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Rezumat scurt asupra tezei de doctorat

Roboții mobili autonomi grupati în vectori de robotți aerieni, tereștrii, acvatici,
reprezintă un subiect de cercetare de vârf. Cele mai frecvente probleme asociate tuturor
tipurilor de roboți mobili se referă la sistemul de orientare spațială și la modelele matematice.
În plus, multe dificultăți sunt generate luând în considerare aspectele practice ale
implementării, dar evoluția tehnologiei a făcut posibilă dezvoltarea unor roboți de dimensiuni
mai mici și pentru a le oferi o autonomie mai mare cu functionare in sisteme multi-agent si
navigare robusta in conditii de siguranta.
În pregatirea doctorală se vor avea în vedere abordarea următoarelor strategii în
dezvoltarea sistemelor de control inteligent al vectorilor de roboți mobili autonomi:


Decision-Making and Planning in situatii incerte (Decision-Making and Planning),
pentru roboți mobili autonomi cu scopul de a preveni sau a minimiza apariția
coliziunilor dintre vectorii de roboți și obstacole, menținând în același timp eficiența
navigarii in medii incerte si necunoscute



Sisteme robuste de conducere automată (ROAD - Robustly-Safe Automated Robot
Vectors System) - in scopul identificarii comportamentului de conducere al vectorilor
de roboti mobili autonomi pentru a preveni sau a minimiza apariția coliziunilor dintre
vectorii de roboti și obstacole, menținând în același timp conditiile de navigare - cum
ar fi: viteza, urmarire traiectorie, etc.



Navigare autonomă prin învățarea și optimizarea imitațiilor (Autonomous
Navigation Via Imitation Learning and Optimization) – care vor avea în vedere
structurile ierarhice ale sistemului de control in timp real, inclusiv percepția, luarea
deciziilor, planificarea mișcării și controlul vehiculului.



Generarea de mișcări și cunoașterea bazată pe învățarea profundă (Motion
Generation and Cognition based on Deep Learning), prin care vom aborda predicția
mișcării și planificăm împreună, ca o problemă de generare a mișcării, pentru a obține
înțelegerea corectă a celorlalți agenti ai sistemului, specifice sistemelor multi-agent,

precum și pentru generarea de comportamente asemănătoare omului (human-like
behavior) pentru vectorii de roboti


Lidar și Image Fusion pentru detectarea obiectelor 3D bazate pe învățarea
profundă (Lidar and Camera Fusion for 3D Object Detection based on Deep
Learning), pentru a îmbunătăți performanța de detectare a obiectelor 3D în mediul de
miscare a vectorilor de roboti prin fuziune 3D point cloud cu imagini 2D prin tehnici
Lidar-camera fusion aplicand metode CNN (Convolutional Neural Network ).

În acest scop RPN (Region Proposal Networks) este aplicat pe mai multe straturi (multiple
layers) ale întregii rețele, astfel încât să fie luate în considerare obstacolele cu dimensiuni
diferite în vederea frontală. Vom face preprocesarea datelor Lidar și a camerei de luat vederi
de la punctul de referință KITTI și vom compara influența sistemelor de procesare a datelor
Lidar, examinând contribuția informațiilor Lidar în detectare. Vom compara precizia
propunerii regiunii sub formă de “bounding boxes” 2D sau 3D cu alte rețele de stereo-viziune
(stereo-vision-based) și retele de fuziune (fusion-based networks). În cele din urmă, vom
colecta date din traficul din mediul real de navigare al vectorilor de roboti, vom procesa și
vom eticheta datele colectate cu funcțiile de intrarea și ieșirea definite de CNN.


Point-Cloud bazat pe detectie si urmarire (Point-Cloud-Based Detection and
Tracking) - pentru recunoașterea precisă a intenției și predicția mișcării sistemului
multi-agent format din vectorii de roboti, precum și pentru luarea deciziilor și
planificarea în siguranță. Point cloud de la Lidars s-a dovedit a fi o sursă sigură și
exacta pentru detectare și urmărire prin furnizarea de informații precise privind distanța
și forma.

Astfel, algoritmii de grupare (clustering algorithms) și metodele de montare în formă
de L (L-shape fitting methods) sunt dezvoltate pentru a detecta vectorii de roboti participanți
prin point-cloud de la Lidars, care vor conduce la îmbunătățim algoritmilor de asociere a
datelor (data association algorithms) și algoritmii de estimare a stării (state estimation
algorithms) pentru urmărirea obstacolelor.
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