltarea unui stand experimental a unei proceduri de lucru și a 
programelor de prelucrare a informațiilor pentru analiza traiectoriei unui 
punct asociat tibiei piciorului; 

 Realizarea a două standuri experimentale pentru testarea sistemului de 

comandă și de acționare a lanțului cinematic; 
Diseminarea rezultatelor 

 

Rezultatele cercetărilor efectuate s-au materializat prin publicarea a 6 lucrări 
indexate în baze de date internaţionale, dintre care 3 în circuitul ISI Proc. 

Articole indexate ISI Proc: 
1. Moldovan Florina, Dolga Valer, Sticlaru Carmen –“A new type of 

walking robot based upon Jansen mechanism”, Proceedings of the Fifth 
International Conference on Optimization of the Robots and 
Manipulators,OPTIROB 2010,Cǎlimǎneşti, România, ISBN 978-981-08-5840-

7, May 2010, pp. 228-232. 
2. Moldovan Florina, Dolga Valer –“ Analysis of Jansen walking mechanism 

using CAD”, Robotics and Automation System, ISSN 1012-0394, Editura 
Trans Tech Publications, Stafa-Zuerich, Switzerland, vol. 166-167 of  Solid 

State Phenomena, 2010,pp. 297-302 (indexată în baza de date ISI Web of 

Knowledge). 
3. Moldovan Florina, Dolga Valer, Dobra Andreea –“ Mechatronical 

Approach of Analyzing One Dof Leg Mechanism for building a walking robot 
system”, Mechanisms, Mechanical Transmissions and Robotics,ISBN-13:978-
3-03785-395-5, Applied Mechanics and Materials, vol. 162,ISSN 1660-9336 
Trans Tech Publications, 2012, pp.559-567. 

 

Articole indexate în baze de date (Scopus, SpringerLink, Copernicus): 
4. Moldovan Florina, Dolga Valer, Pop Cristian -“ Design and optimization 

method proposed for a new type of walking robot”, Roboticǎ şi Management-

International Journal, ISSN 1453-2069, Robotics Society of Romania 
„Eftimie Murgu” University of Reşiţa Caraş-Severin County Council and 
„Politehnica” University of Timişoara,România vol. 15, No. 1, June 2010, pp. 

41-47. 



 

 
Pagină 9 

 
  

5. Moldovan Florina, Dolga Valer, Ciontoş Ovidiu, Pop Cristian –“ CAD 
Design and analytical model of a twelve bar walking mechanism”, Scientific 

Bulletin. Series D: Mechanical Engineering, ISSN 1454-2358, Editura 
Politehnica Express, Bucureşti, România, vol. 73, nr.2, 2011, pp. 35-49. 

6. Moldovan Florina, Dolga Valer, Pop Cristian “Kinetostatic Analysis of an 
articulated walking mechanism” , MECHANISMS AND MACHINE SCIENCE 3- 
MECHANISMS, TRANSMISSIONS AND APPLICATIONS, ISSN 2211-0984, 
ISBN 978-94-007-2726-7, Editura Springer Dordrecht Heilderberg London 

New York, 2012, pp. 103-111. 

 
Direcţii viitoare de cercetare 

 
Pe baza cercetărilor efectuate se pot estima câteva direcții pentru cercetări 

viitoare: 
 Optimizarea constructiv-funcţională a sistemului robotic privind 

viteza de deplasare, modul de abordare şi de depăşire a unor 

obstacole; 
 Realizarea unui prototip de robot mobil păşitor mai performant, 

dotat cu senzori şi alte echipamente în vederea utilizării acestuia în 
medii de risc pentru detectarea unor mine pe terenuri de consistenţă 
redusă. Mai poate fi adaptat şi pentru aplicaţiile din domeniul agricol 
privind inspectarea parametrilor solului în cazul a diferite culturi; 

 Studiul comparativ a prezentei variante cu o variantă optimizată din 
punct de vedere funcţional; 

 Analiza teoretică și experimentală a celorlalte variante propuse în 
cadrul tezei. 

 Realizarea unui prototip de tip hibrid (pe bază de picioare şi roţi) 
pentru a interpreta avantajele şi dezvanatajele oferite de această 
variantă.  

 
Lucrarea are o extensie de 227 pagini de conținut, 10 pagini de referințe 

bibliografice și 55 pagini anexe. În conținutul tezei sunt incluse 106 figuri, 30 tabele, 

147 relații matematice. În cadrul lucrării este inclusă o listă cu tabelele și o listă a 

figurilor din cadrul capitolelor menționate 

 

 


