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Rezumat:
Teza cuprinde un prim capitol introductiv în care sunt descrise câteva
elemente legate de funcţionarea sistemului vizual de la insecte, 3 capitole de
tratare efectivă a problematicii abordate şi un capitol final cu concluzii şi
contribuţii personale aduse pe parcursul cercetării respectiv direcţii viitoare de
continuare a cercetării. Ca urmare a cercetării s-a ajuns la un nou concept de
sistem bio-inspirat imbunătăţit de detecţie a obstacolelor ce utilizeaza un singur
senzor vizual şi extrage din câmpul vizual doar informaţia necesară detecţiei
pentru a imbunătăţii viteza de procesare iar decizia se realizeaza folosind un
controller fuzzy pentru a fi cat mai apropiată de funcţionarea biologică. S-au
studiat doua soluţii de implementare, prima fiind legată de realizarea pe un cip în
tehnologie CMOS a intregului sistem, fiind abordate structuri de procesare cu calcul
in tenisune cat şi in curent, s-au realizat structuri noi de circuite , în partea de
condiţionare a semnalelor realizandu-se un fotodector adaptiv logaritmic cu
performanţe superioare. Cea de-a doua soluţie de implementare studiată a fost o
idee nouă de implementare ”software” a sistemului de detecţie a obstacolelor bioinspirat ca si aplicaţie pe un telefon mobil de tip „smartphone”.
Principalele contribuţii revendicate: Un sistem bio-inspirat imbunătăţit de detecţie a
obstacolelor ce utilizeaza un singur senzor vizual şi extrage din câmpul vizual doar
informaţia necesară detecţiei pentru a imbunătăţii viteza de procesare; O idee
nouă de utilizare a unui sistem cu logica „fuzzy” ca bloc de decizie pentru sistemul
de detecţie a obstacolelor bio-inspirat; fotoreceptor adaptiv logaritmic imbunătăţit;
implementarea sistemului de detecţie bio-inspirat ca aplicaţie pe un telefon mobil.
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