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ABSTRACT. În prezent industria urmăreşte implementarea unor programe de reducere a costurilor prin optimizare a proceselor datorită 
creşterii continue a preţurilor şi a resurselor naturale care au dus implicit la creşterea costurilor muncii, cu referire la calificarea 
personalului. Unul dintre punctele Cheie ale Procesului Indicator (KPI), care este verificat de către orice companie eficientă este rata 
costurilor pentru manopera, ca procent din valoarea totală a vânzărilor şi veniturilor. Acest indicator este o bună imagine a procesului 
de mecanizare a unei societăţi. Ingineria de control are ca scop implementarea unor aplicaţii independente de supraveghere, cu minim 
de consum, pentru toate procesele de producţie care necesită mulţi angajaţi. Lucrare prezintă o soluţie alternativă pentru maşina de 
măsurat în coordonate clasica (CMM), care implică supravegherea continuă de către un operator calificat a programului. Utilizarea 
imaginii de recunoaştere şi a algoritmilor fuzzy pentru identificarea poziţiei corecte a pieselor inspectate va diminua pe de o parte 
volumul de muncă şi va crea un control autonom prin rularea unui program de rutină care identifică modelul CAD. Soluţia propusă va 
mări productivitatea liniilor de producţie prin introducerea punctelor de inspecţie calitativă cu CMM. Costul unui astfel de soft va fi 
amortizat prin eficientizare procesului de producţie, reducerea costurilor de personal si a celor de întreţinere. 

Cuvinte cheie: imagine de recunoaştere, algoritm fuzzy, automatizare, productivitate, optimizarea procesului. 
 
Nowadays industry and development are driven by cost reduction programs and process optimization due to continuous increase of 
the natural resources price and progressively rise of the labor costs, especially skilled personnel. One of the Key Process Indicator 
(KPI) that is verified by any efficient company is the rate of the labor costs as a percentage from the total amount of sales and 
revenue. This indicator is a good image of the process mechanization of a company. The control engineering aims to offer for all 
production processes that require many employees, independent applications with minimum supervising of feeding. This paper 
presents an alternative solution for classical Coordinate Measuring Machines (CMM) that implies continuous supervising by a skilled 
operator and complex programming by an expensive programmer. Using image recognition and fuzzy algorithms to identify the 
position of the inspected part in the working volume and creating autonomously the inspection program by running a routine that 
reads the CAD model, the solution proposed will increase the productivity of the production lines that includes inspection 
workbenches with CMM. Even if the price of such applications appears expensive than a common solution for a specific process on 
long term the efficiency is assured by low personnel, training and maintenance costs. 

Keywords: Image recognition, Fuzzy algorithm, Automation, Productivity, Process Optimization. 
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1. ASPECTE GENERALE PRIVIND 
TEHNICILE DE CONTROL AUTOMAT 

Maşinile de măsurat în coordonate au două regimuri 
principale de măsurare: inspecţie punct-cu-punct şi 
măsurare continuă. Dacă în cazul inspecţie punct-cu-
punct sistemul de acţionare este solicitat pentru a face 
deplasarea în zona de măsurare cu avans rapid şi, apoi, 
cu avans de măsurare să palpeze punctul cerut de planul 
de control, trecând prin faze de repaus la schimbarea 
regimurilor de viteză, în cazul scanării (măsurare 
continuă) controllerul este solicitat la maxim pentru 
modificarea on-line a vitezei, sensului şi direcţiei de 
măsurare în funcţie de geometria reperului. Dacă luăm 
în consideraţie şi aplicaţiile de inginerie inversă, în care 
geometria reperului nu este cunoscută a-priori, ci 
trebuie determinată cu foarte mare precizie de către 
maşina de măsurat pentru ca software-ul să poate să 
creeze modelul CAD, realizăm că maşina de măsurat în 
coordonate este un foarte bun candidat pentru dez-
voltarea viitoare cu ajutorul sistemelor expert şi logicii 
fuzzy. 

Ingineria inversă este o tehnică avansată de calcul 
matematic, recunoaştere de geometrie şi aproximare de 
funcţii spline, pornind de la un nor de puncte 
vectorizate achiziţionate de maşina de măsurat pornind 
de la un corp dat ca referinţă, cu scopul de a obţine 
model 3D al solidului respectiv pentru diferite aplicaţii – 
producere în serie, analiză de element finit, copiere a 
obiectelor unicat etc. Tehnicile actuale de control 
automat şi soft-urile de măsurare au următoarele in-
conveniente: 

– au o viteză de achiziţie de puncte limitată; 
– rezonanţa nu poate fi înlăturată în toate aplicaţiile, 

datorită diversităţii formelor geometrice şi a neliniarită-
ţilor funcţiilor ce descriu suprafeţele solidelor; 

– aproximările conduc câte o dată la rezultate eronate; 
– schimbările bruşte ale alurii suprafeţelor solicită 

sistemul de acţionare la maxim; 
– procesare norului de puncte achiziţionat necesită 

de cele un software de proiectare adiţional software-ului 
de măsurare şi cunoştinţe a-priori despre solidul scanat; 

– recunoaşterea de formă poate fi implementată 
numai folosind reţelele neuronale artificiale; 

– calculul matematic cu algoritmi crisp este lent şi 
poate genera erori; 

– un controller clasic are o adaptabilitate limitată, iar 
perturbaţiile de orice natură au efect catastrofal asupra 
rezultatelor. 

Cele mai importante proprietăţi ale reţelelor neuronale 
artificiale cu relevanţa în aplicaţii din domeniul 
conducerii automate sunt: capacitatea de aproximare 

funcţională: datorită capacităţii de a aproxima funcţii 
neliniare arbitrare, reţelele neuronale artificiale au o 
aplicabilitate majoră în domeniul sistemelor neliniare; 
procesarea distribuită a informaţiei: reţelele neuronale 
artificiale au o structură paralelă, care permite imple-
mentarea acestora hardware; o astfel de abordare a unei 
soluţii oferă un grad mai ridicat de toleranţă la defecte 
decât soluţiile alternative clasice; viteză mare de calcul 
paralel; capacitatea de învăţare (adaptare), abilitatea de 
generalizare: reţelele neuronale pot fi antrenate pe baza 
datelor disponibile anterior (învăţare „off-line”) sau în 
timp real „on-line”; dacă reţeaua este antrenată cores-
punzător atunci aceasta are abilitatea de a generaliza în 
prezenţa datelor ce nu au fost prezentate în setul de date 
de antrenare; modelarea sistemelor multivariabile: re-
ţelele neuronale au în mod natural mai multe intrări şi 
mai multe ieşiri, fiind aplicabile sistemelor multi-
variabile; înaltă robusteţe în prezenţa zgomotelor şi a 
intrărilor incomplete. 

Concluzionând, flexibilitatea aplicaţiilor de reţele 
neuronale artificiale permite depăşirea multor incon-
venienete ale proiectării clasice de sisteme automate şi 
aduce soluţii noi, optime, generale, la probleme soluţio-
nate anterior numai pentru aplicaţii individuale. 

2. CONTROLUL FUZZY AL UNEI MAŞINI 
DE MĂSURAT ÎN COORDONATE 

Consideraţii teoretice privind controllerul fuzzy sunt 
prezente în aproape toate lucrările de specialitate, iar 
spaţiul alocat în acesta lucrare va fi cât se poate de 
redus pentru a permite, pe de o parte, prezentarea 
aplicabilităţii controlului fuzzy sistemului de comandă 
al maşinii de măsurat, iar, pe de altă parte, de a evita 
neînţelegerile de ordin teoretic ce ar putea să survină. 
Pentru a simplifica prezentarea controllerului fuzzy, 
fără a pierde totuşi caracterul general, voi exemplifica 
numai bucla de reacţie pentru controlul vitezei (fig. 1). 

Regulatorul fuzzy (fig. 2) primeşte la intrare 
semnalul de eroare, o mărime crisp (e) şi furnizează la 
ieşire mărimea de comandă (u), de asemenea o mărime 
crisp. Regulatorul fuzzy se implementează într-un 
modul software, respectiv PC, pentru aplicaţiile mai 
simple, sau integrat direct într-un controller separat de 
computerul pe care rulează software-ul. Trebuie făcută 
precizarea ca regulatorul fuzzy din fig. 3.2.1 este o 
placă cu input A/D şi convertor D/A ca output, integrată 
in calculatorul sistemului de reglare. 

MCDI – modulul de calcul al derivatei şi/sau 
integralei determină online valorile derivatei, respectiv 
a integralei pentru mărimea de intrare. 
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Fig. 1. Reglarea automată a turaţiei motorului de curent continuu cu regulator fuzzy 
 

Fig. 2. Regulator fuzzy – schema de principiu 
 

MF – modulul de fuzzificare converteşte valorile 
crisp ale mărimii de intrare într-o mulţime fuzzy; pentru 
o strategie de control evoluată, potrivită maşinii de 
măsurat în coordonate trebuie pornit de la premisa că 
semnalul de intrare este afectat de erori; astfel MF 
produce mulţimi fuzzy cu diverse funcţii de apartenenţă 

Structura generală a bazei de reguli depinde în 
primul rând de legea clasică de reglare aleasă. De aici 
rezultă variabilele lingvistice din premise şi concluzii 
precum şi conţinutul regulilor. Conţinutul regulilor este 
determinat de asemenea, de termenii lingvistici asociaţi 
fiecărei variabile lingvistice. 

Pentru sistemul considerat avem intrările asociate 
variabilei lingvistice viteză: 

– prea mică; 
– aproximativ corectă; 
– prea mare 
şi pentru descrierea lingvistică a comenzii elaborate 

putem folosi: 
– accelerare; 
– nu sunt necesare modificări majore; 
– frânare. 

Regulile se vor formula astfel: 
• Dacă viteza este prea mică atunci accelerare. 
• Dacă viteza este aproximativ corectă atunci nu 

sunt necesare modificări majore. 
• Dacă viteza este prea mare atunci frânare. 
Diagrama cauză-efect este prezentată în figura 3. 
Motorul de infenţă are rolul de a calcula online prin 

inferenţă, folosind baza de reguli şi mulţimile fuzzy de 
intrare, mulţimile de ieşire. Tipul de inferenţă adoptat 
(Mamdani – max-min, max-prod sau Sugeno – sum-
prod) determină structura maşinii de inferenţă; de 
exemplu: max-min utilizează operatorul min pentru 
conjuncţia atât din premisă cât şi din implicaţie şi 
operatorul max pentru agregarea funcţiilor. 

MD – modulul de defuzificare furnizează, prin calcul 
online, valorile crisp ale mărimii de ieşire. Principalele 
metode de defuzificare sunt: 

– metoda centrului de greutate; 
– metoda înălţimii; 
– metoda mediei maximului. 

3. CONTROLUL CU REŢELE NEURONALE 

O altă soluţie optimă pentru controlul maşinii de 
măsurat în coordonate este folosirea reţelelor neuronale. 
Reţelele neuronale pot fi constituite din elemente 
simple de procesare de tip perceptron sau neuroni, 
alcătuind reţele cu un singur strat, sau din mai multe 
elemente de acest tip constituind astfel reţele neuronale 
multistrat (fig. 4 si 5). În toate aceste tipuri de reţele 
cunoaşterea se spune că este distribuită în ponderile de 
legătură dintre diversele straturi ce intră în componenţa 
reţelei respective. Dobândirea proprietăţilor remarcabile 
pe care reţelele neuronale le prezintă şi aici aş putea 
enumera memorii adresabile prin conţinut, recunoaşterea 
de forme, control şi identificare de procese neliniare etc. 
se obţin prin învăţare, precum şi in cazul sistemelor 
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fiziologice. Algoritmii specifici de antrenare trebuiesc 
aplicaţi pentru a determina valorile acestor ponderi care 

reprezintă practic soluţia problemei ce trebuie rezolvată 
prin intermediul reţelei neuronale. 

 

 
Fig. 3. Diagrama cauză-efect/ formularea regulilor. 

 

Fig. 4. Modelul clasic al perceptronului. Fig. 5. Mecanism de instruire de tip supervizat pentru retele 
neuronale. 

 
Algoritmii de antrenare pot fi împărţiţi în două 

categorii şi anume în metode de instruire de tip supervizat 
şi în metode de instruire de tip nesupervizat. În cazul 
metodelor din prima categorie, instruirea se numeşte 
supervizată deoarece sunt cunoscute pe lângă mărimile de 
intrare şi cele de ieşire din sistem. Sistemul este modelat 
cu ajutorul unei reţele neuronale şi ponderile dintre straturi 
sunt iniţializate cu valori aleatoare. Prin comparaţia dintre 
mărimile de ieşire cunoscute şi mărimile obţinute la ieşirea 
reţelei în urma aplicării setului de date de intrare, este 

obţinut un semnal de eroare, cu ajutorul căruia sunt 
determinate şi ajustate ponderile dintre straturile reţelei 
pentru minimizarea unui criteriu de performanţă. 

Metodele de învăţare nesupervizată nu folosesc 
mărimi de ieşire cunoscute pentru etapa de antrenare a 
reţelei neuronale, folosind-se doar de mărimile de 
intrare pentru ajustarea ponderilor. În acest fel pot fi 
construite clase de ieşire corespunzătoare unor anumite 
intrări din setul de date, sau ieşiri de tipul „winner take 
all”, în care neuronul de ieşire cu activitatea cea mai 
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ridicată este declarat câştigător fiind activat, ceilalţi 
neuroni ai stratului de ieşire nefiind activaţi. Acest 
procedeu se numeşte auto-organizare şi poate fi aplicat 
cu succes în probleme de recunoaştere a formelor. În 
funcţie de topologie reţelele neuronale artificiale pot fi 
clasificate în două categorii cu propagare înapoi 
(recurente sau cu „feedback”) şi cu propagare înainte 
(„feedforward”) a informaţiei. În reţelele cu propagare 
de tip „feedforward” ieşirea unui neuron este trimisă 
altor neuroni fără ca acesta să primească o informaţie la 
intrare de la neuronii din straturile superioare. 

Motorul de inferenţă are rolul de a calcula online 
prin inferenţă, folosind baza de reguli şi mulţimile 
fuzzy de intrare, mulţimile de ieşire. Tipul de inferenţă 
adoptat (Mamdani – max-min, max-prod sau Sugeno – 
sum-prod) determină structura maşinii de inferenţă; de 
exemplu: max-min utilizează operatorul min pentru 
conjuncţia atât din premisă cât şi din implicaţie şi 
operatorul max pentru agregarea funcţiilor. 

MD – modulul de defuzificare furnizează, prin 
calcul online, valorile crisp ale mărimii de ieşire. Prin-
cipalele metode de defuzificare sunt: 

– metoda centrului de greutate; 
– metoda înălţimii; 
– metoda mediei maximului. 
Controlul vectorial al maşinii sincrone cu magneţi 

permanenţi se poate obţine adoptând diversele scheme 
de control: 

PMSMPI – schemă vectorială clasică cu regulator 
de viteză PI; 

PMSMNN –schemă cu reţea neuronală pentru 
control invers fără mecanism de adaptare; 

PMSMNNPI – schemă cu reţea neuronală pentru 
control invers cu mecanism de corecţie a ofsetului de 
viteză de tip integral; 

PMSMNNON – schemă cu reţea neuronală pentru 
control invers antrenată în timp real. 

Pentru obţinerea unor performanţe superioare se 
poate implementa şi un algoritm de corecţie al timpului 
mort introdus de invertorul PWM cu IGBT-uri. 
Motorul sincron cu magneţi permanenţi este cuplat la 
ax cu un motor de curent continuu tot cu magneţi 
permanenţi, care poate fi comandat sau cuplat la o re-
zistenţă pentru a testa algoritmii în prezenţa cuplului 
de sarcină. 

Ideea se bazează pe principiul modelului intern, în 
care pentru a obţine eroare staţionară nulă, structura de 
reglare trebuie să conţin în alcătuirea sa modelul 
mărimilor exogene. Diferenţa dintre viteza de referinţă 
şi viteza rotorică obţinută prin prelucrare numerică de la 
encoder, este introdusă într-un bloc de integrare nu-
merică cu tratarea saturaţiei. 

4. STRATEGIA DE MĂSURARE 

Aceasta presupune următoarele: 
•  Plecând de la geometria reperului de măsurat şi 

desenul aferent stabilirea zonelor interesante şi a cotelor 
liber; 

•  În funcţie de zonele determinate anterior, ale-
gerea palpatorului şi a poziţie optime a reperului în 
volumul maşinii; 

 

Fig. 6. Schema de control PMSMNN 
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•  Calificarea unghiurilor de sculă necesare pentru a 
avea o inspecţie precisă; 

•  Determinarea traseului optim în funcţie de planul 
de control; 

•  Recunoaşterea geometriei măsurate şi alegerea 
algoritmului optim de aproximare a formei din punctele 
măsurate (de exemplu, pentru cerc există următorii 
algoritmi: least-square – cercul cu eroarea de distanţă 
cea mai mică între circumferinţă şi punctele achiziţio-
nate, maximum-inscris, minimum-circumscris, rază-
fixă); 

•  Acordarea vitezei de măsurare cu toleranţele 
specificate şi cu materialul reperului. 

În metrologie se cunoaşte faptul că acurateţea 
măsurătorii este funcţie de viteza de măsurare – datorită 
compensării dinamice a probei, a vibraţiilor mecanice, a 
unui timp minim necesar de deflecţie pentru a declanşa 
triggerul; acesta este o barieră pentru procesul de 
eficientizare şi reducere a costurilor unei organizaţii. De 
asemenea, există limite în construcţiile mecanice şi în 
tehnicile de absorbţie de vibraţii de nu pot fi depăşite 
pentru moment. Din acestă cauză se poate adaptă viteza 
de măsurare în funcţie de precizia cerută în planul de 
control. Standardele în vigoare reglementează necesita-
tea ca instrumentul de control să fie cu cel puţin un 
ordin de mărime mai precis decât toleranţa cerută 
pentru cotă de măsurat – factorul 10. 

Plecând de la această directivă se poate dezvoltă o 
strategie de control care să varieze regimul de viteză în 
funcţie de toleranţa introdusă de operator. Dar, poate 
cea mai mare ameliorare ce poate fi adusă timpului de 
execuţie a unui program de măsurare este determinarea 
traseului optim de măsurare în mod automat printr-o 
tehnică fuzzy. Pentru geometrii simple şi un număr 
redus de zone de inspectat îmbunătăţirea nu este 
notabilă, dar la fel ca în problema comisului-voiajor 
(graf de cost minim), pe măsură ce adăugăm un nod, 
(zonă de măsurare) complexitatea creşte, iar decizia 
umană necesită mai mult timp şi estimările nu sunt 
precise. Un astfel de algoritm a fost dezvoltat de un 
grup de cercetători italieni (A. Grieco, G. Moroni, 
F. Nucci, W. Polini, Q. Semeraro), demonstrând ce o 
maşină de măsurat în coordonate, cu un sistem automat 
de planificare a inspecţiei (CAIP), permite implemen-
tarea precisă şi eficientă a procedurilor de control cu 
scopul de a răspunde standardelor stricte de asigurare a 
calităţii şi de a se încadra în temporizarea din ce în ce 
mai redusă a producţiei. Astfel, având un set de puncte 
de măsurare, o enumerare completă a tuturor traseelor 
posibile pentru a stabili pe cea optimă nu este fezabilă 
datorită creşterii exponenţiale a spaţiului de căutare cu 
numărul de puncte. 

Datorită complexităţii calculelor distanţelor reale la 
punctele de măsurare, că un algoritm euristic, ale cărui 
distanţe între puncte sunt exprimate în termeni de pro-
babilitate, poate obţine soluţii interesante în problema 
planificării traseului optim. Algoritmul celei mai apro-
piate vecinătăţi permite estimarea distanţei ca funcţie a 
gradului mediu de dificultate pe care proba îl întâlneşte 
în inspecţia reperului. Gradul de dificultate este legat de 
distanţa medie necesară parcursă de palpator în timpul 
deplasării între două puncte consecutive. Datele de 
intrare sunt distanţele dintre poziţia curentă a palpatoru-
lui şi fiecare punct de măsurare rămas. Aceste distanţe 
reprezintă seturile fuzzy. Forma generală a fiecărui set 
fuzzy este un triunghi normalizat ale cărui limite 
inferioare şi superioare sunt respectiv egale cu distanţa 
Euclidiană şi distanţa Manhattan. Rezultatele algorit-
mului fuzzy au fost comparate cu algoritmii de căutare 
Euclidian şi Manhattan a vecinătăţii, demonstrând o 
capacitate de estimare superioară. Această proprietate, 
dacă va fi confirmată şi de teste ulterioare, va fi foarte 
folositoare pentru dezvoltarea unui algoritm rapid de 
planificare a traseului optim pentru inspecţiile CMM. 

5. CONCLUZII 

Baza oricărei cercetări ştiinţifice în societatea 
contemporană este o ameliorare, o eficientizare, o 
supremaţie cu scopuri economice a obiectului de studiu. 
Altfel, cercetarea ar deveni pură teorie. Concluzionând 
cele prezentate pe parcursul referatului de faţă putem 
clasifica potenţialele idei de îmbunătăţire sau ameliora-
re a unei stări de fapt pentru tipurile constructive 
actuale ale maşinilor de măsurat. Trebuie menţionat 
înainte însă că implementarea tehnicilor fuzzy şi a 
reţelelor neuronale face din ce în ce mai îngustă limita 
între hardware şi software. Din această cauză clasifi-
carea nu se va axa pe aceste categorii. 

Posibilitatea de dezvoltare a liniilor automate de 
măsurare independente de intervenţia unui operator 
local; controlul în reţea a mai multor CMM de către un 
calculator puternic şi optimizarea unei strategii de 
control globală la nivelul întregului flux de producţie. 
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