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PREFAŢĂ 
 

 Această teză de doctorat reprezintă rezultatul cercetărilor efectuate de autor, începând din anul 1999 şi mai ales 

după anul 2000, cu ocazia unui program de cercetare de 2 ani desfășurat la Tokyo University of A&T care a avut ca 

obiectiv principal echilibrarea statică a roboților și a sistemelor mecatronice în general. Subiectul abordat în prezenta 

lucrare a apărut ca o necesitate şi ca o continuare a preocupărilor în domeniul echilibrării statice a roboților în care 

sarcinile sunt constante, însă o categorie largă de sisteme mecatronice (între care în special roboții utilizați la manipulare) 

lucrează în aplicații în care sarcinile sunt variabile. 

 Îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice ale sistemelor mecatronice şi ale roboţilor, care au cunoscut o 

răspândire şi o dezvoltare fără precedent în ultimii ani, a determinat cautarea de soluţii noi şi în ceea ce priveşte 

reducerea puterii necesară pentru acţionarea acestora, mai ales pentru sistemele mobile care au sursa de energie 

îmbarcată. De asemenea, automatizarea şi robotizarea operaţiilor tehnologice convenţionale, cum sunt manipularea, 

asamblarea, ambalarea etc., au condus la soluţii constructive şi la prescripţii tehnologice care fac obligatorie operaţia de 

echilibrare atât pentru compensarea forţelor de greutate constante (al căror eefect este oricum variabil în timpul mişcării) 

cât şi a celorlalte sarcini statice care intervin ocazional şi variabil. 

 În acest sens, lucrarea de faţă îşi propune să aducă un aport la dezvoltarea strategiilor moderne de proiectare, 

simulare şi control adaptiv, şi la experimentarea diferitelor sisteme pentru echilibrare statică discretă şi continuă, cu 

contragreutăţi şi cu arcuri, a roboţilor şi sistemelor mecatronice, în condiţiile în care sarcinile care acţionează asupra 

acestora sunt variabile. Astfel, teza a urmărit şi realizat următoarele obiective: sinteza cinetostatică, optimizarea 

dimensională, calculul eficacităţii şi experimentarea sistemelor pentru echilibare statică discretă şi continuă cu 

contragreutăţi şi cu arcuri. Strategiile şi soluţiile propuse de autor sunt originale şi pregătesc condiţiile şi premisele unor 

alte lucrări și cercetări care pe baza acestor cercetări să continue cu ajutorul tehnicilor de reglare şi automatizare 

specifice astfel încât să se acopere complet această problematică, de la mecanica pură la mecatronică avansată. 

 Autorul consideră că prin prezenta lucrare şi-a adus o modestă contribuţie ştiinţifică la dezvoltarea unor strategii 

noi pentru controlul adaptiv în vederea echilibrării statice continuă şi discretă a roboţilor şi sistemelor mecatronice, 

capabile să îmbunătăţească performanţele energetice ale acestora. Prin modelarea matematică exactă a sistemelor pentru 

echilibrare statică şi prin rezolvarea numerică a acestora, facilitată de utilizarea sistemelor de calcul moderne, se deschid 

noi direcţii de cercetare, referitoare la operaţia de echilibrare statică a sistemelor mecatronice complexe care sunt 

solicitate de sarcini variabile. 

 În aceste momente, ale finalizării tezei de doctorat, doresc să exprim întreaga mea gratitudine faţă de domnul 

prof. dr. ing. L u i g e  V l ă d ă r e a n u , care m-a îndrumat cu o deosebită competenţă ştiinţifică şi cu o eleganţă 

caracteristică în elaborarea lucrării. 

 Adresez sincere mulţumiri conducerii Institutului de Mecanica Solidului din cadrul Academiei Române, domnului 

prof. dr. mat. T u d o r  S i r e t e a n u , directorul Institutului de Mecanica Solidului al Academiei Române, mulţumesc în 

mod deosebit domnului cercet. pr. I dr. ing. S e r g i u  B o r i s  C o n o n o v i c i  şi colectivului Departamentului de 

Robotică și Mecatronică din cadrul acestui institut de cercetare, pentru sfaturile şi sprijinul acordat pe parcursul 

elaborării tezei. 

 Bineînţeles că am o gratitudine deosebită faţă de sensei-ul meu, Prof. S h i g e k i  T o y a m a , care m-a acceptat 

în laboratorul dânsului din Tokio pentru 2 ani şi care începând cu anul 2012 vine anual la conferinţa OPTIROB 

organizată de d-nul Prof. A d r i a n  O l a r u  cu care am colaborat la organizarea acestor conferinţe încă de la început 

din anul 2006. 

 De asemenea, mulţumesc în mod deosebit colegilor din Universitatea Politehnica din Bucureşti, domnului prof. 

dr. ing. A d r i a n  O l a r u , domnului prof. dr. ing. I o n  S i m i o n e s c u , domnului prof. dr. ing. V i c t o r  M o i s e , 

colegilor mei de departament prof. dr. ing. A d r i a n  P r e d e s c u  și conf. dr. ing. R a d u  F l o r i n  M i r i c ă , şi tuturor 

celor care, prin observaţiile, sugestiile şi aprecierile făcute cu ocazia susţinerii referatelor sau cu alte prilejuri și prin 

imboldul dat au contribuit la finalizarea acestei lucrări în această formă. 

Doresc de asemenea să le mulţumesc studenților mei de la secția de Design industrial a Universității Politehnica din 

București pentru sprijinul şi ajutorul acordat în construirea modelelor experimentale și la desfășurarea experimentelor. 

 Nu în ultimul rând, doresc să mulţumesc soţiei şi mamei mele (pentru că între timp tatăl meu nu mai este dar i-a 

luat locul fiul meu) pentru răbdarea şi înţelegerea de care au dat dovadă, şi pentru sprijinul acordat pe toată perioada de 

pregătire şi de elaborare a tezei de doctorat. 

 

    Bucureşti,       L i v i u  C i u p i t u  

 31 octombrie 2018 
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1. INTRODUCERE 

 Această teză de doctorat reprezintă rezultatul cercetărilor efectuate de autor, printr-o colaborare cu colectivul 

Departamentului de Robotică și Mecatronică din cadrul Institutului de Mecanica Solidelor al Academiei Române, în ceea 

ce priveşte echilibrarea statică adaptivă a sistemelor mecatronice. Subiectul temei abordate a apărut ca o necesitate privind 

reducerea puterii necesară pentru acţionarea oricărui sistem mecatronic în condiții de adaptivitate la variațiile sarcinilor 

mecanice la care este supus. 

 Cu atât mai mult studiul aplicat pentru cazul roboților este de o importanță deosebită cu cât roboții au o dezvoltare 

fără precedent în tehnica mondială ajungând în domenii și activități umane dintre cele mai variate, de la cel industrial și 

până în activitățile curente de zi cu zi din orice locuință. Roboţii au ajuns să aibă o importanţă din ce în ce mai mare în 

activitatea omului, plecând de la ajutarea acestuia în procesele de producţie a bunurilor de larg consum (nu numai în 

domeniile de activitate industrială periculoase sau grele pentru om aşa cum au fost folosiţi iniţial) şi până la activităţile 

umane cele mai complicate cum sunt cele de asistare medicală unde se presupunea că omul nu va putea fi înlocuit niciodată 

însă se previzionează că până în 2060 cu ajutorul inteligenţei artificiale aproape toate meseriile curente vor fi preluate de 

sisteme mecatronice robotizate. 

 Lucrarea de față, prin soluțiile propuse în vederea reducerii puterii de acționare, se încadrează în eforturile de 

reducere a energiei consumate la funcționarea unui robot sau al unui sistem mecatronic în condițiile în care sarcinile 

mecanice la care este supus variază în timp. Acest lucru se face prin adaptivitate pasivă sau semi-activă în vederea reducerii 

cât mai mult posibil a consumului energetic. 

 Se va urmări definirea unui nou coeficient de eficacitate energetică, care să ia în calcul și eventuala energie 

consumată la echilibrare pentru cazul în care se adoptă o soluție de echilibrare semi-activă, în vederea aprecierii și a 

comparației între soluțiile de echilibrare posibile. În acest context al adaptivității la variațiile sarcinilor, teza își propune să 

gasească câteva soluții de echilibrare noi, unele dintre ele inedite, mai “neconvenționale”, dar posibil de aplicat și cu 

rezultate pe care simulările pe calculator și experimentele le certifică. Se vor cauta soluţii noi pentru echilibrarea cu 

contragreutăţi şi de asemenea, urmărindu-se trendul international, se vor cauta soluţii noi de echilibrare cu sisteme elastice, 

în condiţiile în care sarcinile sunt variabile. Se vor propune de asemenea soluţii pentru cazul când sarcinile au o variaţie 

cunoscută dar şi pentru cazul general când variaţia sarcinilor este aleatorie. 

 În final, pe baza noţiunilor noi definite şi în special a coeficientului de eficacitate, se vor compara diverse soluţii 

de echilibrare propuse, atât prin simulari pe calculator cât şi prin construirea unor modele experimentale. 

 În Capitolul 1 este prezentată sumar o introducere în robotică și în problematica echilibrării. Totodată se 

formulează obiectivele lucrării şi se scot în evidenţă colaborările şi rezultatele ştiinţifice realizate cu ocazia elaborării 

acestei teze. Sunt formulate de asemenea ipotezele în care se va desfăşura studiul şi care vor fi utilizate la simulările pe 

calculator ulterioare. 

Capitolul 2, prezintă stadiul actual al cercetărilor privind elaborarea strategiilor de control adaptiv pentru echilibrarea 

statică adaptivă a roboților și a sistemelor mecatronice. În introducere se prezintă problema echilibrării statice analizându-

se soluțiile propuse de-a lungul vremurilor cu privire la situația în care sarcinile aplicate sistemelor mecanice sau 

mecatronice variază în timp cu legi cunoscute sau aleatorii. Se analizează de asemenea în continuare diversele tipuri de 

echilibrări statice adaptive definindu-se ipotezele de lucru ale studiului ulterior şi evidenţiindu-se importanţa acestei 

problematici pentru roboţi şi sistemele mecatronice. În final se defineşte un coeficient nou de eficacitate al echilibrării. 

 În capitolul al 3-lea se identifică problemele specifice ale echilibrării adaptive în care se folosesc metode de 

echilibrare cu contragreutăți și cu arcuri, urmând să se propună mai multe soluții noi sau de îmbunătățire a celor existente 

(unele introduse spre dezvoltare tot de autor în teza anterioară unde s-au și anunțat posibilitățile care acum sunt studiate pe 

larg) în special pentru roboţi şi sistemele mecatronice. Se elaborează astfel mai multe strategii de control adaptiv pentru 

soluţiile de echilibrare cu contragreutăţi şi cu arcuri, pentru situaţiile în care sarcinile variabile sunt cunoscute sau 

necunoscute, când punctele de aplicaţie ale sarcinilor variază sau când roboţii sau sistemele mecatronice sunt instalate pe 

nave care plutesc pe mări şi oceane. În finalul capitolului se face o optimizare a soluţiei de echilibrare cu un singur arc din 

punctul de vedere al micşorării masei acestuia şi de asemenea se face şi o analiză dinamică a acestei soluţii de echilibrare. 

 Capitolul 4, prezintă rezultatele simulărilor pe calculator având modelele matematice complexe formulate în 

capitolul anterior atât pentru cazul echilibrării adaptive cu contragreutăţi (soluţia cu contragreutate translatabilă) cât și 

pentru cazul echilibrării adaptive cu arcuri (soluţiile cu un arc articulat între elementul de echilibrat şi bază). De asemenea 

se prezintă câteva experimente efectuate pe 2 modele experimentale care se bazează pe adaptarea echilibrării prin reglarea 

unui singur capăt (cel articulat la bază) sau ale ambelor capetele ale arcului elicoidal, în vederea validării rezultatelor 

teoretice obținute prin simulare şi prin integrarea acestora în platforma VIPRO. 

În final se rezolvă cinematica directă şi inversă a picioarelor robotului biped NAO în vederea echilibrării statice a acestora 

cu una din soluţiile prezentate în cadrul tezei. În acest sens se va face o simulare/experimentare de păşire pe unul din cei 2 

roboţi NAO existenţi în Departamentul de Robotică și Mecatronică din cadrul Institutului de Mecanica Solidelor al 

Academiei Române. 

Capitolul 5 de concluzii, contribuții originale și cercetări viitoare scoate în evidență contribuțiile originale, dar și 

direcțiile de dezvoltare ulterioară. Prezenta lucrare lasă deschise teme de cercetare noi pe baza strategiilor studiate care să 

fie utilizate în automatizarea şi controlul sistemelor mecatronice de echilibrare prin utilizarea platformei VIPRO în special. 

 În capitolul de bibliografie sunt incluse toate lucrările de la care s-a pornit în cercetarea din această lucrare de 

doctorat care sunt în număr de 260 (la care se adaugă 19 referinţe de subsol). Sunt de asemenea incluse toate publicațiile 

personale și cele cu care s-au făcut analizele comparative. Anexele conţin programele şi schemele logice utilizate la 

simulările pe calculator în Mathematica, Python şi MATLAB-Simulink. 



 

2. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND ELABORAREA STRATEGIILOR DE CONTROL 

ADAPTIV PENTRU ECHILIBRAREA ROBOȚILOR ŞI A SISTEMELOR MECATRONICE 

Echilibrul este un principiu fundamental al naturii. Se poate vorbi chiar despre o lege a echilibrului universal. Echilibrul 

este şi un deziderat al omului bun și sănătos din toate timpurile şi în toate domeniile vieţii. Se spune că trebuie să fii 

echilibrat, că există un echilibru în toate. Echilibrul este dorit în toate activităţile umane, exprimând o stare “corectă”, 

“normală”, aşteptată, dorită, o cale de mijloc, eventual un adevăr. Echilibrul presupune şi contrapunerea unor lucruri 

“bune” cu altele nu tocmai bune însă existente ! Echilibrul perfect conduce la starea de nemişcare absolută ori viața și tot 

ceea ce se întâmplă este rezultatul mişcării, mai precis al vibraţiei în jurul unei stări de echilibru.  

Nu în ultimul rând este de menționat faptul ca prin echilibrare se întelege echilibrarea statică sau cvasi-statică, 

așa cum este utilizat termenul de echilibru din cele mai vechi timpuri referindu-se la echilibrul forțelor care acționează în 

sistemul care nu se mișcă sau care se mișcă foarte încet între pozițiile de echilibru perfect, și nu echilibrarea dinamică care 

se referă la corpurile care se mișcă foarte repede și care urmărește alt scop și anume acela de a nu induce în elementul de 

fixare al sistemului mecanic de forțe și momente variabile care în timp duc la distrugerea prematură a legăturilor sau au alte 

efecte nedorite pentru sistemele mecanice și pentru mediul inconjurator, inclusiv pentru oameni. 

 Echilibrarea statică adaptivă 

În aplicaţiile din tehnica inginerescă operaţia de echilibrare statică se face în principal cu scopul reducerii energiei 

consumată pentru acţionarea sistemului mecatronic. Acest lucru este posibil prin reducerea până la eliminare a efectelor 

forţelor şi a momentelor date de încărcarile statice (care sunt prezente în sistemul mecatronic fie și numai prin greutățile 

proprii ale elementelor acestuia) asupra sistemului de acţionare al sistemului mecatronic, adică astfel încat sistemul de 

acţionare să nu mai trebuiască să învingă rezistența încărcarilor statice. 

Energia utilizată în condiţiile staticii, cand configuraţia (poziţia) sistemului este importantă şi nu mişcarea (vitezele sau 

acceleraţiile) acestuia, nu poate să fie decât o energie de natură potenţială (care depinde tot de nişte poziţii/dimensiuni) şi 

anume: 

- energia potenţială în camp gravitaţional a unor mase adăugate în sistem (cazul echilibrării cu contragreutăţi); 

- energia potenţială de deformaţie a unor corpuri cu elasticitate pronunţată (de tip solid – arcuri –, sau de tip 

gazos) care-şi modifică corespunzător dimensiunile în timpul funcţionării (caz în care se pot echilibra şi alte tipuri de 

încărcări statice, nu numai forţele de greutate). 

Cu privire la adaptivitatea la modificările sarcinilor din sistem există două tipuri de echilibrare statică adaptivă: 

- când adaptivitatea se realizează numai prin mijloace de natură mecanică prin elaborarea unor soluții de echilibrare 

statică cu ajutorul cărora să se realizeze adaptarea la modificările din sistem, modificări cunoscute pe toata durata 

ciclului de funcționare, ceea ce se poate face și numai pasiv; 

- adaptivitate obținută prin control electronic cu ajutorul unor regulatoare prin închiderea buclei de reglare cu 

ajutorul unor traductoare, în situația în care modificările din sistem sunt aleatorii în timpul funcționării acestuia și deci 

nu se poate face decât semi-activ (semi-pasiv de fapt) sau activ. 

Evaluarea eficacităţii echilibrării 

În acest sens se poate defini un nou coeficient de eficacitate al echilibrării, analog coeficientului de eficacitate definit în 

[44, 200], sub forma: 

ε = 1 – 

n

ae

E

EE 
     (1) 

unde: 

Ee – este energia consumată de sistemul de acţionare al robotului sau al unui sistem mecatronic în situaţia în 

care acesta este echilibrat printr-o metodă de echilibrare oarecare (în cazul în care echilibrarea nu este 

perfectă, dar chiar şi în această situaţie se consumă energie pentru învingerea forţelor de frecare din sistemul 

de echilibrare, pe lângă energia necesară învingerii forţelor de frecare din sistemul mecanic al robotului sau al 

sistemului mecatronic); 

Ea – este energia suplimentară consumată de un sistem de acţionare adăugat robotului sau sistemului 

mecatronic în vederea realizării echilibrării active sau semi-active (metodele pasive nu consuma energie 

suplimentară şi deci nu au nevoie de sisteme de acţionare separate de cele existente în sistem; există însă un 

mic consum energetic necesar pentru învingerea frecărilor din elementele sistemului pasiv adăugat în vederea 

echilibrării); 

En – este energia consumată de sistemul de acţionare al robotului sau al sistemului mecatronic în situaţia în 

care acesta nu este echilibrat (masurată înainte de a se aplica metoda de echilibrare statică, adică atunci când 

in sistemul mecatronic de echilibrat nu este adaugat niciun alt element suplimentar, nici de natură pasivă nici 

de natură activă); 

Echilibrarea cu contragreutăți și arcuri a mecanismelor roboților 

Necesitatea compensării gravitaționale în cazul roboților este subliniată în [90]. La compensarea gravitaţională se 

urmăreşte echilibrarea acelor elemente ale robotului care se deplasează în plan vertical sau în plan oblic (adică acele 

elemente care-şi deplasează pe verticală centrul de masă) efectul fiind reducerea puterii de acţionare. Ideea de bază în 

aceasta operaţie de echilibrare este de a utiliza pe cât posibil componentele deja existente ale robotului (chiar cele ale 

sistemului de acţionare, respectiv motoare si transmisii mecanice) pentru a nu solicita în plus sistemul mecanic. 

Mecanismele de prehensiune și cel de orientare fiind realizate din ce în ce mai compact și de dimensiuni și greutăți din ce 



în ce mai reduse au un efect mai redus asupra sistemului de acționare așa ca nu se echilibrează separat însa greutățile 

acestor mecanisme sunt luate în considerare ca o componenta a sarcinii care este constantă și permanentă. 

 În ceea ce privește echilibrarea adaptivă cu arcuri a roboților, având în vedere elementul elastic de tipul unui arc 

executat dintr-un anumit material, în anumite condiții speciale și cu anumite dimensiuni, adică având o caracteristică 

elastică dată, soluțiile de echilibrare adaptivă s-au axat pe modificarea controlată a punctelor de conectare (vezi articulația 

din B în fig. 2.18) în sistemul mecanic care se echilibrează. 

 

3.  ELABORAREA UNOR STRATEGII DE CONTROL ADAPTIV PENTRU ECHILIBRAREA ROBOȚILOR ŞI 

A SISTEMELOR MECATRONICE 

Echilibrarea adaptivă presupune realizarea echilibrării statice în condițiile în care încărcările statice sunt variabile, prin 

adaptarea sistemului de echilibrare la variaţia forţelor care acţionează asupra sistemului mecanic astfel încât sistemul lui de 

acționare să fie descărcat în totalitate sau parțial de efectele care le produc asupra lui. 

 Momentul de echilibrare poate fi obținut cu ajutorul unei forțe gravitaționale (a unei contragreutăți existentă sau 

introdusă în timp real în sistemul mecatronic), cu ajutorul unei forțe elastice (a unui arc existent în sistemul mecatronic care 

și acesta poate fi introdus în sistem în timpul funcționării) sau cu ajutorul unei forțe active din exteriorul sistemului 

mecatronic. Deci aceste forțe împreună cu brațul lor, care creează momentul de echilibrare necesar, trebuie să-şi schimbe în 

permanenţă valorile în funcţie de valoarea instantanee a momentului rezistent. Proiectarea sistemului de echilibrare de așa 

manieră încât să se poată realiza acest deziderat este și obiectul acestui studiu. Se vor studia astfel în principal soluțiile de 

echilibrare adaptivă pasive și semi-pasive care nu necesită energie suplimentară din afara sistemului mecatronic, sau 

energia suplimentară este mult mai mică decât energia câștigată prin echilibrare. 

3.1. Elaborarea unor strategii de control adaptiv pentru echilibrarea cu contragreutăţi 

În ceea ce priveşte obţinerea momentului de echilibrare cu ajutorul unor contragreutăţi există în mod evident numai 2 

posibilități de a modifica momentul de echilibrare dat de acestea și anume: 

1) modificarea mărimii forței de greutate a contragreutații care în concordanță cu ipotezele formulate în §2.1. reprezintă 

modificarea masei contragreutății; 

2) modificarea brațului forței de greutate a contragreutății de masă fixă, prin deplasarea punctului de aplicație al centrului 

de masă al contragreutății în conformitate cu variația sarcinii sau, după locul unde se face măsurarea, a momentului acesteia 

la axul sistemului de acționare. 

Strategii de control adaptiv pentru cazul  în care contragreutatea translatează. Considerându-se mecanismul pompei 

echilibrat cu contragreutăţile tip “fluture” notate cu I atunci prin suprapunerea efectelor mai ramâne ca numai variaţia 

reprezentată de greutatea de petrol acumulată şi apoi pompată la o cursă Gpp (fig. 3.4) să fie compensată printr-o echilibrare 

adaptivă mecanică constituită din contragreutatea II şi cea mai simpla metodă de obligare a acesteia să translateze pe 

cumpana pompei (fig. 3.3) în vederea modificării brațului contragreutății. Schema cinematică a mecanismului simplificat 

de echilibrare pentru contragreutatea II care execută o mişcare de translaţie de-a lungul cumpenei pompei este prezentată în 

fig. 3.5.a. 

 
a)      b) 

Fig. 3.5: Schema cinematică a mecanismului de echilibrare pentru contragreutatea care execută o mişcare de translaţie 

Dezavantajul acestor soluții este uzura mare din cupla de translație și complicațiile cu alimentarea motorului în cazul în 

care se face o reglare semiactivă cu un motor montat pe cumpănă care să deplaseze contragreutatea (sau chiar și a încă unui 

motor ca în fig. 3.13.a). O altă variantă este să se mute contragreutatea la bază astfel încât translația ei să se facă pe axa OY 

(fig. 3.5.b) însă compensarea variației sarcinii nu mai poate fi făcută prin modificarea poziției contragreutății ci activ prin 

modificarea masei acesteia sau cu o forță verticală din exterior, sau pasiv cu ajutorul unui arc (de compresiune sau de 

întindere) sau prin imersarea contragreutății într-un fluid de exemplu. 

Strategii de control adaptiv pentru cazul în care contragreutatea balansează. Costă în balansarea contragreutăţii în 

vederea modificării braţului forţei de greutate al contragreutăţii și care deci folosește o cupla de rotație, este prezentată în 

fig. 3.8. 
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Fig. 3.8: Contragreutate balansabilă Fig. 3.9: Braţ articulat plan cu 2 grade de mobilitate echilibrat cu 

ajutorul unei contragreutăţi balansabile 

Soluţia cu contragreutate balansabilă este folosită de exemplu la macaralele cu braţ articulat din [157, 190, 192] dar și la 

roboții de tip braț articulat (fig. 2.16). Necesitatea balansării contragreutăţii, chiar dacă forţa de greutate care actionează în 

punctul P (fig. 3.8) este considerată constantă (în cazul așa numitei echilibrări la jumatate), rezultă din faptul că momentul 

forţei de greutate al braţului final în raport cu punctul O are o variaţie cosinusoidală (fig. 3.10) în functie de un al doilea 

parametru independent deoarece mecanismul plan al braţului are 2 grade de mobilitate (fig. 3.9) ca și robotul de tip braț 

articulat.  

Echilibrarea este teoretic exactă în toate configuraţiile din spaţiul de lucru al braţului articulat. 

Acesta este motivul pentru care mai mulţi producători de roboți industriali [1, 87, 89, 138] propun pentru echilibrare o 

soluţie quasi-pasivă prin plasarea unei contragreutăţii pe una din barele mecanismului paralelogram care aduce acţionarea 

ultimului segment al braţului articulat pe platforma care se roteşte în plan orizontal, fiind astfel rotită odata cu rotirea 

primului element (fig. 2.16). 

Propuneri noi de strategii de control adaptiv cu contragreutăţi. În cazul roboţilor, datorită structurii seriale cu mai 

multe grade de mobilitate (fig. 2.11 și 2.12), în loc să se adauge contragreutăţi suplimentare [1] ar fi judicios să se 

folosească pe post de contragreutăţi chiar elementele de acţionare ale robotului adică motoarele [138] şi eventualele 

transmisii mecanice aferente (avându-se în vedere reductoarele armonice și frânele electromagnetice) și chiar și alte 

elemente electrice. Se propune ca motoarele să se deplaseze fie prin translaţie (fig. 3.13.a) fie brin balansare (fig. 3.13.b) pe 

braţele corespunzătoare. Evident ca mecanismele care transmit mișcarea de la motor la elementul acționat se vor complica 

(și în felul ăsta vor costa și mai mult dar așa cum s-a precizat în §1 nu se are în vedere un calcul economic în acest sens) 

însă există soluții tehnice care să rezolve această problemă [158]. De exemplu în cazul translatării motoarelor care 

acționează mecanismul de orientare, transmisia mecanică de la motoarele translatabile la mecanismul de orientare (care este 

fixat de brațul orizontal așa cum se poate vedea în fig. 2.11) se poate realiza extrem de simplu prin niste caneluri practicate 

pe arborii de la motoare și respectiv la interiorul arborilor găuriți care ajung la mecanismul de orientare, ca la cuplajul 

cardanic de la vehiculele cu tracțiune dublă. 

               
a)       b) 

Fig. 3.13: Motorul de acţionare al braţului  pe post de contragreutate mobilă 

 

În ceea ce privește elementele care translatează pe verticală, în contextul echilibrării adaptive cu contragreutăți, cand 

sarcina care actționează asupra sistemului este variabilă, s-au prezentat în cap. 1 soluțiile găsite pe plan mondial și care vin 

în special din aplicațiile în care sunt folosite lifturi pentru persoane sau mărfuri. Spre deosebire de soluțiile propuse în cazul 

corpurilor care se rotesc în jurul unei axe orizontale, în care se modifică poziția centrului de masă al contragreutății, în 

cazul corpurilor care translatează pe verticală s-au propus din contra soluții în care să se modifice masa contragreutății ceea 

ce este relativ complicat mai ales în fazele de adaugare sau retragere în timp real a contragreutăților suplimentare. Și pentru 

că de fapt folositor este momentul de echilibrare dat de forța de greutate a contragreutății atunci modificarea acestuia s-ar 

putea realiza și prin modificarea brațului forței de greutate a contragreutății. 

Elaborarea unor strategii de control adaptiv pentru echilibrarea cu sisteme elastice (cu arcuri) 

În cazul utilizării sistemelor elastice se face apel la proprietatea materialelor de a acumula energie mecanică potențială [36, 

215] atunci cand sunt deformate (prin caracteristica de elasticitate care o au în mod natural). Unele materiale pot fi mai 

elastice pe când altele nu sunt elastice deloc (se spune ca sunt fragile). Amplificarea fenomenului acestei proprietăţi se 
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poate obtine prin multiplicare, adică în cazul arcurilor elicoidale de exemplu prin înfăşurarea unei sârme lungi astfel încât 

să se ocupe un spaţiu cât mai mic dar să se obțină un efect cât mai mare prin însumarea micilor deformații. 

Strategii de control adaptiv pentru echilibrarea cu sisteme elastice (cu arcuri) în cazul în care se cunoaşte legea de 

variaţie a sarcinii 
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Fig. 3.17: Soluții pasive adaptive de echilibrare cu 

bare şi arcuri 

Fig. 3.23: Deplasarea capătului de articulaţie la bază al arcului 

pe o direcţie verticală 

Strategii de control adaptiv pentru echilibrarea cu sisteme elastice (cu arcuri cu articulaţie reglabilă) în cazul în 

care nu se cunoaşte legea de variaţie a sarcinii 

Deconectarea capetelor arcului și inserarea de lanțuri cinematice pasive prezentată în figurile 3.17 (și în lucrarea 

[44]), utilizată în cazul în care s-ar cunoaște legea de variație în timp a sarcinilor, trebuie să fie înlocuită cu o soluție activă 

în cazul în care nu se cunoaște variația în timp a sarcinilor. Acest lucru se poate face prin interpunerea unor lanțuri 

cinematice de reglare plane care, pentru o echilibrare cât mai exactă (deoarece perfecțiunea echilibrării este dată de fapt de 

soluția de echilibrare aleasă), trebuie să aibe 2 grade de mobilitate [63] în vederea obținerii mișcării capetelor arcului pe 

curbele din plan necesare echilibrării. 

Deplasarea capătului de articulaţie la bază al arcului de întindere pe o direcţie verticală. Dacă se ia drept exemplu 

soluția de modificare prin translatare a articulatiei din B a arcului ca în fig. 3.23 (însă exact același lucru se întamplă și în 

cazul din fig. 3.19), atunci noua coordonată a articulației din B va fi: YB’ = YB + ΔYB  (51) 

Variația ΔYB trebuie să raspundă unei modificări a sarcinii (care pentru această explicație s-a considerat că este numai de 

natură gravitațională): ΔGs = Gs’  Gs sau Δms = ms’  ms     (52) 

Se obținem ecuația de echilibru: Fa’ OA sin( ’ 1 ) = [m1 OC1 cos1 + ms OA cos1] g + Δms g OA cos1 (54”) 

în care prin scrierea sub forma din relația (54”) se observă că reglarea ΔYB a coordonatei YB ar trebui să producă o 

compensare a momentului gravitațional suplimentar: ΔMg = Δms g OA cos1 = ΔGs OA cos1   (58) 

O explicitare a relației (54”) din care să rezulte funcția necesară controlului (așa cum s-au putut determina în cazul 

echilibrării cu contragreutăți - vezi relațiile (31) și (39)) adică o relație de forma: 

 YB’ = YB’(ms’)   sau   ΔYB = ΔYB (Δms)  (61) 

nu se poate face (sau, dacă s-ar face utilizând mijloacele puse la dispoziție de programele moderne cum este de exemplu 

Mathematica [241] în modul de lucrul simbolic, atunci s-ar ajunge la expresii atât de complicate că practic nici măcar nu se 

pot implementa în echipamentele de reglare și control) având în vedere neliniaritatea expresiilor (59) sau (59’) și având în 

vedere relațiile (56) și (57) care au expresii neliniare de asemenea. De aceea mai practică este explicitarea numerică 

utilizând o metodă numerică adecvată [178] mai ales ca oricum în sistemul de reglare și control vor aparea erori inerente de 

calcul pe langă acestea de metoda și erorile datorate ipotezelor de lucru. 

 Singura posibilitate de explicitare analitică se obţine într-un caz cu totul special în care arcul se leagă de braţ exact 

în centrul său de masă (A≡C1), când XB = 0 şi dacă arcul este un aşa-numit “zero-free-lenght” (cu lungime nulă în stare 

nedeformată, ceea ce este posibil dar nu în cazul unui arc simplu elicoidal ci a unui sistem elastic [61]) adica când are 

caracteristica de rigiditate exprimată prin relaţia (49), caz în care avem: YB’ = 1
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unde dacă se ia valoarea iniţială ms = m2A atunci articulaţia reglată din B se modifică în sens pozitiv de la o valoare YB 

proporţional cu mărirea componentei mv a sarcinii. Evident că în cazul soluției din fig. 3.19, în care capătul din B al arcului 

se reglează astfel încât să descrie un arc de cerc, vor varia ambele coordonate ale punctului B, ceea ce complică și mai mult 

o eventuală explicitare deși și în acest caz, cum am menționat anterior, există tot un singur parametru de reglare care este în 

acest caz unghiul de înclinație al plăcii în raport cu axa OX a sistemului fix XOY. 

Deplasarea capătului de articulaţie la bază al arcului de compresiune. O soluție care s-ar preta de asemenea la o adaptare 

la variația sarcinii printr-un reglaj de modificare prin translație a unui capăt al unui arc (cu translatarea domeniului de 

funcționare pe aceeași caracteristică, așa cum se arată în fig. 3.16 și așa cum propune Takesue în [211] – v. §2.4 fig. 2.19), 
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în care se folosește însă un arc de compresiune și un mecanism cu camă spațială (fig. 3.26), este propus de niște inventatori 

germani [21]. 

 
Fig. 3.26: Mecanism de echilibrare cu camă spaţială şi arc de compresiune 

 Din ecuaţia diferenţială de ordinul întâi cu variabile separabile: Mg1’  (Fa0
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se poate obține relația de legătură între variația sarcinii și mărimea reglajului: Δz = Δms 
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 Relația (69) arată ca la schimbarea masei sarcinii cu Δms trebuie realizat un control continuu deoarece apăsarea Δz 

a forței F depinde de profilul camei s(1) și deci de poziția brațului de echilibrat. Astfel la modificarea sarcinii față de 

sarcina minimă (care este sarcina permanenta a robotului) trebuie să intre în acțiune un sistem de control așa cum se 

propune în §4 fig. 4.25.  

 

Strategii de control adaptiv pentru echilibrarea cu sisteme elastice (cu arcuri) şi mecanisme cu came în cazul în care 

nu se cunoaşte legea de variaţie a sarcinii. O alta posibilă soluţie de adaptare la variaţia sarcinii de manipulat a unui robot 

este anunţată în [44] unde se propune în cadrul unui mecanism de echilibrare cu camă (fig. 3.29.a) modificarea profilului 

camei (fig. 3.29.b) la modificarea discretă, de tip “treaptă”, a sarcinii manipulate. 

 

                        
Fig. 3.29.b)     Fig. 3.30.a) 

 

Aşadar se poate imagina o soluţie de echilibrare semi-activă prin care să se ataşeze la soluţia pasivă din fig. 3.29.a un 

sistem de comutare a cuplei superioare dintre camă şi tachet, de pe un profil al camei pe altul (în locul unei came va fi deci 

un pachet de came puse unele peste celelalte și centrate în 2 gauri simetrice față de axa de simetrie, ca în fig. 3.29.b), aşa 

cum se schimbă pinioanele la bicicleta cu mai multe viteze. În acest fel s-ar consuma energie numai la trecerea tachetului 

de pe o cama pe alta cu observaţia ca acest lucru trebuie să se facă atunci cand arcul  (fig. 3.29.a) este tensionat ceea ce 

presupune un consum de energie neneglijabil şi o soluţie adecvată. Reglarea s-ar face și ar trebui să se facă în timpul 

mișcării robotului (nu necesită oprirea robotului așa cum propune de exemplu Briot în [34]) iar diferenţele mici dintre 

profilele camelor (fig. 3.29.b), mai ales în zona în care brațul este în poziție verticală, ușurează această operație. Pentru 

soluțiile care folosesc role peste care trec fire (cabluri) de care se prind arcurile utilizate pentru echilibrare, formând în acest 

fel niște sisteme elastice complexe [198, 200, 203], se pot imagina soluții cu tambururi tronconice (fig. 3.30.a) care să fie 
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deplasabile axial sau se poate obține traslația și cu cilindri hidraulici sau pneumatici,  astfel încât raza rolei sa se modifice 

în concordanță cu modificarea sarcinii. 

Strategii de control adaptiv pentru echilibrarea cu sisteme elastice (cu arcuri cu caracteristică de rigiditate 

variabilă) în cazul în care nu se cunoaşte legea de variaţie a sarcinii. În ceea ce priveşte modificarea globală a 

caracteristicii de rigiditate a unui sistem elastic de echilibrare în vederea adaptării la variația sarcinii cea mai simplă metoda 

este utilizarea mai multor arcuri care să fie introduse sau scoase succesiv în/din sistemul elastic, în serie sau în paralel. 

Modificarea lungimii iniţiale a unui sistem elastic, prin modificarea numărului de spire active, se poate face cu un sistem de 

tip şurub-piulita (montat numai la unul din cele 2 capete ale arcului) cu ajutorul căruia să se mute în interiorul arcului 

elicoidal punctul de fixare al arcului, introducându-se sau scoţându-se activ spire din arc, tot cu ajutorul unor mecanisme de 

mişcare cu surub-piuliţă montate în axa arcului și cu ajutorul unor cuplaje comandate electric (care fac obiectul unui brevet 

de invenție). În secțiunea cu exemple se va arăta influența variației lungimii de montaj la modificarea sarcinii. 

Strategii de control adaptiv pentru echilibrarea cu sisteme elastice (cu arcuri) în cazul în care nu se cunoaşte legea 

de variaţie a sarcinii pentru sisteme care se deplasează pe verticală. În ceea ce privește echilibrarea cu arcuri a 

corpurilor care se deplasează pe verticală, soluțiile propuse se aplică în general la corpuri cu deplasare mică [55, 113] la 

care nu variază sarcinile. În afara lifturilor, care așa cum s-a arătat sunt echilibrate în special cu contragreutăți datorită 

curselor relativ mari (se justifică utilizarea lifturilor la cladiri cu mai mult de 6 etaje), aplicațiile despre care s-a amintit în 

§1 și care pot avea legătură și cu roboții, sunt cele referitoare la sistemele îmbarcate pe vase care plutesc pe mări și oceane 

(fig. 3.33).  

  

 

Fig. 3.33: Sisteme de echilibrare îmbarcate pe nave 

 

 O primă soluție propusă de autor la Texas Institute of Science în 2013 constă în interpunerea între scripetele din 

capătul brațului robotic și cablul de susținere a unei succesiuni de mai multe sisteme elastice (ca cele din figurile 3.34 și 

3.35), care să fie legate așa cum se arată în fig. 3.33, și care să fie introduse succesiv astfel încât să se poată obține atât 

cursa necesară (pe scara Beaufort a furtunilor
1
 la jumătatea scării corespunzător unui “vânt tare” îi corespund valuri de 

peste 2 metri înălțime) cât și compensarea sarcinii variabile.  

 A doua soluție propusă la solicitarea Institutului de Ştiinţă din Texas [41], care o completează pe prima (deoarece 

este dificil ca soluțiile din figurile 3.34 și 3.35 să poată fi făcute adaptive în condițiile în care oscilațiile valurilor sunt 

complet aleatoare și impredinctibile, în timp ce aceste sisteme elastice sunt agățate și fixate de cablul de susținere undeva 

peste bordul navei), constă într-o soluție de echilibrare continuă cu came spațiale care să fie atașate de troliul pe care se 

înfășoară cablul de susținere așa cum se arată în fig. 3.36. 

 În cazul în care masa sarcinii se modifică atunci și profilul camelor trebuie să se modifice corespunzător. Trecerea 

cablului de pe un profil pe altul, pe o camă spațială așa cum s-a propus mai sus la soluția din fig. 3.29, este posibilă însă 

dificil de realizat în practică. Dacă se acceptă o echilibrare aproximativă cu o anumită eroare atunci se poate imagina o 

soluție asemănătoare cu cea propusă în fig. 3.14.b prin plasarea unei cuple active de reglare în punctele de fixare a camei de 

scripete, așa cum se poate vedea în fig. 3.37. În fig. 3.37.a cupla de reglare este plasată în punctul C1
0
 iar în soluția din fig. 

                                                 
1
 https://en.wikipedia.org/wiki/Beaufort_scale, ultima accesare: 20.09.2018. 



3.37.b cupla de reglare este plasată în punctul C2
0
 . Domeniul de funcționare al acestor soluții este de asemenea foarte larg, 

limitat numai de dimensiunile sistemului şi lungimile arcurilor. 

 

3.3. Optimizarea sistemelor de echilibrare cu arcuri elicoidale cilindrice de întindere 

 Toate soluţiile de mai sus, ca de altfel toate problemele inginerești, sunt supuse unei chestiuni de optimizare. 

Evident că cel mai important și sensibil element în tot acest context este arcul utilizat la echilibrare motiv pentru care s-a 

simţit nevoia continuării problemei de optimizare a acestuia [59]. Astfel, pe lângă variabilele de optimizare ale problemei 

de sinteză cinetostatică x1A, y1A , XB, YB, Fa0 și k, în noua problemă de optimizare trebuie să se ia în considerare și 

dimensiunile arcului elicoidal adică următorul set de variabile de optimizare: x1A, y1A , XB, YB, d, Dm0 și N0. 

Funcția obiectiv este momentul de dezechilibru care se dorește să fie minim și care este exprimat, în cazul în care 

ne aflăm al soluției din fig. 3.15, prin relația (47’) unde unghiul de poziție al brațului  este cuprins într-un domeniu 

cunoscut: 1 = [1min, 1max]. Se minimizează deci valoarea maximă a momentului de dezechilibru pe tot domeniul de 

funcționare ceea ce îseamnă că funcția obiectiv a problemei de optimizare este: 

 O = Mumax = max{| Mu |}, 1  [1min, 1max]    (89) 

 De asemenea, pentru rezolvarea problemelor de programare neliniară, se transformă problema de minimizare cu 

restricţii într-o problemă de minimizare fară restricţii [142]. Această transformare este posibilă prin definirea unei funcţii 

auxiliare, a cărei formă depinde de metoda de minimizare folosită. Forma funcţiei  L a g r a n g e   este următoarea [141]: 

L = O + 
8

1

i i

i

h


 ,      (107) 

unde parametri i  sunt multiplicatorii lui L a g r a n g e , funcția obiectiv O este precizată în relația (89) iar restricțiile de tip 

egalitate sunt cele din relațiile (106). 

 Astfel problema minimizării funcției obiectiv O cu restricțiile gi , i = 1, 8  s-a transformat într-o problemă de 

optimizare fără restricții a funcției L avându-se în vedere același set de necunoscute ca al problemei inițiale x1A, y1A, XB, YB, 

d, Dm0 și N0 la care se mai adaugă parametrii wi și  i , i = 1, 8  ai metodei de rezolvare, ajungând astfel la vectorul cu 23 de 

necunoscute: X = [x1A, y1A, XB, YB, d, Dm0 , N0 , wi ,  i]
T
       (108) 

Funcţia  L a g r a n g e   L din relația (107) asociată problemei de optimizare a sistemului pentru echilibrare statică este 

minimă dacă sunt satisfăcute următoarele condiţii: 
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ceea ce se reduce la rezolvarea unui sistem de 23 de ecuații neliniare cu 23 de necunoscute dintre care numai 8 sunt de 

interes pentru proiectarea sistemului optim. 

K u h n   şi  T u c k e r   au demonstrat în [137] că funcţia  L a g r a n g e   L  este minimă în punctul  X
*
  dacă parametrii  i

*
  

0, i = 1, 8 . 

Procesul iterativ pornește de la un set de valori inițiale ale variabilelor de optimizare XA
(0)

, YA
(0)

, x1B
(0)

, y1B
(0)

, d
(0)

, Dm0
(0)

 and 

N0
(0)

, și se oprește când eroarea dintre 2 valori consecutive ale momentului maxim de dezechilibru devine mai mică decât o 

valoare admisă. În capitolul 3 se va arăta un exemplu în acest sens. 

3.4. Analiza dinamică a sistemelor de echilibrare cu arcuri elicoidale 

 Tot studiul făcut până acum a avut la bază ecuații de echilibru static [22] aplicate elementelor constitutive ale 

sistemelor mecatronice studiate. Echilibrarea s-a obținut astfel fie într-o mulțime de puncte din domeniul de funcționare, fie 

în mod continuu dar în niște condiții particulare cum ar fi cunoșterea apriori a variației sarcinii. 

 În vederea formulării și a rezolvării problemei de dinamică a acestui sistem compus din două corpuri vom utiliza 

pentru început teorema variației energiei cinetice [224] între 2 configurații din timpul mișcării: o configurație de 

start/plecare (notată cu indicele „0“ în poziția superioară a fiecarui termen care variază) și o configurație finală (notată cu 

indicele „1“ în poziția superioară a fiecarui termen care variază 

Componentele acestora proiectate pe axele sistemului fix determinându-se prin rezolvarea următorului sistem compus din 6 

ecuații liniare: 

 În vederea formulării și a rezolvării problemei de dinamică a acestui sistem compus din două corpuri vom utiliza 

pentru început teorema variației energiei cinetice [224] între 2 configurații din timpul mișcării: o configurație de 

start/plecare (notată cu indicele „0“ în poziția superioară a fiecarui termen care variază) și o configurație finală (notată cu 

indicele „1“ în poziția superioară a fiecarui termen care variază), adică: 
0 1

T


 = 
0 1

W


  

Variația energiei cinetice 
0 1

T


 a sistemului mecanic compus din cele 2 elemente între cele 2 configurații de 

început de mișcare și cea finală este exprimată prin relația: 
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 unde: 
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 = 
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 = 
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0
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Configurația inițială a sistemului mecanic corespunde stării de repaus al acestuia adică viteză zero ceea ce se 

traduce prin: 
0

1T = 
0

2T = 0. 



 În ceea ce privește lucrul mecanic 
0 1

W


, al forțelor care acționează în sistemul mecanic compus din cele 2 

elemente, între cele 2 configurații, acesta este exprimat prin relația: 
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Lucrul mecanic al forței arcului este: 
0 1

Wa


 = k [AB (
1

2BG   l0)  AB
0
 (

0

2BG  l0)], 

Lucrul mecanic al momentelor de frecare din cuplele de rotație este: 

0 1
W f


=

O

fM |
10

i | + 
A

fM |
10

i | + 
B

fM |
10

21

 |, unde: 


10

21

 = 
1

21  
0

21 , 
1

21 = 
1

i  
1

i , 
0

21  = 
0

i  
0

i . 

iar momentele de frecare din cuplele O , A  și  B  au expresiile: 

O

fM = μO R01 ρO, 
A

fM = μA R21 ρA, 
B

fM = μB R02 ρB,         (110) 

Configurația finală, notată cu indicele “1”, este configurația sistemului mecanic la momentul de timp  t  măsurat 

de la începutul mișcării (corespunzător configurației inițiale de start). Astfel vom avea: 

1
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Cât privește momentul motor Mm acesta trebuie cunoscut și se propune o funcție liniară: 

 Mm = Mmax 
T

t
 dacă t ≤ T  și Mm = Mmax dacă t > T, unde Mmax are o valoare dată iar T trebuie precizat. 

3.5. Concluzii 

 În cazul strategiilor de control adaptiv în care pentru obţinerea echilibrării se folosesc contragreutăţi relaţiile 

rezultate pentru parametrul controlat sunt mai simple, deterministe. Dacă variaţia sarcinii este cunoscută atunci se pot 

imagina soluţii relativ simple dar aproximative de echilibrare, aşa cum este cazul din fig. 3.7. Soluţiile exacte de 

echuilibrare, care se adaptează perfect sarcinii se pretează evident la situaţia în care variaţia sarcinii este necunoscută, caz 

în care este necesar un sistem de reglare si control suplimentar care consumă la rândul să energie suplimentară care trebuie 

luată în calcul la evaluarea eficacităţii sistemului de echilibrare. 

 În cazul strategiilor de control adaptiv în care pentru obţinerea echilibrării se folosesc sisteme elastice cu arcuri 

(elicoidale cilindrice deoarece sunt cel mai usor de obţinut în condiţiile în care si caracteristica de rigiditate este liniară) 

relaţiile de calcul se complică chiar şi pentru soluţiile aproximative, rezultând modele matematice cu sisteme puternic 

neliniare. Este cu atât mai interesant cu cât tocmai în cazul unei soluţii exacte de echilibrare (v. Fig. 3.26) s-a putut stabili o 

relaţie deterministă de variaţie a parametrului de reglare – relaţia (69) – ceea ce califică acea soluţie relativ simplă la 

alegerea în cazul echilibrării adaptive. 

 La fel de interesant este că această problematică a echilibrăii adaptive când sarcina variază apare cumva “inversat” 

în cazul sistemelor mecatronice (sau al roboţilor) îmbarcate pe nave care plutesc pe valuri şi care susţin diverse obiecte 

imersate (cum este un vehicul submarin telecomandat – aşa numit ROV “Remote Operated Vehicle”), situaţie în care deşi 

sarcina ar fi să fie constantă (cel puţin pentru cazul menţinerii obiectului imersat la o anumită adâncime) totuşi datorită 

mişcării valurilor se creează o sarcina variabilă aleatoriu pentru sistemul de susţinere fixat de nava care pluteşte pe valuri. 

Astfel, în acest context, se propun chiar si câteva soluţii de compensare noi în figurile 3.33 si 3.36. 

 Strategiile propuse pot face obiectul unei optimizari multicriteriale chiar însă s-a ales pentru soluţiile care folosesc 

arcuri pentru echilibrare o optimizare din punctul de vedere al micşorării masei arcurilor utilizate (deşi soluţia de 

echilibrare cu arcuri elimină adaugarea destul de importantă de mase suplimentare aşa cum este necesar la echilibrarea cu 

contragreutăţi, totuşi masele arcurilor adăugate împreună cu al eventualelor alte elemente necesare în sistemul elastic 

încarcă şi acestea suplimentar sistemul de echilibrat) obţinându-se în capitolul 4 nişte rezultate foarte bune şi utile. 

 Nu în ultimul rând, deşi tot acest studiu se face în condiţii statice sau cvasi-statice, o analiză dinamică a sistemului 

rezultat după adăugarea sistemelor de echilibrare este foarte importantă chiar şi în situaţia în care coeficientul de eficacitate 

este unul foarte bun. Este evident şi demonstrat că echilibrarea cu contragreutăţi prin adaugarea de mase, chiar şi într-o 

manieră mai inteligentă (cum este de exemplu aducerea contragreutăţilor pe elementul de la bază [75]), conduce la o 

dinamică mai proastă a întregului sistem motiv pentru care s-a studiat efectul modificării dinamice pentru o soluţie de 

echilibrare cu arcuri. 

Modelele matematice rezultate sunt deosebit de complexe, compuse evident din sisteme de ecuaţii neliniare cu un număr 

relativ mare de necunoscute, unele care conţin ecuaţii diferenţiale şi integrale, rezolvarea lor fiind imposibil de făcut 

analitic decât în situaţii cu totul şi cu totul particulare. De altfel s-a căutat ca formularea problemelor să se facă pentru cazul 

general iar eventualele particularizări nu au afectat cu nimic generalitatea problemelor în timp ce modelele matematice 

asociate s-au simplificat destul de puţin. Astfel rezolvările trebuia să se facă numeric [161] cu ajutorul calculatoarelor 

performante din ziua de astăzi şi a limbajelor de programare şi a programelor orientate pe calcul numeric. 

 

4. CERCETĂRI EXPERIMENTALE ASISTATE DE CALCULATOR; SIMULAREA ŞI VALIDAREA 

MODELELOR MATEMATICE ELABORATE 

4.1. Cercetări experimentale asistate de calculator privind echilibrarea adaptivă cu contragreutăți. Pentru 

echilibrarea adaptivă cu contragreutăți, care se aplică mai puțin în cazul roboților (dar care poate fi o soluție interesantă  



dacă se implementează după cum se propune în fig. 3.13 - vezi și [223]), se exemplifică printr-o simulare în MathCAD 

soluția cu contragreutate translatabilă pe brațul  (care se rotește la bază în jurul unei axe orizontale, producând astfel o 

mișcare de rotație într-un plan vertical) ca în fig. 3.5.a. 

 
Fig. 4.2: Variaţiile momentului contragreutății – f(), ale momentelor sarcinilor variabile – g1() respectiv g2() și ale 

momentelor de dezechilibru h1() respectiv h2() 

 

Se consideră două posibile scenarii de variație a sarcinii: 

1) O variație teoretică liniară (fig. 4.1 linia întreruptă – vezi și fig. 2.4 cu variația în timp pe o perioadă) de pantă 

negativă, astfel încât în poziția extremă inferioară (cea mai de jos) a brațului  sarcina să fie maximă, iar în pozitia 

extremă superioară a brațului  sarcina să fie minimă (adică exact cât componenta constantă a acesteia); model care ar 

corespunde de exemplu cumpenei fântânii (fig. 2.5.a) unde sarcina constantă este greutatea lanțului împreună cu 

greutatea găleții de apă iar sarcina variabilă maximă Gsar,max ar corespunde greutății apei scoasă din fântână. 

2) O variație parabolică a sarcinii (fig. 4.1 linia continuă de culoare roșie – vezi și fig. 3.6 cu variația în timp pe o 

perioadă), cu evoluție convexă corespunzătoare tot unor pante instantanee negative, care s-ar justifica de exemplu în 

cazul unei pompe de petrol unde apar forțele de frecare la curgerea petrolului prin valvele din „galeata” în care se 

acumulează petrolul (fig. 2.2) precum și forțe de frecare dintre galeata-piston și puțul de petrol care se pot modela 

teoretic în felul acesta (pentru că în realitate variația este evident mai complexă ținând cont și de forțele datorate 

presiunii gazului cu care este amestecat petrolul de exemplu). 

Se observă astfel că echilibrarea este mai eficientă pentru cazul al 2-lea când variația sarcinii este parabolică deoarece 

dezechilibrul maxim reprezentat prin curba 3 din fig. 4.2 este mai mic în valoarea absolută (–82.779 Nm la  = 0.099 rad) 

decât dezechilibrul maxim din cazul în care variația sarcinii este liniară reprezentat prin curba 3 din fig. 4.2 (136.658 Nm 

pentru  = –0.479 rad. Scaderea este aproape la jumătate iar faptul ca variația dezechilibrului este de o parte și de alta a 

abscisei arată tocmai acel principiu al acumulării și redării înapoi în sistem a energiei în cele 2 faze de mișcare ale unui 

ciclu. 

Rezultatul este surprinzător de bun relativ la simplitatea soluției și mai ales la faptul că este o soluție pasivă care nu 

consumă energie suplimentară din exterior. Coeficientul de eficacitate calculat în condiții cvasi-statice (fără frecări) are 

valorile: 

ε1) = 0.632031 

ε2) = 0.973446 

care arată că și global (integral) în cazul al doilea echilibrarea este mai eficace. 

4.2. Cercetări experimentale asistate de calculator privind echilibrarea adaptivă cu arcuri 

Soluția cu un singur arc articulat între braț și elementul fix prin variaţia lungimii iniţiale a arcului 

 În vederea determinării influenței modificării unor parametri ai sistemelor elastice de echilibrare cu arcuri 

elicoidale supuse la întindere vom studia cazul cel mai simplu care este utilizat de mulți producători de sisteme mecatronice 

care adoptă această soluție de echilibrare, așa cum s-a arătat în §2 și §3. Față de soluțiile asimetrice din fig. 3.15, se observă 

că în acest caz articulațiile arcului  sunt poziționate pe axa brațului  de echilibrat, respectiv pe axa verticală a sistemului 

fix, adică A  Ox1 și, respectiv, B  OY. 

Ca valori numerice se adoptă valorile care au fost folosite în problema de optimizare din articolul [197] adică: 
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 greutatea braţului orizontal  : G1 = m1g = 100 [N] ; 

 distanţa care poziţionează centrul de masă  G1 , situat pe axa  Ox1 , în raport cu sistemul de axe mobil anexat braţului 

: OG1 = 0.5 [m] ; 

 domeniu de funcţionare al braţului :  ( min =  45 ,   max = 70 ); 

 greutatea arcului elicoidal  : G2 = m2g = 0 [N] (adică mA = m2A = 0 [kg]); 

 lungimea arcului elicoidal   corespunzătoare forţei  F0 = 0 [N]  este l0 = 0.1 [m] (adică lungimea arcului elicoidal 

sau a sistemului elastic în stare nedeformată). 

 
Fig. 4.5: Diagramele de variaţie ale momentelor de dezechilibru (Gsar = mA g = 20 N) 

 În urma procesului de optimizare (care a avut ca funcție obiectiv minimizarea momentului de dezechilibru) au 

rezultat următoarele dimensiuni și valori optime: 

- coordonatele punctelor între care este montat articulat arcului  sunt: 

A ( x1A = 0.885379 [m] , y1A =  0.0235 [m] ) şi B ( XB = 0 [m] , YB = 0.2755 [m] ) , 

- caracteristica de rigiditate a arcului:  k = 230.012 [N/m]. 

 Se observă cum momentul de dezechilibru creşte odată cu creșterea lungimii iniţiale  l0  a arcului elicoidal. De 

asemenea se observă cum pentru varianta optimizată (curba 1 în fig. 4.4) dezechilbrul are o variație de o parte și de alta față 

de dezechilibrul perfect de la zero. 

Dezechilibrul se mărește însă cea mai importantă mărire se produce tocmai pentru varianta optimă când l0 = 0.1 

[m] (curba 1 în fig. 4.4) unde mărirea este de ordinul zecilor de ori. Acest fapt sugerează că o optimizare ulterioară care să 

aibe ca funcție obiectiv minimizarea masei arcului utilizat la echilibare este cu atât mai necesară. Astfel, în aceleași condiții 

precizate la începutul acestui sub-punct §4.2., pentru echilibrarea unui braț orizontal care funcționează într-un domeniu 1 

 [0.2, 1.22] și care are masa m1 = 10.188 [kg] iar centrul de masă este la distanța OG1 = 500 [mm], se rezolvă problema 

de optimizare formulată la §3.2.1 care are drept funcție obiectiv minimizarea masei arcului, plecând de la următoarele 

condiții inițiale: 

a) masa arcului  : m2
0
 = 2.353 [kg] 

b) coordonatele punctelor între care este montat articulat arcului  sunt: 

A ( x1A = 0.75642 [m] , y1A =  0.48145 [m] ) şi B ( XB = 0.33335 [m] , YB = 0.44296 [m] ) , 

c) dimensiunile inițiale ale arcului: Dm0 = 105.87 [mm], N0 = 39.865 spire active și d = 5 [mm] 

care conduc la: 

d) o lungime inițială a arcului: Ls0 = 199.325 [mm] 

e) și o constantă de rigiditate calculată cu formula (70) pentru un modul de elasticitate transversal G = 78 [GPa] de  k 

= 128.817 [N/m]. 

Păstrând diametrul sârmei fix (însă verificând la fiecare iterație ca aceasta să reziste la forță maxima din arc – așa 

cum s-a arătat în restricțiile formulate la §3.2.1 – ca arcul să nu se rupă [59]) s-au reținut două soluții optime locale obținute 

după un număr de 330 iterații și respectiv după 440 de iterații, așa cum se observă în tabelul 1. 

Tabelul 1: Dimensiunile și caracteristicile arcurilor optime 

Fig. 4.6.a) – 330 iterații d = 5 [mm] Fig. 4.6.b) – 440 iterații 

    68.054 Dm0 [mm]     42.039 

    53.733 N0 [spire]     56.137 

  248.665 Ls0 [mm]   260.685 

      1.9715 (83.79 %) m2 [kg]       1.2659 (53.80 %) 

    13.6108 i [-]       8.4078 

  359.817 k [N/m] 1461.094 



 Dezechilibrul rezultat și trasat în diagrama din fig. 4.7 arată că încercarea de a găsi un arc din ce în ce mai ușor 

(vezi tabelul 1: dupa 330 de iterații ajunge la 83.79% din masa inițială m2
0
 și la aproape jumatate din masa inițială a arcului 

dupa 440 de iterații) conduce la un dezechilibru mai mare deoarece corelat cu datele din tabelul 1 și lungimea inițială a 

arcului crește, așa cum de altfel s-a văzut încă din diagramele din figurile 4.4 și 4.5 și cum s-a descoperit înca din teorie (v. 

§2.2). 
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Fig. 4.7: Diagramele de variaţie ale momentelor de dezechilibru 

 

 Însă totodată caracteristica de rigiditate a arcului crește foarte mult (de 4 ori) lucru care se reflectă în forța din arc 

care solicită spira arcului la torsiune și încovoire și care în acest fel necesită o sârmă mai groasă ceea ce conduce evident la 

o masă mai mare a arcului (coroborat și cu numărul mai mare al spirelor - vezi tabelul 1 - care însa va scadea înpoi în 

procesul de optimizare) și la reluarea procesului de optimizare. De asemenea în diagrama din fig. 4.7 se observă că în 

valorile absolute ale momentul de dezechilibru maxim scade față de situația din diagrama prezentată în fig. 4.4 (în 

condițiile în care lungimile inițiale ale arcurilor sunt dublate – v. tabelul 1) și sunt mult mai mici decât cele din diagrama 

prezentată în fig. 4.5 datorită scăderii masei arcului și deci a sarcinii variabile considerate ca acționând în punctul A. Un 

lucru foarte important de remarcat este că articulația din A ramâne în procesul de optimizare sub axa Ox1 (y1A < 0) în timp 

ce articulația din B se plasează pe axa OY (XB  0) chiar dacă domeniul de funcționare al brațului  este asimetric. 

 Toate aceste observații sunt în concordanță cu teoria prezentată în §2.2 și justifică soluțiile prezentate în fig. 2.18 

și propunerile din figurile 3.18 - 2.24. Însă înainte de a trece la realizarea unui model experimental s-au facut câteva alte 

simulări pe calculator care au avut ca model soluția din fig. 2.18 în care relocarea articulației de legătură la bază a arcului s-

a facut printr-o reglare pe verticală. 

Astfel, în aceleași condiții ca în primul exemplu de la optimizarea cu lungimea inițială a arcului drept 

funcție obiectiv, când YB = 0.2755 [m], cu același arc de rigiditate k = 230.012 [N/m], dacă se consideră o 

modificare a sarcinii aplicată în punctul A de la 0 [N] (graficele de dezechilibru prezentate în fig. 4.4) la valoarea de 

20 [N] dar printr-o modificare pozitivă de 100 [mm] a coordonatei pe OY a punctului B (fig. 2.18), care devine astfel 

YB = 0.3755 [m], atunci se obțin dezechilibrele din fig. 4.8. 

 
Fig. 4.8: Diagramele momentelor de dezechilibru (Gsar = 20 [N], YB = 0.3755 [m]) 

 Se observă o îmbunătățire evidentă a dezechilibrului față de graficele din fig. 4.5 (trasate pentru situația în care YB 

Soluția din fig. 3.6.b 

Soluția din fig. 3.6.a 

Momentul 

gravitațional 



= 0.2755 [m]), cu menținerea dezechilibrului variantei optime (pentru l0 = 0.1 [m] – curba 1 în fig. 4.8) în jurul valorii de 

zero (corespunzătoare echilibrului perfect) însa cu o valoare maximă absolută mai mare decât în cazul din fig. 4.4.  La o 

mărire a sarcinii la 50 [N] și o reglare pe verticală astfel încât YB = 0.5255 [m] se obțin curbele de variație a momentelor de 

dezechilibru corespunzătoare lungimilor inițiale ale arcului de  l0 = 0.1 [m],  l0 = 0.12 [m]  şi respectiv  l0 = 0.15 [m] din fig. 

4.9 (curbele notate cu 1, 2 şi respectiv, 3). 

4.2.2. Model experimental privind echilibrarea adaptivă prin reglarea capătului arcului articulat la elementul de 

bază 

 Acestea fiind analizate şi determinate s-a trecut la realizarea practică a unui model experimental având drept 

exemplu stabilizatorul din fig. 2.20, rezultând modeul experimental cu structura putin modificată din fig. 2.24 (în ideea că 

nu se va folosi purtată direct de un om cu o vestă specială, ci se va manevra de un om care stă într-un scaun totul fiind 

transportat de un vehicul) prezentat în fotografia din fig. 4.10. 

Ambele reglaje s-au adus în zona mediană de pliere a întregii structuri mecanice deoarece forma de paralelogram 

permite ca studiul sa fie făcut pe oricare din cele 2 elemente paralele care-și mențin poziția verticală. Astfel s-a păstrat un 

singur modul de forma unui paralelogram din cele două (cel articulat la bază fig. 4.11) și s-au făcut câteva experimente 

practice. 

Dimensiunile și masele elementelor componente sunt (fig. 4.12): 

- lungimile barelor lungi ale paralelogramului: AD = BC = 0.455 [m]; 

- masele barelor lungi ale paralelogramului: m2 = m4 = 1.4 [kg] 

- lungimile barelor scurte ale paralelogramului: AB = CD = 0.135 [m] 

- masele barelor scurte ale paralelogramului: m1 = m3 = 0.78 [kg] 

- distanțele: GI = 58 [mm], CJ = HI = 40 [mm] 

- masele concentrate în punctele A, C și D: mA = mC = mD =0.120 [kg]; 

- masa concentrată în cupla dublă din B: mB = 0.210 [kg]; 

- masa șurubului de reglare: m7 = 0.125 [kg]; 

- lungimea disponibilă pentru reglare: de la JImin = 10 [mm] la JImax = 100 [mm]. 

- greutatea întregului sistem elastic: mes = m5 = 2.795 [kg]. 

- lungimea inițială în stare nedeformată a întregului sistem elastic: BG0 = 440.5 [mm]; 

 
 

Fig. 4.11: Modulul de la bază al modelului experimental al 

stabilizatorului mecanic de cameră 

Fig. 4.12: Schema cinematică a modulului de la 

bază și modul său de încărcare 

 

 S-a început prin a se determina experimental caracteristica de rigiditate a arcului utilizat care are următoarele 

dimensiuni: 

- diametrul sârmei d = 8 [mm]; 

- diametrul mediul al spirelor Dm = 42 [mm] – deci i = 5.25; 

- numărul de spire active: Na = 25.4; 

- lungimea inițială în stare nedeformată (fig. 2.25): La0 = Ls0 + 2 Lc = 256.5 [mm]; 

- arcul a fost realizat la fosta intreprindere Semănătoarea în anul 1988 (acum 30 de ani), prin deformare plastică la rece, 

dintr-un material special de arc a cărei marcă este necunoscută, netratat. 

 Arcul cu cele 2 capete montate ca în desenul din fig. 2.25 s-a agațat de cârligul unui pod rulant, între ochi și cârlig 
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interpunându-se un dinamometru electronic (fig. 4.13). Alungirile arcului corespunzătoare încărcărilor simulate prin niște 

greutăți cântărite în prealabil s-au măsurat cu ajutorul unui șubler de dimensiuni mari, fixat în poziție verticală (fig. 4.13.a), 

care măsoară dimensiuni de până la 1500 de [mm] cu o precizie de 0.05 [mm]. S-au adăugat diverse greutăți cu mase 

cuprinse între 0.205 [kg] și 2.905 [kg] care au totalizat 30.58 [kg]. Alungirea totală a arcului a fost de 15 [mm] și s-a putut 

observa chiar și alungirea datorată propriei greutăți de 0.4 [mm] așa cum se vede în rezultatele din tabelul 2. De asemenea 

în graficul trasat în fig. 4.14 se poate observa și o mică pretensionare a arcului evidențiată printr-o forță de deschidere Fd  

20 [N]. Cu erorile de măsurare inerente se obțin niște puncte (fig. 4.14) printre care trece cu o abaterie medie patratică de 

0.989 o dreaptă de ecuație: y = 21055 x – 5564.4 ceea ce însemnă că arcul are constanta de rigiditate k = 21055 [N/m]. Într-

adevăr, dacă se face o verificare cu formula (70) determinându-se modul de elasticitate transversal se găsește că acesta are 

valoarea G = 77368.4 [MPa] care corespunde oțelurilor pentru arcuri. 

 În continuare s-a supus întregul sistem la 2 sarcini diferite (figurile 4.11 și 4.15) și s-a făcut un reglaj astfel încât 

brațul să fie adus într-o aceeași poziție cunoscută din domeniul de funcționare aceasta fiind aleasă evident poziția orizontală 

(verificată cu un raportor electronic cu precizie de o zecime de grad fig. 4.15). Oricum studiul este echivalent dacă se 

inversează cele 2 elemente scurte ale paralologramului considerându-se ca cel din dreapta  unde se face reglajul este fix 

și celălalt din stânga  (fig. 4.12) este mobil. 

 

Tabelul 3: Rezultate experimentale reglare poziție arc la stabilizatorul mecanic 

Poziție piuliță de 

reglare JI [mm] 

Unghi brat φ 

[grade] 
Larc 

[mm] 
Unghi arc 

[grade]  
Unghi arc 

[rad] 

55 

(Gsar0 = 0 [kgf] = 

= 0 [N]) 

0 448.7460 13.14 0.229336 

-3 454.1512 16.08 0.280649 

-5.4 458.4548 18.41 0.321315 

63.6 

(Gsar1 = 4.88 [kgf] = 

= 47.8972 [N]) 

0 450.7786 14.20 0.247837 

-3 456.9038 17.24 0.300895 

-5.4 461.2436 19.43 0.339117 

75.6 

(Gsar2 = 6.86 [kgf] = 

= 67.3309 [N]) 

0 453.8720 15.67 0.273493 

-3 460.2837 18.55 0.323759 

-5.4 465.3727 20.82 0.363378 

 

Astfel cu o sarcină de Gsar1 = 4.88 [kgf] brațul este echilibrat în poziția orizontală dacă articulația din I este la distanța JI1 = 

63.6 [mm]. Cu sarcina mai mare de Gsar2 = 6.86 [kgf] brațul este echilibrat în poziție orizontală când JI2 = 85.6 [mm] așa 

cum se poate observa și în figurile 4.11 și 4.15. Verificarea echilibrării s-a făcut cu un dinamometru de precizie ridicată 

(0.5 [N]) prin măsurarea dezechilibrului prin tragere și apăsare (fig.4.16). Sarcina se poate de asemenea considera, prin 

inversiune, ca fiind agățată oriunde de elementul  (fig. 4.12) la o distanță egală cu lungimea DK = 80 [mm] față de 

verticală din moment ce elementele  și  își păstrează poziția verticală pe tot timpul mișcării. 

 În aceste condiții au rezultat următoarele lungimi și poziții ale arcului (Tabelul 3) relativ la poziția brațelor 

orizontale exprimată prin unghiul φ (fig. 4.12). 

 S-au calculat în tabelul 4 energiile necesare aducerii sistemului din cele 2 poziții încărcate cu sarcini diferite în 

poziția orizontală, comparându-se energia suplimentară necesară și energia consumată pentru reglare. 

Nu s-a considerat forța de frecare din cupla șurub-piuliță ci numai forța de frecare din cupla de translație H (fig. 4.12) 

luându-se un coeficient de frecare μ = 0.05. Eficacitatea echilibrării s-a evaluat cu ajutorul coeficientului de eficacitate 

definit în §2.3 la relația (1). 

 

Tabelul 4: Eficacitatea sistemului de echilibrare cu reglarea poziției articulației arcului 

 

Sarcina 

 

[N] 

Energie 

potențială 

gravitațională 

[J] 

Energie 

potențială 

deformație arc 

[J] 

Energie 

suplimentară 

necesară 

[J] 

Energie 

consumată cu 

reglarea 

[J] 

Eficacitate 

echilibrare 

ε 

[-] 

Gsar1= 

47.89 
2.127349 1.871957 0.255391 0.163944 0.802883 

Gsar2= 

67.33 
4.657446 3.802271 0.855175 0.567751 0.694484 

 

Dupa cum era de așteptat eficacitatea scade de la 80.29% la 69.45% odată cu creșterea sarcinii și implicit a energiei 

necesară pentru ajustarea poziției articulației arcului. Deci plaja de valori a variației sarcinii trebuie limitată și proiectarea 

sistemului trebuie astfel făcută încât să țină cont de valoarea sarcinii adica printr-o sinteză cinetostatică urmată de o 

optimizare. 

Model experimental privind echilibrarea adaptivă cu arcuri cu două posibilități de reglare 

 Sunt multe cazuri - și rezultatele anterioare justifică cu atât mai mult situația aceasta - în care numai o reducere a 

puterii de acționare între niște valori admisibile și relativ reduse este foarte utilă, în timp ce câștigul per ansamblu este și 

mai mare decât reducerea puterii de acționare în sine. 

De exemplu sunt aplicații care necesită numai anumite sisteme de acționare, unde nu se pot utiliza motoare electrice 

convenționale cum sunt de exemplu aplicațiile în camere vidate sau cele din spațiul extra-atmosferic. Pe de altă parte 



utilizarea sistemelor de acționare pneumatice, sau cu atât mai mult cele hidraulice, este de asemenea o soluție inacceptabilă. 

Mai mult decât atât sunt aplicații în care sistemele de acționare trebuie să poată să realizeze mai multe mișcări 

independente într-un spațiu relativ redus și cu componente cat mai puține și mai simple. Este deci cazul motorului 

ultrasonic sferic dezvoltat la Tokyo University of A&T de Prof. Shigeki Toyama [47, 57, 216]. 

 Motorul ultrasonic sferic are o construcție foarte simplă (fig. 4.17) fiind compus în principal dintr-un rotor sferic și 

trei sau patru statoare dispuse echidistant într-un plan de sub planul median al sferei rotorului. Statoarele sunt ținute apasat 

pe rotorul sferic de un sistem - nereprezentat în schemele din fig. 4.17 - care formează batiul motorului. Contactul dintre 

statoare și rotor se realizează la intersecția circulară dintre acestea, statoarele având de fapt formă de oală (fig. 4.18.a) cu 

marginea de contact tăiată formându-se astfel un fel de dinți care să permita deformarea în urma deformării placuțelor din 

material piezoceramic care sunt lipite pe spatele statoarelor. Plăcuțele sunt lipite cu orientări diferite și în urma aplicării 

unor semnale de alimentare sinusoidale defazate se creează un val deformator ondulatoriu la suprafața de contact a 

statoarelor cu rotorul (fig. 4.18.b). Astfel fiecare din punctele de la buza statorului va efectua o mișcare eliptică (care în 

realitate este de forma unui ou) care prin frecare în urma deplasării valului ondulatoriu va creea o mișcare de deplasare 

inversă a rotorului (fig. 4.18.b). 

Deci de fapt mișcarea rotorului se realizează mecanic prin frecare și nu electric prin interferența unor câmpuri 

electromagnetice așa cum se întâmplă la motoarele electrice convenționale. Fiind vorba de o transmisie mecanică prin 

frecare atunci, după cum se cunoaște, forțele și cuplurile realizate nu pot fi foarte mari depinzând în primul rand de forța de 

apăsare a statoarelor pe rotoare, forță care este și ea limitată mai ales că din compunerea mișcărilor generate de cele 3 

statoare se obțin 3 mișcări independente de rotație (fig. 4.17.b). Dacă se folosește un număr de 4 statoare la construcția 

motorului ultrasonic sferic, și dacă acestea sunt dispuse exact pe cercul ecuator al rotorului, atunci rotația în jurul axei OZ 

nu se mai poate realiza. 

Avem deci de-a face cu un motor care într-o construcție extrem de simplă poate să realizeze 2 sau 3 mişcări de rotaţie 

independente într-o singură cuplă sferică activă. Acest avantaj deosebit de important (gândindu-ne de exemplu la realizarile 

practice ale giroscoapelor pe 3 axe, sau ale așa numitelor mecanisme de stabilizare tip „gimbal” care necesită 3 motoare 

rotative simple) este eclipsat de un cuplu redus și o uzură importantă care necesită reglaje regulate suplimentare. Și cu toate 

acestea, așa cum am spus la începutul acestui sub-capitol, sunt aplicații care necesită acest gen de motoare urmând ca 

mărimea redusă a cuplului motor să fie compensată de niște sisteme de echilibrare statică care sunt construite tocmai în 

această idee. 

În construirea unui model experimental s-a plecat de la necesitatea realizării unui braț robotic asemănător brațului uman 

care să aibe în toate cele 3 articulații, ale umărului, cotului și încheieturii mâinii, numai motoare ultrasonice sferice pentru 

acționare așa cum se prezintă în schema cinematică simplificată (cu o reprezentare în două proiecții: sus în vertical și jos în 

orizontal) din fig. 4.19. 

 

Tabel 5: Caracteristicile mecanice și fizice ale motoarelor ultrasonice sferice folosite la construcția brațul robotic 

 
MUS1  

Cupla sferică A 

MUS2  

Cupla sferică B 

MUS3  

Cupla sferică C 

Număr statoare patru trei trei 

Numărul gradelor de libertate 3 3 3 

Diametrul statoarelor [m] 0.045 0.030 0.020 

Diametrul rotorului [m] 0.060 0.045 0.030 

Cuplu acționare [Nm] 0.35 0.2 0.15 

Viteza unghiulară [rps] 0.9 0.9 0.91 

Cuplu frânare [Nm] 0.7 0.5 0.3 

Masa [kg] 1.400 0.320 0.290 

 

Limitându-se sarcina de manipulare la valoarea maximă de 0.204 [kgf] = 2 [N] (adică exact cât poate să acționeze ultimul 

motor ultrasonic sferic MUS3 dacă se ia în calcul lungimea “palmei” brațului ca fiind l3 = CP = 0.075 [m]) atunci cel de-al 

3-lea segment nu mai trebuie echilibrat. 

 În aceste condiții s-a realizat modelul experimental din fotografia prezentată în fig. 3.20, a cărei schemă 

cinematică este anunțată și prezentată în fig. 2.21 din §2.2, care are dimensiunile și masele elementelor componente 

prezentate în tabelul 6. 

 

Tabel 6: Dimensiunile și masele elementelor componente ale brațului robotic (fig. 4.19) 

 Elementul  Elementul  Elementul  

Lungimea li [m] 0.300 0.260 0.075 

Greutatea Gi [N] 8.224 6.047 0.195 

Poziția centrului de 

masă [m] 
AC1 = 0.269 BC2 = 0.167 CC3 = 0.044 

 

 După cum se observă în fotografia din fig. 4.20 s-au folosit în locul motoarelor ultrasonice sferice reale MUS1 și 

MUS2 numai rotoarele acestora (statoarele nu aveau nicio relevanță în acest model experimental) care să simuleze în acest 

fel cuplele sferice care au fiecare câte 3 grade de libertate (reprezentate de unghiurile 1H, 1V, 1R și respectiv 2H, 2V și 

2R) pentru a putea simula funcționarea mecanismului spațial. 

 



 
Fig. 4.20: Modelul experimental al brațului cu 9 grade de mobilitate echilibrat cu arcuri cu capete reglabile 

 

Elementele suplimentare necesare mecanismului de echilibrare (fig. 4.20) s-au proiectat astfel încât să se ajungă la 

greutățile reale ale celor 3 motoare ultrasonice sferice ale căror mase sunt date în tabelul 5. Oricum MUS1 fiind legat la 

bază greutatea lui nu se echilibrează ci numai a motoarelor MUS2 și MUS3. În locul motorului MUS3 s-a preferat 

materializarea a 3 cuple cilindrice simple care să realizeze aceleași 3 grade de libertate reprezentate de unghiurile 3H, 3V 

și 3R. 

 Arcurile  și  s-au realizat fizic la comandă cu niște caracteristici de rigiditate calculate în urma unui proces de 

optimizare (derulat pe un supercomputer NEC tipul SX-4B cu compilator de FORTRAN90 sub sistemul de operare 

SUPER-UX - o versiune de UNIX pentru supercomputerele NEC) rezultând cu valorile k4 = 300 [N/m] și k5 = 150.26 

[N/m] pentru lungimi în stare nedeformată l0,4 = 0.100 [m] și respectiv l0,5 = 0.1098 [m]. 

 Pentru un reglaj caracterizat de pozițiile capetelor arcurilor  și  exprimate în sistemele de coordonate 

ortogonale X1AY1 anexat elementului fix (fig. 4.20) și x1Ay1 anexat elementului  (fig. 2.21.a), respectiv X2BY2 paralel cu 

sistemul fix X1AY1 (fig. 4.20) și x2By2 (fig. 2.21.a) anexat elementului  , prin coordonatele: 

 X1D = 0.015 [m],  x1E = 0.227 [m],   X2F = 0.013 [m],  x2H = 0.191 [m], 

 Y1D = 0.092 [m], y1E = –0.077 [m],   Y2F = 0.077 [m],  y2H = –0.079 [m], 

se obțin momentele de dezechilibru din figurile 4.21 și 4.22. Aceste valori au fost calculate tot printr-un proces de 

optimizare astfel încât momentele de dezechilibru să fie acceptate de motoarele ultrasonice existente care s-au folosit 

ulterior la brațul robotic utilizat ca proteză pentru un braț uman [216]. 

 
Fig. 4.21: Dezechilibrul la motorul ultrasonic sferic 

MUS2 

Fig. 4.22: Dezechilibrul la motorul ultrasonic 

sferic MUS1 

 

 Se observă că sarcina maximă admisă la motorul ultrasonic sferic MUS2 este de numai 0.736 [N] deoarece chiar 

dacă motorul ultrasonic sferic MUS3 acceptă o sarcină mai mare totuși la distanța la care este plasat MUS2 față de punctul P 

în care este aplicată sarcina (considerându-se evident cea mai defavorabilă situație în care unghiul 3V făcut de brațul  

este zero grade adică corespunzător poziției orizontale) și coroborat și cu momentul gravitațional al brațului  rezultă 

această valoare redusă acceptabilă pentru sarcină. De altfel punctul cel mai slab al brațului robotic este tocmai acest motor 

ultrasonic sferic MUS2 plasat în cupla din B; dacă se încearcă utilizarea unui motor mai puternic (cum este MUS1 din cupla 

din A) se încarcă foarte mult structura mecanică deoarece după cum se vede din datele prezentate în tabelul 5 o creștere de 

50% a performanțelor mecanice (adică a cuplului motor) implică o creștere a greutății motorului ultrasonic de peste 4 ori. 

În ceea ce privește echilibrarea brațului  momentele de dezechilibru corespunzătoare variației dezechilibrului din 
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segmentul anterior (corespunzătoare aceleiași variații a sarcinii) sunt reprezentate în fig. 4.22. Se observă cum momentele 

de dezechilibru se încadrează între limitele admise de motorul ultrasonic sferic din cupla din A (vezi tabelul 5) deoarece 

asta s-a și urmărit în procesul de optimizare. 

4.3. Simularea şi validarea strategiilor de control adaptiv pentru echilibrarea statică adaptivă a roboților și a 

sistemelor mecatronice în cadrul platformei VIPRO 

Platforma VIPRO are la bază metoda proiecţiei virtuale cunoscută şi ca metoda Vlădăreanu-Munteanu [227]. Invenţia [229] 

se referă la o metodă şi un dispozitiv de control în timp real cu arhitectură deschisă, destinate îmbunătăţirii performanţelor 

de control, cu aplicaţii în realizarea de sisteme de control atât pentru manipulatoare şi roboti cât şi pentru oricare alt sistem 

mecatronic. Problema pe care o rezolvă metoda proiecţiei virtuale constă în aceea că permite proiectarea, testarea şi 

experimentarea metodelor şi a strategiilor de control pe un sistem de control real, cu funcţionare on-line, în absenţa 

structurii mecanice, prin proiecţie virtuală. 

Pentru exemplificare se consideră două dintre soluţiile de echilibrare cu arcuri (echilibrarea cu arcuri fiind cea mai potrivită 

pentru roboţi şi sisteme mecatronice) şi anume două soluţii la care reglarea se face numai într-un capăt al arcului, una dintre 

soluţii realizând o echilibrarea adaptivă aproximativă (cea din figurile 2.18 şi 3.23, sau cea din fig. 3.19) iar cea de-a doua o 

echilibrarea adaptivă exactă (cea din fig. 3.26). 

În ceea ce privește soluția de control [38] s-a ales pentru exemplificare [62] soluţia din fig. 3.19 în care se arată mecanismul 

de reglare (fig. 4.24) care deşi produce o mişcare liniară (cea a unei piuliţe prin rotirea unui şurub acţionat de un motor) 

totuşi deplasarea finală a capătului sistemului elastic se face pe o traiectorie circulară aşa cum s-a explicat în §3.2.2. 

Motorul electric principal (cu reductor) este cel care roteşte braţul care se echilibrează şi asupra căruia acţioneză sarcina 

variabilă a cărei variaţie este necunsocută. Astfel ar trebui să existe 2 regulatoare: unul pentru controlul mișcării în poziție 

al motorului care deplasează brațul  și al doilea pentru controlul în forță (sau moment) al motorului care acţionează 

șurubul de reglare în funcție de variația sarcinii. 

Schema de control este prezentată în fig. 4.25. Aceeaşi schema de control este valabilă la oricare dintre celelalte soluţii din 

figurile 3.23 şi 3.26 care necesită o singură reglare. Pe baza schemei de control din fig. 4.25 s-a conceput o schemă în 

MATLAB-Simulink [257] prezentată în fig. 4.26 în care se remarcă cele 2 regulatoare PID [33] din buclele de reglare ale 

mecanismului de reglare MR al capătului arcului din mecanismul de echilibrare.  

Regulatorul de poziţie al braţului este într-o primă fază simulat printr-un semnal liniar iar sarcina este simulată printr-un 

semnal tip treaptă corespunzător modelului din fig. 2.3.b. Datele de intrare în simularea din MATLAB sunt prezentate în 

fig. 4.27, modelul mecanismului de reglare al capătului arcului este prezentat în fig. 4.28 pe baza modelului matematic 

constituit din ecuaţiile (50) - (60) corespunzătoare soluţiei de reglare din fig. 3.23 (vezi și fig. 2.18) pentru cazul în care 

deplasare în vederea reglării capătului arcului articulat la bază se face printr-o translaţie pe verticală, iar modelele motorului 

de curent continuu care s-a luat în considerare în această simulare şi modelele celor două regulatoare PID sunt prezentate în 

anexa 7.4. 

 

 

Fig. 4.28: Modelul în Simulink al mecanismului de reglare al capătului arcului 

Integrarea în platforma VIPRO se face după simulările pe calculator, după ce se integrează şi se simulează împreună şi 

bucla de reglare în poziţie, presupunând deci utilizarea a două perechi de motoare din platforma VIPRO aşa cum se 

prezintă în schema din fig. 4.29 şi cum se vede în fotografia din fig. 4.30. 



 
Fig. 4.29: Utilizarea platformei VIPRO pentru reglarea unui capăt al unui arc utilizat la echilibrarea adaptivă 

 

 Acţionarea braţului care se echilibrează este simulată de servomotorul AS1 iar rezistenţa braţului împreună cu 

sarcina variabilă care acţionează asupra lui sunt simulate cu ajutorul servomotorului MS1 care este cuplat de servomotorul 

de acţionare al braţului. Acţionarea mecanismului de reglare al capătului arcului este simulată cu ajutorul servomotorului 

AS2 iar rezistenţa pe care acesta o întâmpină în timpul reglării este simulată cu ajutorul servomotorului MS2 care este 

cuplat de servomotorul de acţionare al mecanismului de reglare. Fiecare din servomotoarele de curent alternativ este 

acţionat de câte un driver (care în acest caz este un convertizor de frecvenţă) comandat de câte un automat programabil APi 

[119], cu i = 1, 2, 3, 4, iar semnalele de feed-back vin de la nişte senzori de poziţie de tip “encoder” absolut notaţi cu Enci. 

Însă ceea ce este cel mai important este că prin intermediul interfeţei platformei VIPRO şi a informaţiilor de la 

convertizoarele de frecvenţă (unde sunt de fapt alte microcontrollere încorporate cu care se poate comunica şi care se pot 

programa chiar independent) se pot obţine informaţii cu privire la energia electrică consumată la acţionarea 

servomotoarelor (energia En necesară pentru acţionarea sistemului neechilibrat, energia Ee necesară pentru acţionarea 

sistemului echilibrat şi energia Ea necesară pentru acţionarea sistemului de reglare) putând în acest mod să se calculeze 

coeficientul de eficacitate exprimat prin relaţia (1) ceea ce reprezintă o modalitate simpla şi precisă de evaluare a eficienţei 

unei metode de echilibrare simulată cu ajutorul acestei platforme. 

 Aşa cum se poate observa şi în fotografia din fig. 4.30 întregul sistem electronic realizat pe 2 panouri în oglindă 

comunică pe o interfaţă Ethernet prin intermediul unui automat programabil de comunicaţie situat pe panoul din dreapta. 

Programele de comunicaţie şi cele cu ajutorul cărora se transferă modelele matematice în automatele programabile de 

control ale servomotoarelor (CoDeSys al firmei germane “3S-Smart Software Solutions”) rulează pe un calculator obişnuit 

situat în dreapta imaginii. 

 Servomotoarele sunt de curent alternativ (curent nominal de 2,8 [A]), alimentate trifazic la tensiunea 400 [V], cu o 

putere nominală de 1,22 [kW] fiind comandate în frecvenţă (frecvenţa nominală 250 [Hz]) prin intermediul unor 

convertizoare de frecvenţă care asigură o plaja de valori de la 0 la 500 [Hz]. Din punct de vedere mecanic servomotoarele 

asigură o turaţie maximă de 3000 [rot/min] şi un cuplu nominal de 3,9 [Nm]. Cuplajul mecanic dintre perechile de 

servomotoare corespondente este un cuplaj rigid cu bolţuri. Encoderele optice absolute sunt integrate în carcasele 

servomotoarelor informaţiile de la ele fiind transmise pe un cablu diferit de cel de alimentare. 

După cum se poate observa convertizoarele de frecvenţă împreună cu cablurile de alimentare şi cel cu informaţii de la 

traductoare sunt voluminoase având şi o masă considerabilă. Transferul acestora din dulapul de automatizare pe structura 

mecanică în vederea utilizării masei lor pe post de contragreutate ajută mult în cazul soluţiilor de echilibrare cu 

contragreutăţi (prin aceea că nu se mai folosesc contragreutăţi suplimentare) iar şi din punct de vedere electric există un 

câştig destul de important deoarece se reduc mult lungimile cablurilor respective (care merg oricum ambele în 

convertizoarele de frecvenţă după cum se poate vedea în fotografia din fig. 4.30) trebuind în final un singur cablu de 

alimentare al tuturor convertizoarelor de frecvenţă. 

Platforma VIPRO realizată la Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române [231] constituie astfel o soluţie facilă 

şi economică de testare şi validare a strategiilor de control propuse în această lucrare [95, 230]. 

 

4.4. Aplicații ale strategiilor de control adaptiv pentru echilibrarea roboților bipezi NAO 
În cazul mecanismelor roboților mobili problema reducerii consumului energetic în condițiile în care, ca și în cazul omului, 

se consumă energie și atunci când robotul nu se deplasează, este una vitală. Echilibrarea este o metodă care se aplică din ce 

în ce mai mult, mai ales printr-o repartizare cât mai judicioasă a maselor (despre echilibrarea prin adăugarea de 

contragreutăți suplimentare nici nu poate fi vorba în acest caz) însă și prin utilizarea de arcuri (fig. 4.31 – fotografie 

National Geographics Japan, 2001). 

Mrez1 
Ee 

En 

Driver2 

MS1 Enc2 

AP2 

Driver1 

Enc1 AS1 

Ɵref 

AP1 

φref 

Driver4 

Enc4 MS2 

Ɵref 

AP4 

Driver3 

AS2 Enc3 

AP3 

Mrez2 
Ea 

Controller + Interfaţa Om-Maşină (Calculator + AP de comunicaţie) 



Mecanismele spaţiale se întâlnesc frecvent la manipulatoare şi roboţi. Studiul de faţă este general şi exemplificat pe robotul 

biped NAO [9, 100, 133]. NAO este un robot umanoid biped de numai 58 cm înaltime produs de firma ALDEBARAN 

ROBOTICS din Franţa [9]. Dimensiunile structurii mecanice sunt prezentate în fig. 4.32 [100]. 

Numărul gradelor de libertate al întregii structuri cinematice este în funcţie de model de 14, 21 sau 25. Modelul studiat în 

continuare este cel care are 21 grade de libertate (fig. 2.12), adică cel cu structura roboţilor NAO existenţi în Departamentul 

de Robotică și Mecatronică din cadrul Institutului de Mecanica Solidelor al Academiei Române, cu observaţia că cele 2 

cuple oblice din şold sunt acţionate simultan de un singur motor (adică numărul parametrilor independenţi de care depinde 

configuraţia robotului la un moment dat este de fapt 20). 

 În această variantă numărul gradelor de mobilitate ale mecanismului unui picior relativ la corpul robotului (referit 

în continuare prin cuvantul “torso”) este 6 (fig. 4.33). Elementele (corpurile) componente s-au notat cu cifre începand cu 0, 

corpul robotului, care este baza mecanismului piciorului considerată fixă, şi în continuare celelalte 6 elemente mobile. Cele 

6 cuple, toate active, s-au notat cu literele de la A la F. Cu P s-a notat punctul caracteristic din talpa piciorului. 

 

4.4.2. Modelarea picioarelor robotului biped NAO 

În vederea modelării mecanismelor spaţiale ale picioarelor robotului biped NAO se foloseşte formalismul Denavit-

Hartenberg descris de cei 2 autori americani în [70] şi utilizat în toate studiile autorului tezei [51, 54, 168]. Astfel, fiecărui 

element al mecanismelor spaţiale seriale ale picioarelor robotului i se ataşează câte un sistem cartezian drept, în 

conformitate cu formalismul Denavit-Hartenberg adică într-un fel anume care asigură reducerea parametrilor necesari 

modelului matematic de la 6 (cum era dacă se alegeau sistemele ataşate corpurilor după cum se specifică la modul general 

în mecanica clasică) la numai 4 parametri. 

Rezultă astfel cate un set de 4 parametri pentru fiecare transformare de coordonate între 2 elemente adiacente între care este 

stabilită o cuplă (legatură), aşa cum se poate vedea în tabelele 7 şi 8. 

În cazul mecanismului spaţial serial al piciorului stâng al robotului NAO, a cărui schema cinematică este prezentată în fig. 

4.33, sistemele ataşate celor 6 elemente mobile, între care sunt stabilite numai cuple de rotaţie, corespund celor din fig. 

4.34. Având în vedere dimensiunile fizice ale robotului NAO şi pozitionarea relativă a elementelor din fig. 4.32, împreună 

cu ordinea cuplelor din fig. 4.33, rezultă parametrii Denavit-Hartenberg prezentaţi în tabelul 7. 

Tab. 7: Parametrii Denavit-Hartenberg pentru piciorul stâng al robotului NAO 

i ai [mm] αi [rad] si [mm] θi [rad] 

1 0 1.570796 77.782 1.570796 

2 0 1.570796 -10 3.926991 

3 120.104 0 0 0.041643 

4 100 0 0 3.099950 

5 0 1.570796 0 0 

6 35 0 0 0 

 

Pentru modelarea cinematicii mecanismului spaţial al piciorului drept al robotului NAO, care are structura cinematica în 

oglindă a piciorului stâng (fig. 4.32), se ataşează la fel fiecărui element al mecanismului spaţial câte un sistem cartezian 

drept, în conformitate cu formalismul Denavit-Hartenberg [70] rezultând parametrii din tabelul 8. 

Tab. 8: Parametrii Denavit-Hartenberg pentru piciorul drept al robotului NAO 

i ai [mm] αi [rad] si [mm] θi [rad] 

1 0 1.570796 -77.782 1.570796 

2 0 1.570796 -10 2.356194 

3 120.104 0 0 0.041643 

4 100 0 0 3.099950 

5 0 1.570796 0 0 

6 35 0 0 0 

 

Unghiurile θi corespund pozitiei în care robotul NAO stă drept in picioare, în aşa-numita poziţie de “Home”. 

În anexele 7.1 şi 7.2 sunt prezentate programele scrise în Mathematica în care sunt introduse ca date de intrare dimensiunile 

cinematice ale picioarelor (vezi figurile 4.32 şi 4.34) şi parametrii Denavit-Hartenberg corespunzători din tabelele 7 şi 8. 

4.4.4. Aplicație păşire robot NAO 

În vederea proiectării unui control diferit de cel implicit al mişcării tălpilor picioarelor la păşire, s-a adăugat în programul 

de control al robotului NAO o secvenţă de cod în limbajul de programare Python (v. Anexa 7.3) pe baza simulărilor din 

Mathematica [241]. 

În vederea echilibrării se urmăreşte mai întâi cunoaşterea şi apoi controlarea cât mai exactă a păşirii în care de interes este 

mişcarea tălpii picioarelor în timpul păşirii. Cu ajutorul cinematicii directe rezolvată în punctele anterioare se poate 

determina traiectoria oricărui punct al tălpilor picioarelor robotului NAO. 

 



 

a) Traiectoria punctului PL din talpa piciorului stâng 

 

b) Traiectoria punctului PR din talpa piciorului drept 

Fig. 4.35: Traiectoriile punctelor PL şi PR la o păşire pe distanţa de un metru 

 

Astfel în graficele din figurile 4.35.a şi 4.35.b se arată variaţiile celor 3 coordonate carteziene din spaţiu ale unui punct P 

din talpa piciorului stâng şi respectiv din talpa piciorului drept (care este chiar originea O6 – v. fig. 4.34) atunci când se 

comandă deplasarea robotului NAO pe o suprafaţă plană, fără obstacole, pe o distanţă de 1 metru. Cu ajutorul programului 

de comanda şi control al robotului şi al interfeţei puse la dispoziţie de compania producătoare [9] se pot vizualiza în timp 

real traiectoriile celor 2 puncte în raport cu centrul de masă (din “torso” - punctul T). Valorile preluate din programul NAO 

au fost importate şi prelucrate în Excel în vederea trasării graficelor din fig. 4.35. 

În anexa 7.3 sunt prezentate şi secvenţele de program în limbajul de programare Python cu ajutorul cărora se calculează 

componentele versorilor care dau orientarea sistemului cartezian anexat tălpii piciorului însă nemodificându-se semnificativ 

în timpul păşirii nu s-au mai reprodus şi graficele corespunzătoare. 

Toate aceste simulări constituie etapele iniţiale ale studiului alegerii uneia dintre soluţiile de echilibrare prezentată în 

capitolele precedente şi care vor face obiectul unor cercetări ulterioare. 

 

5. CONCLUZII, CONTRIBUŢII ORIGINALE ȘI CERCETĂRI VIITOARE 

 

5.1. Concluzii 

 Prezenta lucrare continuă activitatea de cercetare a autorului începută încă din anul 1999 prin adaptarea soluţiilor 

de echilibrare statică pasivă (mai precis de compensare gravitațională) propuse în [44-50, 52, 55, 58, 200-206, 219, 255] la 

situația în care sarcinile aplicate sistemelor mecatronice variază pe durata funcționării acestora, și pentru cazurile în care 

acestea nu sunt numai din categoria forţelor de greutate. Rezultatele cercetărilor conduc la stategii și soluţii noi, semi-

active, unele dintre ele brevetabile, făcând legătura cu ştiinţa controlului adaptiv şi completând astfel studiul şi dezvoltarea 

firească a sistemelor mecanice spre cele mecatronice, care sunt prezentate punctual în continuare: 

1. S-au studiat problemele echilibrării statice adaptive care au condus la soluții inovative privind situația în care sarcinile 

aplicate sistemelor mecatronice variază pe durata funcționării acestora. S-a plecat de la caracterizarea forțelor în vederea 

evidențierii naturii sarcinilor posibile care pot să acționeze asupra sistemelor mecatronice și de asemenea s-au determinat 

posibilele funcții de variație a acestora. În contextul utilizării forțelor elastice la echilibrare s-au evidențiat legile de variație 

a acestora. 

2. Cercetările efectuate de autor au permis analiza echilibrării statice adaptive în doua situații principale: 

- când variația sarcinilor statice este cunoscută și periodică (simetrică); 

- când variația sarcinilor statice este necunoscută și aleatoare. 

În cazul în care variația sarcinilor statice este periodică și simetrică atunci toate soluțiile prezentate în lucrarea [44] se pot 

adopta printr-o sinteza potrivită în care să se considere câte o sarcină diferită (rezultată dintr-un grafic de variație al sarcinii 

care este cunoscut) în diversele poziții sau configurații pe care le are sistemul mecatronic. 

3. S-au identificat ipotezele de lucru utilizate în dezvoltarea stategiilor de echilibrare statică adaptivă, principalele ipoteze 

fiind condiția cvasi-statică și ignorarea (cel puțin într-o primă fază a) forțelor de frecare neconservative. 

4. S-a făcut un studiu aprofundat, cu privire la problema stategiilor echilibrării statice adaptive, pornindu-se mai întâi de la 

echilibrarea statică pasivă pentru cazul în care sarcinile sunt constante și apoi când sunt variabile, trecând istoric și 

exemplificîand pe cele mai interesante și mai reprezentative sisteme mecanice și mecatronice și anume: cumpăna fântânii 
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(unde se regăsește situația variației sarcinii), liftul (la care variația sarcinii este discretă), pompa de extracție a petrolului 

(care din acest punct de vedere este poate cel mai reprezentativ sistem mecanic și chiar mecatronic, lucru evidențiat prin 

numărul mare de brevete de invenții și articole care tratează acest subiect) și macaralele (unde de asemenea sarcina variază 

atât discret cât și continuu). 

5. S-a realizat o analiză profundă în ceea ce priveşte strategiile de echilibrare statică adaptivă prin evidențierea cele două 

faze principale ale variației sarcinilor pentru cazul funcționarii ciclice (pentru care s-a și luat drept exemplu mecanismul de 

extracție al pompei de petrol) în care se remarcă faza în care sarcina este rezistentă și faza în care sarcina devine de fapt 

forță motoare pentru sistem lucru care ar trebui să transforme motorul de acționare în generator. 

6. S-au identificat metodelor posibile de echilibrare statică care pot să folosească următoarele tipuri de energie: 

- energia potențială în câmp gravitațional; 

- energia potențială de deformație. 

Ca metode de echilibrare s-au studiat deci cele două metode posibile utilizate cel mai des în practică: 

- echilibrarea cu contragreutăți; 

- echilibrarea cu sisteme elastice (cu arcuri). 

Din punct de vedere al aportului de energie suplimentară necesară de interes în practică sunt tot două metode de echilibrare 

și anume: 

- echilibrarea pasivă; 

- echilibrarea semi-activă (sau mai bine spus semi-pasivă). 

Cât privește metodele de adaptivitate și acestea sunt tot de două feluri: 

- adaptivitate care se realizează numai prin mijloace de natură mecanică; 

- adaptivitate obținută prin control electronic. 

7. S-a identificat, introdus și analizat un coeficient de eficacitate pentru caracterizarea gradului de echilibrare adaptivă. 

Diversitatea soluțiilor și a strategiilor de echilibrare a impus necesitatea evaluării lor în vederea alegerii celei mai bune  

soluții. Criteriul esential în acest caz este cel al consumului de energie motiv pentru care s-a introdus un coeficient de 

eficacitate definit prin relaţia (1) cu ajutorul căruia se poate aprecia reducerea de energie a fiecărei soluţii de echilibrare în 

parte. Astfel se pot şi compara diversele soluţii între ele sau aceeaşi soluţie dar când condiţiile sunt diferite aşa cum s-a 

comparat soluţia de echilibrare adaptivă cu contragreutate translatabilă pentru 2 legi de variaţie a sarcinii (liniară şi 

parabolică) la §4.1. 

8. Au fost identificate problemele specifice echilibrării adaptive a roboţilor şi a sistemelor mecatronice care au în 

compunere diverse manipulatoare. Astfel s-au prezentat mai întai structurile mecanice cele mai reprezentative ale roboţilor 

seriali şi paraleli, cu lanţuri cinematice deschise sau partial închise, identificându-se totodată elementele principale care pot 

fi echilibrate şi mişcările care le fac aceste elemente în timpul funcţionării robotului. S-a analizat deci problema echilibrării 

statice adaptive pentru două categorii de corpuri (după cum sunt şi cuplele cinematice utilizate în robotică și mecatronică): 

- corpuri care se rotesc în jurul unor axe orizontale; 

- corpuri care translatează în direcții situate în plane verticale. 

 9. Au fost dezvoltate soluţii de echilibrare cu contragreutăţi (începând cu cea mai importantă şi de bază activitate 

care trebuie făcută în aces sens pentru orice sistem mecanic şi anume redistribuirea maselor în cadrul structurii mecanice), 

soluţii de echilibrare combinate (contragreutate şi sistem elastic) şi soluţii cu sisteme elastice. 

 10.  În ceea ce priveşte strategiile de echilibrarea adaptivă obţinută numai prin mijloace de natură mecanică, s-au 

analizat mai întâi cele care utilizează contragreutăţi trecându-se în revistă cele mai reprezentative soluţii aplicate în special 

la pompele de extracţie a petrolului şi la macarale.  

11. S-au identificat soluţiile de echilibrare cu contragreutăţi care se pot folosi şi la roboţi sau la sistemele mecatronice şi s-

au popus soluţii noi, originale (v. §5.2). Pentru strategiile de echilibrare adaptivă care folosesc sisteme elastice (cu arcuri 

elicoidale în special) s-au prezentat foarte multe soluţii originale noi iar pentru cazul în care variaţia sarcinii este aleatorie 

s-au dezvoltat soluţii originale pe baza celor din teza [44] (v. §5.2).  

Strategiile propuse şi studiate sunt însoţite de modelele matematice corespunzatoare, în condiţiile ipotezelor formulate la 

începutul lucrării, pregătind în felul acesta ecuaţiile necesare simulărilor şi rezolvărilor numerice ulterioare. 

S-au folosit limbajul de programare FORTRAN în care s-au conceput programele de optimizare şi de sinteză cinetostatică 

(cu prelucrarea graficelor în Excel), interpretorul MathCAD [256] pentru analizele cinematice şi cinetostatice şi pentru 

calculele organologice, mediul de programare MATLAB cu Simulink [257] pentru simulările de reglare, mediul de 

programare Mathematica [242] pentru analiza cinematică directă şi inversă a picioarelor robotului biped NAO şi limbajul 

de programare Python pentru secvenţele de cod adăugate programului de comandă şi control al robotului biped NAO. 

În ceea ce priveşte experimentele s-au folosit aparate de măsură moderne, electronice, calibrate, şi un dinamometru 

profesional de mare precizie. Rezultatele experimentale au fost prelucrate în Excel, program în care s-au trasat şi alte 

diagrame cu rezultate de la simulare. 

Prin evaluarea coeficientului de eficacitate pentru mai multe soluţii de echilibrare s-a demonstrat că prin echilibrarea statică 

adaptivă se reduce momentul de acţionare necesar, lucru care conduce la motoare de putere mai mică, de gabarit mai mic, 

pentru care costurile de fabricaţie sunt mai mici. De asemenea transmisiile mecanice necesare se dimensionează şi ele la 

forţe şi cupluri mai mici ceea ce conduce la transmisii mai suple şi deci mai ieftine, iar nu în ultimul rând şi electronica de 

putere aferentă alimentării motoarelor electrice rezultă şi ea de gabarit, greutate şi putere mai mici, lucru care implică 

costuri mai mici. 

În cazul echilibrării teoretic exacte, în absenţa frecărilor, ar rezulta un motor de putere extrem de redusă, însă în realitate 

forţele de inerţie, chiar şi în cazul acceleraţiilor relativ mici, acesta pot să depăşească de câteva ori forţele de greutate, iar 

distribuţia forţelor din sistem pot să conducă la cupluri rezistente care nu pot fi învinse de cuplul de acţionare maxim al 

motorului. 



De aceea rezultă că numai calculul coeficientului de eficacitate nu este îndeajuns ci numai după o analiză dinamică, în care 

sa fie luate în calcul atât forţele de inerţie cât şi forţele de frecare, se poate dimensiona corect din punct de vedere 

organologic. 

5.2. Contribuții originale 

Din punct de vedere teoretic s-au realizat următoarele studii originale: 

1) S-a definit un coeficient nou de eficacitate care ia în calcul şi energia consumată de sistemul de reglare în vederea 

adaptării la variaţia aleatorie a sarcinilor. 

Este de remarcat faptul că la simularea soluţiei cu contragreutate translatabilă (v. §4.1) coeficientul de eficacitate creşte 

atunci cand variaţia sarcinii este de ordinul al doilea faţă de situaţia în care variaţia acesteia a fost liniară. 

De asemenea în cazul experimentului făcut pe un model fizic corespunzător soluţiei de echilibrarea adaptivă cu reglarea 

capătului articulat la bază al unui arc elicoidal (soluţie utilizată la un braţ iso-elastic de susţinere a unei camere de filmat v. 

§4.2.2.) la calculul coeficientului de eficacitate în urma determinărilor experimentale efectuate a rezultat un coeficient mai 

scazut în cazul unei reglari mai ample corespunzatoare unei variaţii mai mari a sarcinii, aşa cum era de aşteptat (v. Tabelul 

4). 

2) Pentru sistemele de echilibrare moderne, în care se folosesc sisteme elastice care au în compunere de regulă arcuri 

elicoidale de întindere, s-a formulat la §3.3 şi apoi s-a simulat numeric la §4.2.1 o problemă de optimizare în care funcţia 

obiectiv a fost masa arcului. În condiţiile în care dezechilibrul mediu s-a mărit cu numai 5.53% s-a obţinut o reducere a 

masei arcului cu 47.20 %. 

3) Tot pentru sistemele de echilibrare cu arcuri (soluţia cu un singur arc elicoidal de întindere articulat între braţul de 

echilibrat şi elementul fix) s-a făcut un studiu comparativ de analiză dinamică prin cele două metode principale: 

conservarea energiei şi utilizarea de ecuaţii diferenţiale Lagrange, care să completeze imaginea reală a introducerii 

sistemelor de echilibrare în structura sistemelor mecatronice care se echilibrează static. Mai mult decât atât în ambele 

abordări s-au luat în considerare şi forţele de frecare din cuplele cinematice ca modelul matematic să se apropie şi mai mult 

de realitate, aşa cum se poate observa în rezultatele din articolele [48] şi [202]. 

S-au propus de asemenea în fig. 3.17 (v. §3.2.1) 12 soluții noi, brevetabile, de echilibrare pasivă adaptive, iar pentru patru 

dintre acestea s-au formulat și modelele matematice corespunzătoare cu rezolvarea unui model şi prezentarea rezultatelor în 

[206]. 

În ceea ce priveşte strategiile şi soluţiile noi, brevetabile, pentru echilibrarea adaptivă, s-au propus mai multe soluţii atât 

pentru echilibrarea cu contragreutăţi cât şi pentru echilibrarea cu arcuri după cum urmează: 

1) propuneri de soluții noi de echilibrare adaptivă, aplicate la roboți, obţinute prin adaptivitate care se realizează atât prin 

mijloace de natură mecanică cât şi obținută prin control electronic: 

a) soluții la echilibrarea cu contragreutăți: 

- soluția de transferare a contragreutății de pe braț pe elementul de la bază (fig. 3.5.b) ; 

- soluția generală de basculare a contragreutății (fig. 3.12) ; 

- soluțiile de utilizare a motoarelor şi a transmisiilor mecanice aferente (care de regulă la roboți sunt reductoare armonice 

cu frână electromagnetică) și chiar și a electronicii de forță care alimentează motoarele (cum sunt invertoare în cazul 

alimentării motoarelor asincrone trifazate cu magneți permanenți) din echipamentele de comandă care să fie utilizate pe 

post de contragreutăți (fig. 3.13.a și 3.13.b) 

b) soluții de reglare la echilibrarea cu arcuri: 

- mecanisme de reglare cu două cuple active de rotație și/sau translație (figurile 3.18, 3.20 și 3.22) 

- reglare axială arc cu ajutorul unor piese de capăt filetate stânga-dreapta în vederea modificării domeniului de funcționare 

(fig. 3.25); 

- reglare axială continuă mecanism de echilibrare cu camă spaţială şi arc de compresiune (fig. 3.26) cu ajutorul unui 

mecanism cu șurub, sau cu cilindri hidraulici sau pneumatici (sau motoare liniare piezoelectrice); 

- reglare discontinuă mecanism de echilibrare cu camă plană (fig. 3.29) sau reglare continuă mecanism de echilibrare cu 

camă spaţială compusă din pachete de came plane; 

- compensarea rotirii capătului arcului de întindere sau de compresiune (fig. 3.32) 

- sisteme de echilibrare pasive îmbarcate pe nave (fig. 3.33) care compensează prin echilibrare sarcinile corpurilor care se 

deplasează pe verticală; 

c) soluții comune şi aplicabile la sistemele mecatronice în general: 

- mecanism de reglare continuă cu roti dințate satelit şi profiluri care să aproximeze cercul sau suprafaţa cilindrică care să 

genereze un tambur sau un scripete de rază variabilă (fig. 3.14.b) sau chiar şi profilul unei came (fig. 3.37); 

- mecanism de reglare continuă cu tambur conic și mecanism de reglare cu șurub (fig. 3.30.a) sau cilindri hidraulici sau 

pneumatici (sau motoare liniare piezoelectrice); 

2) Propuneri de soluții de control: 

- pentru simularea în MATLAB-Simulink [257] a controlului în poziție și în cuplu în condiţiile adaptării la variaţia unei 

sarcini de natură gravitaţională pentru strategiile de echilibrare adaptivă cu arcuri elicoidale care necesită o singură reglare 

(a capătului arcului articulat la bază) adică la soluţiile din figurile 3.19, 3.23 şi 3.26; 

- pentru simularea în cadrul platformei VIPRO a strategiilor de echilibrare adaptivă cu contragreutăţi (soluţiile din figurile 

3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13. şi 3.14) şi cu arcuri elicoidale care au un singur mecanism de reglare (soluţiile din figurile 3.19, 

3.23, 3.26 şi 3.30) dar cu posibilitatea oferită de platforma VIPRO de a se simula funcţionarea şi a soluţiilor de echilibrarea 

adaptivă cu arcuri elicoidale pentru cazul în care se reglează ambele capete ale arcului (soluţiile din figurile 3.20, 3.21 şi 

3.24). 

S-au realizat două modele experimentale: 

1) Sistem de stabilizare mecanică cu arcuri cu patru grade de mobilitate –  schematizat în fig. 3.24 (cu fotografia în fig. 



4.10) echilibrat ca şi în cazul anterior cu soluţia cea mai simplă de echilibrare cu arcuri elicoidale de întindere articulate 

între elementul de echilibrat şi elementul considerat fix. Adaptarea la variaţia sarcinilor se face prin modificarea unui singur 

capăt al arcurilor de echilibrare (care se face printr-o reglare manuală prin deplasarea articulaţiei din capătul arcului pe o 

traiectorie liniară) şi în plus se mai poate face şi o reglare (tot manuală) a lungimii arcului. 

Experimentele care s-au făcut au produs datele necesare calculării coeficientului de eficacitate pentru 2 sarcini de valori 

diferite (v. tabelul 4), valori alese astfel încât să nu mai fie necesar şi reglajul suplimentar al lungimii arcului. Valorile 

coeficienţilor de eficacitate calculaţi arată, aşa cum era de aşteptat, că energia consumată pentru reglare în cazul în care 

sarcina creşte este mai mare determinând astfel o scădere a eficacitătii echilibrării. Astfel la o creştere de 40.59% a sarcinii 

s-a redus coeficietul de eficacitate cu 13.50%. 

2) Brat robotic cu 6 grade de mobilitate (aflat în Japonia la Tokyo University of A&T) – schematizat în fig. 3.21.a și 

3.21.b (cu fotografia în fig. 4.20), echilibrat cu soluţia cea mai simplă de echilibrare cu arcuri elicoidale de întindere 

articulate între elementul de echilibrat şi elementul considerat fix. În acest caz soluţia de adaptare la sarcinile variabile 

presupune modificarea poziţiilor ambelor capete ale arcurilor iar faptul că este o soluţie aproximativă a presupus 

proiectarea de aşa natură încât cuplul de acţionare sa rămână în limitele acceptate de motoarele ultrasonice sferice utilizate 

la acţionarea braţului robotic folosit pe post de proteză de mână umana. 

Experimentele efectuate au arătat că momentele necesare acţionării braţului robotic nu depăşesc valorile maxime ale 

cuplurilor motoarelor ultrasonice utilizate pentru acţionare (v. figurile 3.21 şi 3.22). 

S-au demarat câteva cercetări experimentale şi cu privire la verificarea strategiilor de echilibrare cu ajutorul platformei 

VIPRO de la Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române însa nu s-au finalizat până la data susţinerii tezei 

urmând însă să se continue prin colaborări ulterioare pe baza unor contracte ştiinţifice în care Institutul de Mecanica 

Solidelor al Academiei Române şi Universitatea Politehnica din Bucureşti să fie parteneri. 

Nu în ultimul rând trebuei remarcat faptul că în tot acest studiu s-au studiat direct sau indirect, prin implicările existente, 

sisteme mecatronice dintre cele mai variate şi mai complexe, de la roboţi obişnuiţi, industriali, la roboţi mobili, bipezi 

chiar, şi până la motoarele ultrasonice sferice sau chiar vehiculele submarine de tip ROV. 

5.3. Cercetări viitoare 

Analiza comportării elastodinamice [154] a unui sistem mecatronic echilibrat cu arcuri în special (deoarece arcul are o 

elasticitate mult mai pronunțată decât celelalte elemente presupuse rigide dar care în realitate sunt evident elastice [181]) 

trebuie neaparat făcută mai ales în vederea luării în considerare la implementarea într-o arhitectură de reglare. De 

asemenea, o analiză a vibraţiilor arcurilor utilizate la echilibrare şi efectele acestor vibraţii asupra structurilor mecatronice 

echilibrate este un studiu care trebuie să continue acestă lucrare. 

Aceste strategii de control pentru echilibrare statică adaptivă fiind realizate, există premisele unor alte lucrări importante 

care să se ocupe exclusiv de sistemele de reglare şi control necesare pentru această problematică. Astfel, în acest fel, se 

poate spune că se studiază această problemă de bază a oricărui sistem mecanic, de la abordarea mecanică clasică, folosind 

însă mijloacele moderne de calcul care permit obţinerea de modele cât mai precise şi soluţii cât mai exacte (care nu erau 

posibile pe vremea lui Newton sau Galileo Galilei), şi până la abordările mecatronice moderne, completând în acest fel în 

totalitate această problematică. 

5.4. Colaborări naționale și internaționale 

Pe perioada realizării tezei, autorul a colaborat la mai multe proiecte de cercetare naționale și internaționale, care au 

contribuit la obținerea rezultatelor cercetărilor menționate în teză, după cum urmează: 

1) PNII/VIPRO: Platformă robot versatilă, inteligentă, portabilă cu sisteme de control în rețele adaptive 

pentru roboți de salvare, Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-2009, Coordonator IMSAR: Prof. Luige 

Vlădăreanu; 

2) FP7/RABOT: Real-time adaptive networked control of rescue robots. Cod proiect: FP7-PEOPLE-

2012_IRSES, Nr. 318902-2012, Coordonator proiect: Bournemouth University, U.K., Director: Prof. 

Hongnian Yu; Coordonator IMSAR: Prof. Luige Vlădăreanu; 

3) Proiect Interacademic România – China: Joint Laboratory of Intelligent Rehabilitation Robot, 

Parteneri: Romanian Academy - IMSAR, România și Yanshan State University, China, project 

KY201501009/2016-2018, finanţat de Agenţia de Cercetare din China, Coordonator IMSAR: Prof. Luige 

Vlădăreanu; 

4) H2020/SMOOTH: Smart Robots for fire-fighting, Cod proiect: H2020-MSCA-RISE-2016, Nr. 734875 

perioada 2017-03-01 - 2021-02-28, Coordonator IMSAR: Prof. Luige Vlădăreanu, Coordonator proiect: 

Bournemouth University, U.K., prin Prof. Hongnian YU. 

Astfel în perioada 11 august – 10 septembrie 2015 autorul s-a deplasat în China împreună cu conducătorul de doctorat în 

cadrul unei întâlniri organizate în vederea derulării contractului de cercetare European FP7/RABOT din anexa A3.3. 

“Indicative Seconded Fellow – Months from Partners to Beneficiaries”, Grant Agreement, Preparation Forms (GPF‟s), 

Project number 318902-2012 „RABOT- Real-time adaptive networked control of rescue robots”, finanțat din sub-

programul Marie Curie Actions – International Research Staff Exchange Scheme (IRSES). Aici s-au derulat mai multe 

întâlniri de lucru după cum urmează: 

1) Participarea la cel de-al 4-lea workshop din cadrul proiectului RABOT desfășurat la Yanshan State University, 

Qinhuangdao, coordonat de Prof. Hongbo Wang, unde autorul a făcut următoarele prezentări: 

a) Static Balancing of Mechanical Systems Used in Medical Engineering Field,  

b) Spherical Ultrasonic Motor – an Overview,  

c) Applications of Non-circular Gears, 

d) Industrial Robots Used in Forge Applications, 



2) Participarea la cea de-a 5-a întâlnire științifică din cadrul proiectului FP-7 RABOT desfășurat la Chinese Academy of 

Sciences Institute of Automation (CASIA), State Key Laboratory of Management and Control for Complex Systems, 

Beijing, coordonată de Prof. Hongnian Yu, unde autorul a prezentat lucrarea: 

Kinematics and Kinetostatics of Mobile Robots used in Rescue Applications, 

3) Participarea la congresul internațional “2015 China World Congress of Robotics” organizat de Shenyang Municipal 

People's Government prin BITeomics, unde s-a prezentat pe 1 septembrie în Conference Room III, etajul 2, Shenyang 

Hunnan Headquarters Center (http://www.bitcongress.com/wcr2015/program.asp) lucrarea: 

Active Static Balancing of Robots and Mechatronic Systems: An Overview 

4) Vizita la cea de-a 14-a expoziție internațională “China International Equipment and Manufacturing Exhibition 

CIEME 2015” care s-a desfășurat împreună cu prima expoziție internațională de roboți “China Shenyang International 

Robot Show”. 

5.5. Articole ştiinţifice publicate pe perioada elaborării tezei 

 Pe perioada elaborării tezei de doctorat au fost publicate 9 articole ştiinţifice în reviste indexate ISI şi BDI şi în 

volumele unor simpozioane şi conferinţe, şi s-au făcut 5 prezentări în cadrul mai multor întâlniri ştiinţifice cu caracter 

naţional şi internaţional, după cum urmează: 

- un articol publicat în renumita revistă « Mechanism and Machine Theory », indexată ISI/WOS; 

- 8 articole indexate în baze de date internaţionale (BDI); 

- prim autor la 9 lucrări dintre care 7 articole (6 BDI) şi 2 prezentări; 

- coautor împreună cu conducătorul de doctorat la 6 lucrări dintre care 3 articole (3 BDI) şi 3 prezentări; 

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a prezentărilor făcute pe perioada pregătirii doctoratului: 

1) Ciupitu, L. (2018): Adaptive Balancing of Robots and Mechatronic Systems, Robotics 2018, 7, 68, 

https://doi.org/10.3390/robotics7040068, BDI. 

2) Ciupitu, L. şi Vladareanu, L. (2018): Adaptive Balancing by Counterweights of Robots and Mechatronic Systems, 

International Journal of Modeling and Optimization, ISSN: 2010-3697, DOI: 10.7763/IJMO.2018.V8.645, vol. 8, no. 3, 

pp. 178-182, BDI. 

3) Ciupitu, L. şi Simionescu, I. (2017): Zero-free-length Elastic Systems for Static Balancing, publicat în volumul seriei de 

la editura Springer International intitulată “New Advances in Mechanisms, Mechanical Transmissions and Robotics”, 

ISSN 2211-0984, ISBN 978-3-319-45449-8, , DOI: 10.1007/978-3-319-45450-4, Vol. 46 Mechanisms and Machine 

(http://www.springer.com/series/8779), pp. 59-67, BDI. 

4) Ciupitu, L., Vladareanu, L. şi Iliescu, M. (2017): Adaptive Balancing by Counterweights of Robots and Mechatronic 

Systems, lucrare prezentată în cadrul celei de-a 12-a ediţii a conferinţei OPTIROB 2017, desfăşurată în perioada 29 iunie – 

2 iulie la Jupiter în jud. Constanţa, Romania. 

5) Ciupitu, L. (2016): Adaptive Balancing of Robot Mechanisms, Bulletin of “Transilvania” University of Brasov, Vol. 9 

(58) Series I, No. 2, - special issue with Proceedins of the IXth International Conference on Product Design, Robotics, 

Advanced Mechanical and Mechatronic Systems and Innovation PRASIC 2016, ISSN 2065-2119, “Transilvania” 

University Press, pp. 77-82. 

6) Gal, I.-A., Vladareanu, L., Ciupitu, L., Munteanu, M.-S., Barbu, V., Florea, G. (2016): Comparative Analysis of Tools 

for NAO Robot Dynamics Simulation within the VIPRO Platform, Acta Electrotehnica, 2016, Vol. 57, Issue 1/2, pp.181-

186, BDI. 

7) Iliescu, M., Mitroi, D., Vlădăreanu, L., Spîrleanu, C., Pătraşcu, A., Rădulescu, M., Ciupitu, L. (2016): Optimization of 

drilling and grinding processes by distributed control systems based on the virtual projection method, Acta Electrotehnica, 

2016, Vol. 57, Issue 1/2, ISSN 2344-5637, pp.174-180, BDI. 

8) Ciupitu, L. (2015): Active Static Balancing of Robots and Mechatronic Systems: An Overview, lucrare prezentată în 

cadrul Congresului mondial de robotică din 2015 “China (Shenyang) World Congress of Robotics”, desfăşurat în perioada 

31 august – 2 septembrie la Shenyang în China. 

9) Ciupitu, L. şi Olaru, A. (2015): Optimal Location of Robot Base With Respect to the Application Positions by Using 

Proper Neural-Network Method, In Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-502-1, Trans 

Tech Publications, Switzerland, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.772.482, Vol. 772 (2015), pp. 482-487, BDI. 

10) Vlădăreanu, L., Gal, A., Ciupitu, L., Munteanu, M., Barbu, V., Florea, G. (2015): The 3D Simulation platforms of the 

robots and operating environment, integrated in the virtual projection method, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului 

international SISOM 2015 organizat şi desfăşurat la Academia Romana, 21-22 mai, IMSAR, Bucharest, Romania. 

11) Vlădăreanu, L., Melinte, O., Ciupitu, L., Smarandache, F., Mumtaz Ali, Hongbo Wang (2015): NAO robot integration 

in the virtual platform VIPRO, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului international SISOM 2015 organizat şi desfăşurat 

la Academia Romana, 21-22 mai, IMSAR, Bucharest, Romania. 

12) Ciupitu, L. (2015): Active Static Balancing of Mechatronic Systems – an Overview, Applied Mechanics and Materials, 

ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-662-2, Trans Tech Publications, Switzerland, DOI: 

10.4028/www.scientific.net/AMM.811.253, Vol. 811 (2015), pp. 253-259, BDI. 

13) Simionescu, I., Ciupitu, L. şi Ionita, L.-C. (2015): Static Balancing of DELTA Parallel Robots. In: Mechanism and 

Machine Theory, ISSN: 0094-114X, Vol. 87, No. 5, May 2015, Accepted on August 25-th, 2014, pp. 150-162, DOI: 

10.1016/j.mechmachtheory.2014.11.008, WOS: 000349622300010, ISI. 

14) Ciupitu, L. şi Simionescu, I. (2014): Optimum Design of Balancing Systems with Cylindrical Helical Extension Springs, 

In: Proceedings of 2014 IEEE International Conference on Mechanical Engineering, Robotics and Aerospace, ICMERA 

2014, October 24-27, 2014, Bucharest, Romania, ISSN 1660-9336, A. Olaru Ed., Journal “Applied Mechanics and 



Materials”, ISBN 978-3-03785-274-7, Trans Tech Publications, Switzerland, DOI: 

10.4028/www.scientific.net/AMM.656.232, Vol. 656 (2014), pp. 232-241, BDI. 

Lucrarea nr. 9 intitulată ”Optimal Location of Robot Base With Respect to the Application Positions by Using Proper 

Neural-Network Method” prezentată la secţiunea Robotică a celei de-a 10-a ediţii aniversară a conferinţei OPTIROB 2015, 

care s-a desfăşurat în perioada 26-29 iunie la Jupiter în jud. Constanţa, a fost premiată cu premiul « Best Paper Award ». 
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