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REZUMAT. Rezultat al preocupărilor ştiinţifice de la Şcoala Doctorală de Inginerie Mecanică și Mecatronică din 

Universitatea Valahia Târgoviște și al proiectului de cercetare al INCDMTM “SISTEM MECATRONIC INTELIGENT 

DESTINAT ASIGURARII SECURITATII UMANE IN TIMPUL SECURIZARII OBIECTIVELOR SI A INTERVENTIILOR IN 

ZONE DE RISC – MISO” (proiect ID: PED-2016-0924, cod PN-III-P2-2.1-PED-2016-0707) în domeniul roboticii, 

lucrarea stiinţifică „Platforma inteligentă cu motoare de curent continuu de tip BLDC și cu microsisteme de 

calcul pentru aplicații mecatronice de securitate și supraveghere” este finalizarea testărilor experimentale 

aferente controlului sistemului de deplasare a unui robot de securitate și supraveghere, făcând parte din 

cadrul tezei de doctorat (industrial) “Studii, cercetări și contribuții privind realizarea unui robot mecatronic 

inteligent pentru aplicații de securitate și supraveghere”. Lucrarea  stiinţifică are drept rezultat final o 

platformă inteligentă, originală, ce va fi folosită la controlul deplasării  robotului. Platforma permite 

comunicarea dintre controlerul dedicat motoarelor BLDC de ultimă generație (încastrate în roata motrice) și 

un microsistem de calcul ce va gestiona comenzile de deplasare și va asigura inclusiv legătura cu operatorul 

uman prin orice sistem de ghidare de la distanță se dorește. Deși concepută pentru un robot mecatronic 

inteligent de securitate și supraveghere, această platformă se dovedește a avea o multiaplicabilitate extinsă 

pentru orice alt tip de robot sau platformă mobilă ce folosește motoare de tip BLDC cu încastrare în roți. 

Poiectul îmbină armonios Mecatronica, Sistem Cyber-MixMecatronica, Integronica și Inteligența Artificială într-

o construcție inteligentă interoperativă. 

Cuvinte cheie: platformă inteligentă, inteligență artificială, control inteligent motoare electrice, tehnică de 

măsurare inteligentă.  

ABSTRACT. Result of the Scientific Concerns from the Doctoral School of Mechanical Engineering and 

Mechatronics of the Valahia Târgovişte University and the research project of INCDMTM "INTEGRATED 

MECHATRONIC SYSTEM FOR HUMAN SECURITY INSURANCE FOR THE SAFETY OF OBJECTIVES AND 

INTERVENTIONS IN RISK - MISO ZONES" (project ID: PED-2016-0924, code PN-III-P2-2.1-PED-2016-0707) in 

the field of robotics, the scientific work "Intelligent Platform with BLDC DC Drives and Microsystems for 

Mechatronic Applications in Security and Surveillance " is the completion of the experimental testing of 

controlling the movement of a security and surveillance robot, as part of the Ph.D. industrial thesis "Studies, 

research and contributions on the development of a smart mecatronic robot for security and surveillance 

applications". The scientific work ultimately results in an intelligent, original platform that will be used to 

control the movement of the robot. The platform allows communication between the latest generation BLDC 

engine (embedded in the drive wheel) and it’s controller and a computerized microsystem that will handle the 

displacement controls and will also provide the link with the human operator through any remote guidance 

system that is used. Although designed for an intelligent security and surveillance mechatronic robot, this 

platform is proven to be extensively versatile for any other type of robot or mobile platform that uses BLDC 

wheel-drive engines. The project harmoniously combines Mechatronics, Cyber-MixMeatronic, Integronics and 

Artificial Intelligence into an Intelligent Interoperable Construction. 

Keywords: Intelligent platform, Artificial intelligence, Intelligent electric motors control, Intelligent measuring 

technology. 
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1. INTRODUCERE – MOTOARE BLDC  

ÎN MECATRONICĂ 

Apariția noilor motoare tip BLDC cu trei 
înfașurări încastrate în chiar roata motrice, deschide 
o nouă perspectivă în ceea ce privește utilizarea lor 
în marea majoritate a sistemelor mecatronice ce 
folosesc deplasare controlată de tip inteligent. Marea 
problemă a acestor motoare este deocamdată greaua 
interfațare cu un sistemsau microsistem de calcul. 
Aceste motoare dispun de un singur tip de controler 
care acceptă doar comenzi analogice specifice zonei 
de aplicabilitate pentru care au fost create (biciclete 
și trotinete electrice). În rest însă un astfel de motor 
are o serie de avantaje majore: sunt direct drive, raport 
excelent putere/volum,  controlului precis al turației, 
ocupă mai puțin spațiu decat cele convenționale având 
în același timp un randament și o fiabilitate mult mai 
bună, clasă de protecție IP64, constructiv axul roții 
este fix și deci firele de legătură (atât putere cât și 
control) nu necesită contacte rotaționale, nu au perii 
ceea ce asigură o fiabilitate mult sporită în contexul 
unei întețineri scăzute 

 

 
 

Figura 1. Roată cu motor de curent continuu fara perii,  
cu trei faze, tip BLDC comandat în impulsuri, integrat în 

interior, o noutate de ultimă oră în mecatronică 
 

Apariția recentă a acestor tipuri de motoare BLDC 
în trei faze are ca efect secundar o mare lipsă pe 
piața internă și internațională de controlere dedicate. 
Acest lucru este implicit datorat și puterilor mari 
dezvoltate de motoare dar mai ales din cauza dome-
niului deocamdată restrâns pentru care sunt folosite. 
Astfel de motoarele cu construcție integrată în roată 
utilizate la robotul de securitate și supraveghere au 
puteri de circa 180 W la tensiunea de alimentare de 
36 V. Exisță un singur tip de controler (fabricat în 
mai multe versiuni de putere și tensiune) care însă 
sunt făcute spre a fi acționate direct cu elemente 
electromecanice de comandă. Un astfel de controler 
este controlerul ZTECH E80030-B capabil să con-
troleze motoare având puteri până la 450W și 
tensiuni de alimentare de 36V sau 48 V. 

Ne–am aflat în situația în care aveam un con-
troler superb acordat cu motorul de acționat, dar 

totalmente incompatibil cu cele două microsistemele 
prevăzute a lucra pe robot (Arduino și Raspberry Pi).  

 

 
 

Figura 2. Controlerul  ZTECH E80030-B,  
perfect compatibil cu motoare BLDC cu trei faze 

dar nu și cu microsistemul de calcul. 
 

Normal, singura soluție a fost proiectarea unei 
interfețe între microsistemul de calcul și controlerul 
ZTECH. 

2. PLATFORMĂ ORIGINALĂ PENTRU 
MOTOARE BLDC CONTROLERE  
ȘI MICROSISTEMELE DE CALCUL 

Pentru controlul accelerației prin intermediul 
microsistemului Arduino au fost folosite două 
metode. Prima metodă a constat în comanda liniară a 
accelerației și decelerației motorului și a doua me-
todă în comanda în trepte atât a accelerației cât și a 
decelerației. Deși ambele metode au funcționat cu 
succes,. în final versiunea hotărâtă a fi utilizată a fost 
cea cu comandă liniară a accelerației și decelerației 
din cauza unei mai bune controlabilități a deplasării 
sistemului. 

Pentru această metodă am folosit un divizor 
potentiometric pe una din intrările analogice a lui 
Arduino. A fost utilizat un Joystick de 10 Kohm pe 
intrarea analogică A1 al lui Arduino și ieșirea pe 
pinul PWM 9 pentru grupul de roți motrice stânga și 
un alt joystick pe pinul analogic A2 al lui Arduino și 
pinul PWM 10 pentru grupul de roți din dreapta. În 
același timp fiecare joystick dispune inclusiv de câte 
un buton (fără reținere) care la apăsare generează un 
impuls de 100 de milisecunde spre controlerul 
ZTECH determinând schimbarea efectivă a sensului 
motorului aferent (A se vedea schema din Figura 3 – 
este prezentată în Anexă la sfârșitul lucrării).  

Modelul a fost folosit pentru testări pe teren în 
condiții dificile chiar dacă, sasiul final nefiind gata, 
am fost nevoiti sa utilizam doar 4 roți din care doar 
2 motrice (în versiune finală vor fi 6 roți motrice 
dispuse 3 și 3 în tracțiune tip șenilă). 

Testele au arătat ca șasiul poate fi controlat cu 

succes chiar și în această formă, cele două roti dispun 
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de putere suficientă să se deplaseze fără probleme cu 

sarcini de circa 90 de kilograme în plus față de 

greutatea momentană a robotului. 

Așa cum se vede în Figura 3 joystick-urile de 

comandă sunt preluate hardware de catre micro-

sistemul de calcul Arduino, care utilizând software-ul 

aferent generează semnale PWM la ieșirile 9 și 10. 

Pulsurile modulate în durată necesită o conversie 

numeric analogică ce se produce la nivelul canaleleor 

cu T1, R1, R3, R5,  C1 (acționare dreapta) respectiv 

T2, R2, R4, R6, C2 transformând PWM intr-o 

excursie de tensiune. Aceasta prin diodele D1-D6 

acționează efectiv turația motorului aferent fiecărui 

controler. Diodele D1-D6 protejează în același timp 

comanda de orice eventuală interacțiune inversă cu 

posibile semnale din controler. 

 

 
 

Figura 3. Schema electrică a montajului final de comandă pentru toate cele 6 roți,  

inclusiv sistemul de schimbare a sensului de deplasare. 

 

Schimbarea sensului de deplasare se face prin 

actionarea microswitchiurilor IDR (canal dreapta) și 

IDS (canal stanga) plasate pe intrările Arduino 3 și 

respectiv 2. Softul de control trimite comenzile spre 

ieșirile Arduino 4 (inversare sens roți dreapta) și 

respectiv 5 (inversare sens roți stânga) care 

actionează câte un modul de acționare cu releu ce va 

face o aclanșare a contactelor ND timp de 100 de 

milisecunde a celor două fire albe ale controlerului 

(firele de inversare sens). Au fost folosite relee 

pentru a asigura decuplarea galvanică între montaj și 

controler. 

Pentru alimentarea modulelor microsystem Arduino 

au fost folosite regulatoare de tensiune CC/CC de tip 

step down. Impulsurile de schimbare de sens se 

generează prin intermediul unor module releu 

comandate de switch-urile din modulul dublu joystick. 

Testele au generat mici modificări în softul final 

fiind făcute liniarizări specifice fiecarei excursii ale 

potențiometrilor din joystick-urile de comandă și 

implementarea duratei de inversare sens la valoarea 

optimă de 100 milisecunde.  

În final versiunea încărcată în microsistemul de 

calcul este prezentată mai jos: 
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int pwmPinS = 9; /* pin iesire de tip PWM conectata la canal FET Stanga*/ 

int inPinS = 1; /* tensiune de comanda conectata la pinul Analog 1, de exemplu un potentiometru 0-

2.48V excursie*/ 

int valS = 0; /* variaba citire STÂNGA*/ 

float voltS = 0; /* variaba tine intermediar STÂNGA*/ 

int pwmPinD = 10; /* pin iesire de tip PWM conectata la canal FET Dreapta*/ 

int inPinD = 2; /* tensiune de comanda conectata la pinul Analog ,2 de exemplu un potentiometru 0-

2.48V excursie*/ 

int valD = 0; /* variaba citire DREAPTA*/ 

float voltD = 0; /* variaba tine intermediar DREAPTA*/ 

int KEYinD = 2; // Buton schimba sens DREAPTA 

int KEYinS = 3; // Buton schimba sens STANGA 

 

void setup(){ 

  TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02; 

  pinMode(4, OUTPUT);          // setez pin digital 4 ca iesire releu Stanga 

  pinMode(5, OUTPUT);          // setez pin digital 4 ca iesire releu Dreapta   

pinMode(pwmPinS, OUTPUT); /* setam Pinul 9 PWM ca pin de iesire FET Stanga*/ 

  pinMode (KEYinD, INPUT); 

  pinMode (KEYinS, INPUT); 

  Serial.begin (9600); 

} 

 

void loop() 

{  

  int buttonValD, buttonValS; 

  buttonValD = digitalRead (KEYinD); 

  buttonValS = digitalRead (KEYinS); 

    if (buttonValD == HIGH){ 

    digitalWrite(4, HIGH);       // dezactiveaza releu Dreapta 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(4, LOW);       // activeaza releu Dreapta 

    delay(100); 

  } 

  if (buttonValS == HIGH){ 

    digitalWrite(5, HIGH);       // dezactiveaza releu Stanga 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(5, LOW);       // activeaza releu Stanga 

    delay(100); 

  } 

 /*  citeste valoarea pe pinul de intrare de la potentiometru Stanga*/   

valS = analogRead(inPinS); 

 /*  citeste valoarea pe pinul de intrare de la potentiometru Dreapta*/ 

valD = analogRead(inPinD); 

voltS =valS * 0.04 + 30; 

voltD =valD * 0.04 + 30; 

valS = voltS; 

valD = voltD; 

analogWrite(pwmPinS, valS); 

analogWrite(pwmPinD, valD); 
 

Finalizarea părții de comandă a roților motrice în 

versiunea finală (6 roți) este pregatită pentru a fi 

adaptată modelului final de sasiu care este încă în 

lucru nefiind definitivat. Modulele software și 

hardware au dovedit că pot controla coerent roțile de 

tip BLDC și că sunt o soluție nouă, inedită și 

modernă adaptabilă la orice fel de platformă robotică 

din ziua de azi. 
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Figura 4. Sasiul simplu de test cu 4 roți din care doar două sunt 
motrice a fost folosit pentru definitivarea parametrilor finali ai 

softului de comandă și control. 

 

Un alt inconvenient al  controlerului ZTECH este 

faptul că schimbarea de sens a turației roților se face 
fară a putea fi semnalizată. Chiar dacă schema din 

Figura 5 execută comutația într-un mod ferm și corect 
la fiecare acționare, în mod real de ghidare, practic s-a 

simțit și necesitatea unei semnalizări de stare a direcției 
rotației roților. Aceasta a generat un nou tip de 

senzor/actuator de semnalizare atât optic cât și electric 
a parametrului direcție de deplasare. Practic comanda 

preluata pe parțile stanga (pin ieșire 5 Arduino) și 
dreapta (pin ieșire 4 Arduino) sunt preluate de două 

canale separate de semnalizare (Figura 61). Astfel 
semnalul de schimbare de direcție  de la pinul 5 

Arduino este preluat de tranzistorul T1 care preia un 
impuls pozitiv de 100 milisecunde și determină 

aclanșarea releului Rel1s închizând timp de 100 

milisecunde un contact Normal Deschis. Releul este 
folosit în principal ca element de separare galvanică și 

comandă pentru etajul următor format din grupul de 
tranzistori T2 și T3. Acest circuit comandă o sarcină 

(formată din rezistența R5 și ledul StângaLed1) care 

comută în stările pornit și oprit, ciclic, funcție de 
numărul de impulsuri primite de la contactul K1s al 

releului Rel1s. Respectiv prima apăsare va aprinde 
ledul și a doua va stinge ledul. In momentul pornirii 

ambele joncțiuni CE ale tranzistorilor sunt închise și nu 
consumă energie (economisind astfel și acumulatorii 

sistemlui) astfel încât ledul este stins. În această stare 
condensatorul C3 se încarcă prin sarcină și R4.  Cand 

se K1s comută în poziția contact, tensiunea de pe C3 se 
descarcă pe poarta lui T3 și  îl deschide aprinzând ledul 

Led1. În același timp T2 se deschide prin R2 forțând 
poarta lui T3 cu tensiune pozitivă menținând-ul ferm 

deschis. C3 se descarcă prin R4 și T1. La următoarea 
comandă dată de K1s  C3 se descarcă prin poarta lui 

T3 închizând mai întăi T3 și apoi T2. Rezistența R3 
menție poarta in 0 stingând ledul. Procesul se reia 

ciclic semanlizând astfel prin led aprins rotația în sens 

înapoi a motoarelor robotului respectiv rotația în sens 
înainte când ledul este stins. În cazul în care dorim ca 

să transmitem inclusiv operatorului sensul de deplasare 
acum avem acces la un semnal electric ce poate fi 

detectat, transmis mai departe, prelucrat sau comparat 
spre orice sistem analogic sau numeric ce se dorește.   

 

 
Figura 5. Sistem de semnalizare optică și electrică a schimbării de sens a motoarelor. 
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Figura 6. Sistemul de semnalizare optică monocanal, 

în faza de teste. 

 

Obținem astfel o excelentă interfațare între un 

sistem de calcul (de orice tip) cu controlerul ZTECH 

deschizând astfel ușa spre aplicații mecatronice noului 

motor electric de tip BLDC cu trei înfășurări. 

3. CONCLUZII 

O platformă inteligentă care deschide orizonturi 

interesante în orice aplicație în care sistemul controlat 

execută deplasări pe roți. Sistemul se pretează 

îndeosebi acolo unde se dorește o putere motrice mare 

cu consum optim și volum mic. Modelul de teste 

(Figura 4) dispune de doar o treime din puterea finală 

a robotului nostru, dar a reușit să deplaseze fără 

probleme un om de 90 Kg în regimul normal de 

deplasare. Un aspect ce deschide noi perspective ce 

pot fi fructificate în proiectul final, respectiv 

posibilitatea de a putea transporta efectiv cel puțin un 

om incapacitat, care este în pericol iminent (atunci 

când este cazul funcție de situația din teren), până la 

punctul de comandă și control al robotului. 
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