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Prezenta teză de doctorat este orientată spre dezvoltarea unor noi soluţii care să 

genereze creşterea performanţelor sistemelor de scanare de tip galvoscaner.  

Lucrarea este structurată în cinci capitole principale şi trei anexe.  

În Capitolul 1, cu caracter strict introductiv, este prezentată tematica abordată, 

structura tezei de doctorat şi un rezumat al contribuţiilor personale. 

Teza de doctorat a fost elaborată în contextul unei dezvoltări continue a 

dispozitivelor de scanare, a integrării acestora în sisteme de scanare complexe cu 

aplicaţii directe în domeniul biomedical de investigare neinvazivă şi fără contact cu 

proba, in vitro şi/sau in vivo. Aplicaţia abordată în lucrare este focalizată pe un dispozitiv 

de oscilant pentru scanare unidimensională, scaner de tip gavanometric, şi este 

reprezentativă pentru clasa de procese optomecatronice de acest tip. 

Soluţiile de reglare propuse şi dezvoltate sunt realizate cu metode de proiectare 

bazate pe model (Model Based Design - MBD), atât în variante clasice cât şi în variante 

moderne, şi pot fi încadrate în categoria soluţiilor Low Cost Automation (LCA); conceptul 

LCA presupune elaborarea şi realizarea unor soluţii de conducere competitive, la preţuri 

reduse, dedicate unei anumite aplicaţii/clase de aplicaţii. Clasa de aplicaţii vizată în 

cadrul tezei este cea a proceselor optomecatronice de tip galvoscaner. 

Au fost stabilite două obiective prin intermediul cărora se poate realiza 

îmbunătăţirea calităţii scanării, pentru echipamentele de tip galvoscaner: 

- Obiectivul principal constă în dezvoltarea de noi soluţii de reglare automată -  

clasice şi moderne - care să asigure performanţele de regim dinamic şi staţionar 

dorite. 

- Obiectivul secundar constă în studiul şi generarea unor semnale de referinţă cu 

variaţie specifică, capabile să crească performanţele sistemelor de scanare ce 

utilizează galvoscanere.  

Capitolul 2 este destinat prezentării succinte a scanerelor optice în general, 

respectiv prezentării scanerelor de tip galvanometric (numite şi galvoscanere) în 

particulat. Galvoscanerele sunt analizate atât din punct de vedere al arhitecturii lor 

constructiv-funcţionale, cât şi prin prisma tipurilor de semnale de referinţă utilizate în 

conducerea lor. În finalul capitolului este prezentat echipamentul de laborator utilizat ca 

aplicaţie în cadrul tezei – Galvoscanerul Thorlabs GVS001 – şi standul experimental 



Teză de doctorat – Rezumat    2 
 

implementat, aflat în laboratorul de optomecatronică a Universităţii “Aurel Vlaicu” din 

Arad. 

Comparativ cu alte dispozitive de scanare GS sunt caracterizate prin inerţie mică, 

precizie ridicată, timp de răspuns adecvat, dimensiuni relativ mici, flexibilitate şi preţ 

atractiv; ele sunt produse pe scară largă şi utilizate în diverse aplicaţii tehnice si 

netehnice - de exemplu - domeniul medical. Un dezavantaj semnificativ al GS este dat 

însă de limitarea vitezei de scanare în funcţei de parametrii constructivi ai 

servomotorului.  

Arhitectura constructiv-funcţională a GS se bazează pe existenţa şi 

conlucrarea a trei subsisteme (module/elemente) principale, reunite într-un sistem 

funcţional; conducerea acestui sistem este bazată pe o structură (de conducere) în buclă 

închisă ce conţine: (1) Elementul de execuţie (actuatorul, servomotorul), (2) detectorul 

(senzorul) de poziţie a echipajului mobil (cel care include şi oglinda) şi (3) sistemul 

(placa electronică) de comandă şi control. Aceste elemente constructive sunt disponibile 

în diverse variante tehnologice de realizare, iar de alegerea – mai general proiectarea - 

lor depind performanţele impuse întregului echipament.  

La ora actuală majoritatea GS sunt construite cu servomotorul în tehnologia 

BLDC-m (Brushless DC motor) cu magnet permanent în rotor şi detector de poziţie 

performant, optic sau capacitiv, integrat pe axul motorului. Placa electronică de comandă 

şi control include regulatorul pentru poziţionarea oglinzii, circuite electronice de 

amplificare, de filtrare şi de reglarea a temperaturii. 

Regulatorul/regulatoarele de poziţie pot fi proiectate pentru două servo 

configuraţii, cu regulator fără şi cu componenta Integratoare, şi pot realiza un 

compromis între performanţele impuse de aplicaţie, viteză de răspuns şi poziţionare cât 

mai exactă a oglinzii.  

Cele mai frecvente tipuri de semnalede referinţă utilizate în conducerea 

scanerelor de tip GS sunt semnalele periodice de tip sinusoidal, triunghiular şi de tip  

dinte de fierăstrău (în limba engleză sawtooth); gradul de  acoperire la semnalul dinte de 

fierăstrău poate ajunge până la 70-80%. 

Un parametru calitativ relativ la semnalul de scanare, îl constituie randament de 

scanare, notat cu η. Specialiştii aplelează la termenul de randament de scanare (în 

terminologia din limba engleză - duty cycle), ca fiind definit ca raportul dintre „timpul util 

de scanare” (2ta) şi „timpul efectiv de scanare” (T) pentru o perioadă a semnalului de 

referinţă. Randamentul de scanare, definit în forma (1) este unul din indicatorii de 

performanţă ce prezintă interes în alegerea semnalelor de referinţă. Intervalul de timp 

necesar opririi şi întoarcerii oglinzii (stop and turn time) este inutilizabil din punct de 

vedere al scanării. 
 

 
η=

2ta

2ta+4τ
=

ta

ta+2τ
=

2ta

T
 (1) 

 

Din punct de vedere al randamentului de scanare, cele mai „performante” 

semnale utilizate ca referinţă se consideră a fi semnalele generate ca funcţii compuse 

„definite pe intervale”: pentru zona de scanare utilă se utlizează funcţii cu o variaţie 

liniară în timp, iar pentru zonele de „oprire” şi „întoarcere” a oglinzii se folosesc funcţii cu 

variaţie sinusoidală sau – mai eficient – cu variaţie polinomială. Aceste tipuri de semnale 

compuse (Fig. 1), aplicate ca semnale de referinţă la intrarea sistemului de scanare, 

reduc expunerea echipamentului la defecţiuni mecanice ce pot fi provocate de opriri şi 

întoarceri bruşte ale echipajului mobil al GS şi asigură liniaritatea semnalului de ieşire pe 

intervalele de timp utile.  
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Fig. 1. Funcţia de scanare compusă pe intervale 

 

Standul experimental pentru studiul şi testarea echipamentului GS 1D este 

compus dintr-un (1) generator de funcţii, (2) galvoscanerul Thorlabs 1D şi (3) un 

osciloscop digital. În figura 2.3.2 este prezentat (a) standul experimental, respectiv (b) 

schema bloc funcţională a GS Thorlabs GVS001. 

În cadrul studiilor realizate în teză, legate de dezvoltarea noilor soluţii de reglare, 

a experimentelor şi simulărilor efectuate, GS (servomotor + RG PD-T1) este văzut şi 

utilizat ca un „black box”, mărimea de referinţă aplicându-se la intrarea sistemului, iar 

mărimea de ieşire accesibilă măsurătorilor fiind poziţia unghiulară a axului motorului (a 

oglinzii); testele s-au realizat neintervenindu-se direct asupra comenzii servomotorului. 

 

(a) (b) 

(c)  

Fig. 2 (a) Stand experimental pentru studiul GS 1D; (b) Galvoscanerul Thorlabs GVS001; (c) Schema bloc 
funcţională a GS Thorlabs GVS001 

 

Principala cerinţă impusă sistemului de scanare cu GS este urmărirea cât mai 

fidelă a referinţei, realizabilă prin implementarea algoritmilor de urmărire - în variantă 

analogică sau digitală - a poziţiei unghiulare curente impuse. Un rol aparte poate ocupa 

şi posibilitatea eliminării/reducerii efectelor unor perturbaţii externe sau interne 

echipamentului. 

În capitolul 3, se dezvoltă şi prezintă o analiză detaliată a funcţionalităţii GS şi 

pe această bază se elaborează modele matematice aferente sistemului cu galvoscaner în 

vederea stabilirii posibilităţilor de creştere a performanţelor realizate. Se prezintă 

modelarea matematică bazată pe analiza detaliată a subsistemelor componente ale GS 

studiat (servomotor, regulator, detector optic, oglindă) şi a interconectării dintre 

acestea. Funcţia de transfer rezultă în forma: 
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perturbaţii 

θ 

Detector  
de poziţie 

poziţia 
unghiulară 

referinţa 

 α0 

t T/2 

3T/
2 

T  

0 

τ 
xa 

-xa 

-α0 

ta ta 

τ 

-A 

A 

T 



Teză de doctorat – Rezumat    4 
 

 

 
H s =

y s 

w s 
=

kPDkGS

s 1+sTa  1+sTf +kEMkPDk
GS

 (2) 

 

Modelul matematic (MM) detaliat, determinat pe cale analitică, este completat şi 

validat cu date obţinute experimental; valorile numerice ale parametrilor sunt sintetizate 

sub formă tabelară. 

 
Fig. 3. Schema Simulink pentru validarea MM propus pentru GS 

 

  
Fig. 4. Răspunsul la semnal treaptă a sistemului cu GS (a)experimental, (b) prin simulare a MM propus 

 

În scopul dezvoltării unor noi soluţii de reglare automată performante, se 

elaborează şi se prezintă un MM de ordin redus (rel. (3)) util în faza de proiectare; 

comportarea acestui MM  realizează o foarte bună aproximare a modelului detaliat 

pentru zona frecvenţelor de lucru utile galvoscanerului.  

 

 
H s =

K

s2T
2
+2Ts+1

 (3) 

 

Tot pe baza experimentelor este prezentat un MM cu timp mort; elaborarea 

acestui model are ca scop studiul influenţei timpului mort asupra performanţelor 

sistemului de scanare considerat şi prezintă suport pentru dezvoltarea soluţiei de reglare 

cu predictor Smith. 

Analiza principalelor dezavantaje ale soluţiei de bază GS cu buclă de reglare cu 

RG PD-T1 este realizată în mod critic, în urma analizei propunându-se posibilităţi de 

îmbunătăţire a performanţelor. În acest context, asigurarea creşterii performanţelor 

galvoscanerelor comportă efectuarea unor studii orientate pe cele trei direcţii principale: 

- Studiul şi dezvoltarea unor noi soluţii constructive ale sistemelor de scanare 

bazate pe elemente de execuţie şi senzori realiazaţi în tehnologie integrată de 

tipul sistemelor micro-electro-mecanice (Micro-Electro-Mechanical Systems - 

MEMS);  
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- Dezvoltarea de noi soluţii de generare a unor semnale de referinţă bazate pe 

funcţii complexe, eficiente din punct de vedere al randamentului de scanare;  

un mod de generare a semnalelor de tip „liniar+sinusoidal” şi 

„liniar+parabolic” – în variantele schemă Simulink şi diagramă logică - este 

prezentat în Anexa 3.2. 

- Studiul şi dezvoltare unor noi soluţii de conducere bazate pe structuri extinse 

şi algoritmi moderni de reglare automată, soluţii menite să reducă din 

neajunsurile soluţiilor actuale şi totodată să îmbunătăţească performanţele 

sistemului de scanare/a rezultatelor scanării; un astfel de studiu este detaliat 

în cap. 4. 

În capitolul 4, se prezintă noi soluţii de reglare automată, încadrabile în 

categoria Low Cost Automation, dezvoltate în vederea creşterii performanţelor sistemelor 

de scanare cu GS. Structurile de reglare şi metodele de proiectare a regulatoarelor / 

algoritmilor de reglare abordate au fost atent selectate pe baza unui studiu bibliografic 

detaliat, axat pe lucrări reprezentative din literatură. Principalele structuri de conducere 

automată utilizate în teză sunt prezentate în paragraful 4.1. 

Toate soluţiile propuse au fost testate prin simulare considerând cele mai 

detaliate MM disponibile. Rezultatele testelor de verificare prin simulare au fost 

comparate cu rezultate similare referitoare la structura de bază; performanţele realizate 

au fost analizate în domeniul timp, prin indicatorii definiţi pentru răspunsul la semnal 

treapta, respectiv prin vizualizare, la diferite forme de variaţie ale semnalului de 

referinţă (semnal treaptă şi semnale periodice clasice cu diferite frecvenţe – sinusoidal, 

triunghiular, dinte de fierăstrău – şi cu variaţie specifică – „liniar+sinusoidal”). 

Sunt dezvoltate şi prezentate două noi structuri de conducere automată a 

galvoscanerelor bazate pe structuri şi metode clasice de proiectare a RG; ambele 

soluţii au ca punct de plecare soluţia de reglare de bază, considerată soluţie de referinţă 

pentru evaluarea eficienţei noilor soluţii propuse. 

- Soluţia de reglare cu RG PI înseriat cu RG PD-T1 în bucla de reglare de bază, 

structura utlizată fiind SRA convenţional (fig. 5 (a)); structura necesită 

intervenţia în construcţia de bază; 

- Soluţia cu două bucle de reglare – variantă de SRA în cascadă – cu RG PID-T1 

extins în cea de-a doua buclă de reglare (fig. 5 (b)). 

 

 

Fig. 5 (a) SRA-c cu RG PI înseriat cu RG PD-T1; (b). Schema bloc a unui SRA-csd (cvasi-

cascadă) cu două bucle de reglare, adaptată la studiul de caz  
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Performanţele realizate sunt sintetizate în tabelul 1. 

Tabelul 1. Sinteză asupra performanţelor pentru soluţiile de reglare propuse 

Indicator 
Structura 

de bază 

Soluţia cu RG 

PI înseriat 

(β=4) 

Soluţia cu RG 

PI înseriat 

(β=9) 

Soluţia cu RG 

PI înseriat 

(β=16) 

Soluţia cu 

RG PID-T1 

extins 

σ1 9% 50% 27% 17% 7% 

tr1 0.33 ms 0.19 ms 0.30 ms 0.46 ms 0.10 ms 

tr 0.64 ms 1.50 ms 2.00 ms 3.00 ms 0.5 ms 

 

Analiza de sensibilitate relativă la soluţiile propuse finalizează studiul referitor la 

metodele clasice. 

 

Soluţiile de reglare cu pe predicţie bazate pe model au fost dezvoltate şi 

prezentate ca o alternativă la soluţiile clasice, dezvoltate în contextul integrării GS în 

sisteme de scanare complexe, cu dispozitive de scanare / subsisteme interconectate, cu 

restricţii; comportarea globală a acestor sisteme complexe este doar parţial cunoscută în 

momentul de faţă.  

Paragraful 4.3., referitor la aceste soluţii, cuprinde: 

- Soluţii de reglare cu RG predictiv bazate pe metoda GPC (caz particular 

MPC) în varianta de realizare cu RG cu două grade de libertate 2DOF – RST. 

Desemnarea celei mai bune soluţii, dintre cele proiectare, s-a făcut în urma 

analizei rezultatelor de simulare obţinute pentru diferite valori ale parametrilor 

de proiectare. Rezultatele acestiu studiului comparativ au fost prezentate atât 

prin intermediul graficelor rezultate din simulări (răspuns la semnal treaptă şi 

semnale periodice), cât şi prin tabele care reflectă valorile principalilor 

indicatori de performanţă. 

Schema bloc informaţională a structurii de reglare în varianta 2DOF (RST) este 

prezentată în figura 6. 

 
Fig. 6. Schema bloc informaţională a unei structuri de reglare în varianta 2DOF (RST) 

 

- Soluţia de reglare cu RG predictiv obţinută cu ajutorul toolbox-ului MPC 

Matlab. 

- Soluţia de reglare cu RG cu predictor Smith pentru cazul în care în PC 

(GS) se manifestă un timp mort. În cadrul capitolului s-au studiat diferite 

variante de soluţii de reglare bazate pe scheme de reglare cu predictor Smith, 

inclusiv cazul în care PC care nu conţine timp mort identificat este condus cu 

RG extins care conţine compensatorul de reacţie. 
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Fig. 7. Schema bloc aferentă SRA cu predictor Smith discret în varianta abordată şi dezvoltată în teză, pentru 

conducerea sistemelor optice de scanare 

 

În fig. 8 sunt prezentate selecţii ale rezultatelor de simulare utilizând soluţii de 

reglare predictive. 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Fig. 8. Răspunsul sistemului la: (a) semnal treaptă unitar, λ=0.8, 0.3, 0.1, 0.05: 

Nu=10; (b) semnal treaptă unitar Nu=3, 5, 10; λ=0.8; (c) semnal treaptă unitar utilzând 

MPC Toolbox, λ=0.8; Nu=10; (d) semnal compus liniar+sinusoidal 100Hz utilzând MPC 

Toolbox, λ=0.8, Nu=10. 

 

În finalul capitolului 4 a fost realizat un studiu al optimalităţii parametrilor 

regulatoarelor clasice adoptate, bazat pe analiza indicatorilor integrali de optimizare 

dinamică ai sistemului. Rezultatele studiului conduc la concluzii care sunt în acord cu 

valorile adoptate pentru parametrii regulatoarelor în soluţiile propuse. 

Din analize comparative realizate pe baza rezultatelor de simulare – evidenţiate 

prin tabele şi figuri grafice - se poate concluziona că soluţiile de reglare propuse pentru 

îmbunătăţirea performanţelor aplicaţie apelate s-au dovedit viabile şi garantează 

performanţe de reglare mai bune atât în raport cu referinţa, cât şi în raport cu cele mai 

uzuale tipuri de perturbaţii. 

Ultimul capitol, capitolul 5, sintetizează concluziile finale, contribuţiile personale 

şi propune noi direcţii de cercetare bazate pe rezultatele obţinute la momentul finalizării 

tezei de doctorat. 
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Cele trei Anexe şi Bibliografia sunt prezente în partea finală a tezei. Anexa 3.1 

cuprinde scheme de simulare şi diagrame logice referitoare la generarea semnalelor de 

referinţă complexe specifice funcţionării galvoscanerelor. Anexa 3.2. prezintă justificarea 

echivalenţei funcţionale, prin modelare matematică, a motoarelor de tip BLDC-m 

(elementul de execuţie a GS) şi DC-m. În Anexa 4.1. sunt prezentate rezultatele unor 

cercetări preliminare legate de implementarea unor algoritmi de conducere discreţi de 

ordin superior în vederea asigurării „trecerii fără şoc” la schimbarea condiţiilor de 

funcţionare a procesului; aceste rezultate preliminare vor constitui suport pentru 

cercetările ulterioare. 

 

Sinteză asupra contribuţiilor aduse prin teză: 

 Capitolul 2: 

- Analiza sistemică şi constructiv-funcţională a echipamentului de laborator 

galvoscaner Thorlabs GVS001 efectuată în vederea stabilirii condiţiilor şi 

cerinţelor de funcţionare optimizată a echipamentului de scanare; 

- Conceperea şi realizarea standului experimental din cadrul laboratorul de 

Optomecatronică al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad dedicat testării 

soluţiilor de reglare; 

- Plecând de la analiza unor metode de elaborare a unor semnale eficiente 

d.p.d.v. al scanării propuse, a fost dezvoltată şi prezentată o metodă de calcul 

algoritmizat a semnalelor de referinţă optimizate de tip „liniar+sinusoidal” şi 

„liniar+parabolic”; în acest sens sunt prezentate şi rezultatele obţinute, prin 

simularea în Matlab Simulink. 

Capitolul 3: 

- Pentru echipamentul de laborator utilizat au fost dezvoltate şi prezentate trei 

MM: un model detaliat utilizat în simulările de validare – soluţia de reglare de 

bază, un model matematic de aproximare (benchmark) apelat în faza de 

dezvoltare-proiectare a RG şi un model matematic cu timp mort, derivat din 

experimente. Modelele matematice dezvoltate sunt susţinute de rezultatele de 

simulare prezentate efectuate pe standul de încercări; 

- Validarea MM propuse pe baza determinărilor experimentale pe echipamentul 

de laborator şi a datelor obţinute; 

- Susţinerea şi justificarea echivalenţei MM aferente GS open loop şi GS closed 

loop; 

- Sinteza asupra principalelor concluzii referitoare la neajunsurile soluţiei / unor 

soluţii de reglare integrate în echipamentul de laborator. Concluziile aici 

formulate au stat la baza justificării şi susţinerii dezvoltării noilor soluţii de 

reglare propuse. 

Capitolul 4: 

- Dezvoltarea, verificarea şi validarea prin simulare a două noi soluţii de reglare 

bazate pe structuri şi regulatoare clasice (SRA convenţional cu RG PI care 

extinde soluţia cu RG PD-T1 plasat în bucla de reglare de bază şi SRA în 

cascadă cu RG PID-T1 în bucla de reglare principală); 

- Efectuarea unei analize a sensibilităţii sistemului pentru cele două noi soluţii 

prin extensie propuse; 

- Dezvoltarea unor soluţii de reglare cu RG predictiv bazate pe metoda GPC, în 

varianta de realizare cu RG 2DOF (RST) şi în varianta cu RG proiectat cu 

Matlab MPC Toolbox, şi verificarea / validarea prin simulare a rezultatelor 

obţinute; 

- Efectuarea unui studiu comparativ detaliat relativ la parametrii RG predictiv 

proiectat pentru aplicaţia cu GS; 

- Pentru situaţia cu MM cu timp mort dezvoltarea unei soluţii cu RG predictiv 

bazat pe schemele de reglare cu predictor Smith şi verificarea prin simularea; 
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- Realizarea unui studiu asupra optimalităţii parametrilor regulatoarelor clasice 

adoptate, bazat pe analiza indicatorilor integrali – indicatorii de optimizare 

dinamică ai sistemului. 

 

Principalele direcţii de cercetare vizate sunt următoarele: 

- Implementarea soluțiilor de reglare dezvoltate în cadrul tezei, pe echipamente 

în timp real (GS 1D şi GS 2D);  

- Extinderea soluţiilor pentru alte aplicații ce funcţionează în conditii similare; 

- Utilizarea soluţiilor de reglarea propuse ca punct de plecare în dezvoltarea 

unor structuri şi algoritmi pentru conducerea GS în variantă bidimensională; 

acest aspect face parte din obiectivele propuse în cadrul Grantului de 

cercetare prezent [32] al colectivului din Arad; 

- Abordarea unor noi modele şi soluţii de conducere pentru alte tipuri de 

dispozitive de scanare oscilante sau rezonante, de exemplu pentru scanere cu 

o arhitectură bazată pe MEMs (Micro Electrical Mechanical systems), destinate 

utilizării în realizarea endoscoapelor; 

- Îmbunătăţirea algoritmilor şi metodelor de generare a semnalelor de referinţă 

cu variaţie specială şi pentru GS. 

- Dezvoltarea unor algoritmi de conducere discreţi de ordin superior care să 

asigure „comutarea fără şoc” la schimbarea condiţiilor de funcţionare ale 

procesului; abordarea este susţinută de rezultatele cercetărilor preliminare 

prezentate în Anexa 4.1. 
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