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REZUMAT. Dezvoltările recente în domeniile mecatronicii şi roboticii au determinat diverse soluţii pentru 
realizarea de funcţii eterogene prin proiectarea sistemelor mecatronice şi robotice specifice. În aceste condiţii, 
este determinat un nou nivel al implementării sistemelor mecatronice şi robotice prin cerinţele de a rezolva 
obiective complexe şi eterogene care implică diverse funcţii eterogene. În acest context, prezenta lucrare 
propune o metodologie orientată pe acţiuni pentru dezvoltarea sistemelor de sisteme mecatronice şi robotice 
(SoSM/R). Rezultatele obţinute oferă cadrul general pentru dezvoltarea de noi proiecte complexe în mecatronică 
şi robotică, centrate pe obiective care implică o largă varietate de probleme eterogene.  

Cuvinte cheie: mecatronică,  robotică,  sisteme de sisteme, proiectare mecatronică şi robotică, proiectarea 
implementării. 

ABSTRACT. The recent developments in mechatronics and robotics determined various solutions for different 
heterogeneous functions by designing specific robots and mechatronic systems. In these conditions, a new level 
of mechatronic systems and robots implementation is determined by the request of solving complex and 
heterogeneous goals that imply different heterogeneous functions. In this context, the present paper proposes an 
action oriented approach for the development of mechatronic and robotic systems of systems (M/RSoS) by 
considering the concept of mechatronic problems and the action graphs. The results offer the general framework 
for the development of new and complex implementation projects in mechatronics and robotics, that are focused 
on solving goals that imply a large area of heterogeneous problems. 

Keywords: mechatronics,  robotics,  systems of systems,  mechatronic and robotic design, implementation design. 

1. INTRODUCERE 

Dinamica tehnică şi tehnologică actuală evidenţiază 
o tendinţă puternică de creştere a complexităţii şi 
eterogenităţii funcţionale şi structurale a produselor şi 
serviciilor tehnice prin dezvoltarea şi implementarea 
sistemelor mecatronice şi roboţilor în diverse domenii, 
de la procesele de fabricaţie, la construcţii, medicină, 
transporturi, energii regenerabile, agricultură etc. 

Din această perspectivă se conturează, la nivelul 
implementării sistemelor mecatronice şi robotice, 
soluţii de integrare a acestora în structuri de tipul sis-
temelor de sisteme mecatronice şi robotice (SoSM/R) 
ca ansambluri interconectate de sisteme mecatronice 
şi roboţi având un obiectiv sau o funcţie globală 
comună, cu păstrarea individualităţii, specificităţii şi 
autonomiei sistemelor componente. 

Dezvoltarea acestui tip de soluţie în implementarea 
sistemelor mecatronice şi robotice conduce la noi 
evoluţii tehnice şi tehnologice caracterizate prin pa-
radigma mediului integrat robotic – mecatronic 
care se va constitui în următorul nivel tehnologic al 
societăţii umane, exprimând o nouă eră a acestei 
evoluţii. 

2. SISTEME DE SISTEME 
MECATRONICE ŞI ROBOTICE. 
PRINCIPII DE DEZVOLTARE 

Sistemele de sisteme mecatronice şi robotice 
(SoSM/R) sunt reţele interconectate de sisteme 
mecatronice şi roboţi care realizează un obiectiv 
global (funcţie globală sau serviciu) prin păstrarea 
individualităţilor structurale şi funcţionale ale sis-
temelor componente şi a autonomiei acestora în 
contextul corespunzător al protocolului de interco-
nectare. 

Astfel, sistemele de sisteme mecatronice şi robotice 
(SoSM/R) vor fi descrise, conform structurilor de 
organizare de acest tip [1] de vectorul de construcţie 
SoSM(G): 

    M M MSoSM( G ) S I P , (1) 

unde: G este scopul / obiectivul global al (SoSM/R); 
 { }, { }MS M R  – ansamblul componentelor format 

din mulţimile de sisteme mecatronice, { }M , şi 

robotice, {R}; IM – interconectarea între elementele 
mulţimii SM; PM  – protocolul de interconectare 
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format din ansamblul de reguli care asigură func-
ţionnarea SoSM/R în realizarea funcţiei globale sau 
a serviciului, împreună cu rezolvarea contradicţiilor 
funcţionale derivate din independenţa şi autonomia 
sistemelor mecatronice şi robotice integrate. 

Ca urmare, în dezvoltarea sistemelor de sisteme 
mecatronice şi robotice (SoSM/R) prin aplicarea 
relaţiei (1) este necesară parcurgerea următoarelor 
etape: 

E1. – identificarea detaliată a mulţimii compo-
nentelor mecatronice şi robotice: 

  { }1    M i iS , i , n M , R ; 

E2. – stabilirea interconectărilor între sistemele 
mecatronice şi robotice ale lui MS ; 

E3. – dezvoltarea protocolului de interconectare 
PM  care să asigure realizarea obiectivelor dorite prin 
funcţiile şi serviciile globale îndeplinite. 

Realizarea acestor etape este dependentă de de-
terminarea problemei şi a subproblemelor meca-
tronice şi robotice care trebuie rezolvate de către 
SoSM/R cu dezvoltarea grafurilor de acţiuni co-
respunzătoare. 

3. METODOLOGIA DEZVOLTĂRII 
ORIENTATE PE ACŢIUNI  
A SISTEMELOR DE SISTEME 
MECATRONICE ŞI ROBOTICE 

Prin caracterizarea mediului de lucru al unui 
sistem la nivelul configuraţiilor de obiecte şi/sau 
parametrii pe care acesta le poate avea la diverse 
momente de timp, 0 1 2 i iC( t ) C , i , , , ...  se defi-

nesc problemele mecatronice [2] ca acele transformări 
de configuraţii ( ) ( ), i j j iC t C t t t  care se obţin prin 

realizarea asupra mediului a unor acţiuni de tip 
deplasare, generare şi aplicare de forţe şi energie, 
schimb de substanţe, ca urmare a percepţiei me-
diului, a prelucrării acestor informaţii şi a deciziei. 

În condiţiile în care acţiunile exercitate în şi/sau 
asupra mediului de lucru sunt de tip umanoid sau 
analog umanoide, problemele sunt de tip robotic. 

Astfel, un sistem de sisteme mecatronice şi ro-
botice (SoSM/R) rezolvă un ansamblu de probleme 
mecatronice: 

 




 

( ) ( )

, , ..., ; , , ...,

( ) ( )0 0 0

0 1 1 2

   

    

    

i i j i

j

X
n n

C t C C t t

C i m j n m

C t C C t t C

, (2) 

unde i jC C  va reprezenta o subproblemă meca-

tronică sau robotică. 
Rezolvarea unei subprobleme mecatronice sau ro-

botice presupune realizarea unei mulţimi de acţiuni 
notate cu XActi,j care poate fi considerată ca un 
operator [2], astfel încât: 

  , [ ]j i j iC XAct C . (3) 

Fiecare operator ,i jXAct  poate fi specificat la 

nivelul parametrilor specifici care definesc acţiunile 
realizate 

,, , ( , , ..., )1 2
i ji j i j wXAct XAct p p p . 

Dacă se consideră că ,i jXAct  corespunde unei 

funcţii mecatronice sau serviciu mecatronic realizate 
de către un sistem mecatronic sau un robot, ,i jSM , 

atunci ansamblului de probleme mecatronice 

0 X
nC C  din relaţia (2) îi corespunde mulţimea 

de sisteme mecatronice şi robotice: 

 , , , ..., ; , , ...,0 1 1 2   M i jS SM i m j n m . (4) 

Relaţia (4) corespunde rezolvării etapei E1, de 
identificare a mulţimii sistemelor mecatronice şi 
robotice componente ale SoSM/R. 

Revenind la relaţia (2) a ansamblului de pro-
bleme mecatronice şi robotice rezultă că aceasta este 
definită ca o mulţime de tranziţii între configuraţiile 
mediului de lucru, astfel încât 0 X

nC C  poate fi 
reprezentată ca un digraf ( )G C  ale cărui noduri sunt 
configuraţiile C0, C1, ..., Cn, , iar arcele sunt repre-
zentate de subproblemele , i jC C j i , respectiv 

de acţiunile XActi,j sau de sistemele mecatronice / 
robotice specifice (fig.1). 

Ca urmare, digraful ( )G C  care conectează con-
figuraţiile mediului de lucru va avea ca arce sistemele 
mecatronice şi robotice corespunzătoare realizării 
acţiunilor XActi,j necesare în contextul percepţiei 
mediului şi al deciziei. 

 

 
 

Fig. 1. Reprezentarea ca digraf a unei probleme 50 XC C  cu evidenţierea subproblemelor  

şi a acţiunilor specifice rezolvării acestora. 
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Fig. 2. Diagrama de acţiuni corespunzătoare problemei mecatronice 50 XC C
 reprezentată în figura 1. 

 

Digraful ( )G C  poate fi transformat în continuare 
în diagrama de acţiuni ( )D XAct  a sistemului de 
sisteme mecatronice şi robotice (SoSM/R), în care 
nodurile interne sunt reprezentate de ,i jXAct , no-

durile extreme de C0 şi Cn, iar arcele vor evidenţia 
interconectarea acţiunilor (fig. 2). 

Considerând că fiecărei acţiuni ,i jXAct  îi corespun-

de sistemul mecatronic sau robotic ,i jSM  

 , ,i j i jXAct SM , rezultă că prin înlocuirea în 

( )D XAct  a nodurilor ,i jXAct  cu noduri ,i jSM  se 

obţine digraful de interconectare a sistemelor mecatro-
nice şi robotice ,( )i jD SM  reprezentând cerinţa etapei 

E2. Relaţia care descrie această etapă este următoarea: 

, , ,

, ,

( )

,

( ) ( )

( )

  



 

 

i j i j i j i j

i j i j

C C XAct XAct SM

XAct SM
i j M

G C D XAct

D SM I
.

 (5) 

La nivelul etapei E3, dezvoltarea protocolului de 
interconectare al SoSM/R se utilizează digraful de 
interconectare ,( )i jD SM  obţinut la etapa E2 prin apli-

carea relaţiei (5) şi se identifică regulile de comunicare, 
conlucrare, colaborare specifice interconectării şi 
contextului tehnic creat. 

Se remarcă faptul că dezvoltarea SoSM/R este un 
proces de proiectare a implementării unor sisteme 
mecatronice şi robotice realizate anterior, sau ulterior 
din perspectiva SoSM/R şi corespunde construcţiei 
unui context tehnologic extins care vizează rezolvarea 
prin obiective ca acţiuni a unor probleme tehnice 
complexe. 

4. MODEL DE DEZVOLTARE A UNUI 
SISTEM DE SISTEME MECATRONICE 
ŞI ROBOTICE (SOSM/R) PENTRU 
EXPLORARE TERESTRĂ 

Problema explorării terestre se poate reprezenta, 
la nivelul configuraţiilor mediului de lucru, printr-o 
relaţie de forma:  

 0 X
nC C M , (6) 

unde 0C  este configuraţia iniţială a reprezentării 

mediului de lucru, iar MCn  este configuraţia de 

reprezentare a mediului de lucru, M, condiţionată de 
interacţiunea cu acesta. 

Pentru problema din relaţia (6) se pot identifica 
subproblemele şi acţiunile specifice ca în tabelul 1. 

 
Tabelul 1. Determinarea subproblemelor explorării terestre 

Tipul subproblemei Conţinutul şi acţiunile specifice

1. Navigarea şi 
transportul în mediul M 

  ,1 2 1 2 XC C XAct , unde: 1 0C C  este poziţia spaţială iniţială a structurii de explorare 

în M; 2C - poziţii şi orientări spaţiale ulterioare în M ca realitate geografică considerată la 
nivelurile sol – relief, structură hidrologică, condiţii meteorologice etc.; XAct1,2 - ansamblul 
acţiunilor de deplasare şi aplicare de forţe în M. 
Problema este mecatronică, presupunând deplasări şi exercitări de forţe prin interacţiune de 
tip perceptiv cu M şi decizie.

2. Prelevare de probe 
din structura geologică a 
mediului 

 ( )
,

1
2 3 2 3 XC C XAct  şi   ,1 3 1 3 XC C XAct , unde: ( )1

2 2C C  este poziţionarea şi 

orientarea finală după transport şi navigare corespunzătoare identificării porţiunii din mediul 
M în care se va realiza forarea, respectiv prelevarea de probe geologice; 3C - probele 

geologice extrase; ,1 3XAct , ,2 3XAct  - ansamblul acţiunilor de de forare şi prelevare de probe. 

Problema este mecatronică, presupunând deplasări şi exercitări de forţe în context perceptiv 
şi decizional. 

3. Identificarea 
stărilor mediului prin 
interacţiune radiaţie - 
substanţă 

 ( )
,

2
2 4 2 4 XC C XAct ,   ,1 4 1 4 XC C XAct , unde: ( )2

2 2C C  este configuraţia 

interacţiunii radiţiei cu substanţa în coordonatele geografice atinse după transport şi 
navigare; 4C - reprezentări geometrice ale interacţiunii radiaţiei cu substanţa; ,1 4XAct , 

,2 4XAct  - acţiunile aferente transmiterii semnalelor specifice în mediul M. 

Problema este optomecatronică sau mecaoptronică dacă realizează suportul navigării [3].

C0 Cn

XAct 0,1 
XAct 1,4 

XAct 1,3 

XAct 4,5 

XAct 3,5 
XAct 0,2 XAct 2.3 
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Tabelul 1 (continuare) 

Tipul subproblemei Conţinutul şi acţiunile specifice

4. Manipularea de 
obiecte 

   ,2 5 2 5 XC C XAct ,   ,3 6 3 6 XC C XAct ,   ,1 7 1 7 XC C XAct , unde: 

, ,5 6 7C C C - configuraţii după manipularea obiectelor în mediu; ,1 7XAct , ,3 6XAct , ,2 5XAct  - 

ansamblul acţiunilor aferente manipulării obiectelor în M. 
Problema este mecatronică, presupunând deplasări şi exercitări de forţe în context perceptiv 
şi decizional, sau mecaoptronică dacă manipularea integrează viziunea artificială. 

 

 
 

Fig. 3. Digraful problemei explorării terestre. 
 

 
 

Fig. 4. Diagrama de acţiuni a digrafului din figura 3. 
 
În figurile 3 şi 4 sunt prezentate digraful problemei 

explorării terestre şi diagrama de acţiuni corespun-
zătoare, iar în tabelul 2 se determină corespondenţa 
dintre acţiuni şi sistemele mecatronice ,i jSM . 

Conform diagramei de acţiuni (fig. 4), inter-
conectarea între sistemele mecatronice şi robotice este 
cea din figura 5 în care este evidenţiată structura 
centrală 0 şi în care se pot introduce interconectările 
suplimentare 1  şi 2. Sistemul central, 0, poate fi un 
sistem mecatronic care realizează suportul transpor-
tului şi instalării în mediu, al comenzii şi comunicării 
între sistemele mecatronice şi robotice. În aceste 
condiţii se dezvoltă protocolul de interconectare, MP , 

care va fi unul distribuit cu centrele 0, 1, 2, conţi-
nând regulile specifice de interconectare a sistemelor 
mecatronice şi robotice, de comunicare, colaborare 
şi de subordonare între acestea. 

Astfel, conform relaţiei (1) SoSM/R rezultat 
pentru explorare terestră este descris de relaţia: 

  SoSM(Explorare terestră) , , M M MS I P , (7) 

unde:  , , ...,1 2 15   MS ; MI  - structura de 

interconectare sub forma grafului din figura 5; MP  - 
protocolul de interconectare. 

 
Tabelul 2. Identificarea sistemelor mecatronice 
şi robotice corespunzătoare acţiunilor problemei 

explorării terestre 

Acţiunea Sistemul mecatronic /  robotic 
XAct 1,2 1 Vehicul autonom cu viziune artificială

2 Robot mobil miriapod cu viziune 
artificială 

XAct 1,3 3 Sistem mecatronic de forare şi 
prelevare de probe geologice 

XAct 1,4 4 Sistem optomecatronic de analiză a 
mediului 

XAct 1,7 5 Robot de manipulare cu bază fixă şi 
viziune artificială 

XAct 2,3 6, 7 Sisteme mecatronice de forare şi 
prelevare de probe de adâncime 

8, 9 Sisteme mecatronice de prelevare de 
probe de suprafaţă 

XAct 2,4 10, 11 Sisteme optomecatronice de analiză a 
mediului 

XAct 2,5 12, 13 Roboţi de manipulare cu bază fixă şi 
viziune artificială 

XAct 3,6 14, 15 Roboţi de manipulare cu bază fixă şi 
viziune artificială 

 

 

 
 

Fig. 5. Interconectarea dintre sistemele mecatronice şi robotice în construcţia SoSM/R pentru explorare terestră. 
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5. CONCLUZII 

Dezvoltarea sistemelor de sisteme mecatronice şi 
robotice (SoSM/R) se evidenţiază ca o nouă etapă în 
evoluţia aplicaţiilor mecatronicii şi roboticii în 
construirea de structuri integrate de implementare şi 
exploatare a diferitelor tipuri de sisteme mecatronice 
şi robotice proiectate orientat pe anumite funcţii 
eterogene specifice. Astfel, eterogenităţile funţionale 
specifice se integrează la un nivel superior, al 
obiectivelor complexe şi eterogene rezolvate prin 
sisteme de sisteme mecatronice şi robotice. 

În acest context, în prezenta lucrare se defineşte 
cadrul de construcţie al sistemelor de sisteme 
mecatronice şi robotice (SoSM/R) cu determinarea 
principalelor etape de dezvoltare. Considerând con-
ceptul de problemă mecatronică, respectiv robotică, 
precum şi diagramele de aţiuni, se determină meto-
dologia orientată pe acţiuni de dezvoltare a sistemelor 
de sisteme mecatronice şi robotice (SoSM/R) care 

este, ulterior, detaliată în cadrul unui model de 
SoSM/R pentru explorare terestră. 

Rezultatele obţinute sunt aplicabile în dezvoltarea 
de proiecte complexe de mecatronică şi robotică 
pentru rezolvarea unor obiective care presupun 
implementarea de sisteme mecatronice şi roboţi. 
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