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Raport asupra modalităţilor de vizualizare 
 şi interacţiune 

 
1. Sisteme de vizualizare stereoscopice 

 
Principala cale de informare a omului în timpul interacţiunii cu mediul înconjurător este dată de sistemul 

vizual. Datorită acestui fapt, marea majoritate a cercetărilor în domeniul Realităţii Virtuale au ca scop 
crearea de sisteme vizuale care să reproducă cât mai bine lumea reală. În continuare vor fi prezentate cele 
mai importante sisteme de vizualizare stereoscopice utilizate pentru imersia vizuală a utilizatorilor în 
mediile virtuale.  

1.1. Monitorul Auto-stereoscopic 
Monitoarele auto-stereoscopice (fig. 1.1) reprezintă dispozitive capabile să realizeze singure imagini 
stereoscopice fără ca utilizatorii să folosească instrumente ajutătoare cum ar fi ochelari polarizatori ori căşti 
montate pe capul utilizatorilor. Tehnologia de funcţionare a acestor monitoare constă în afişarea a două 
imagini intercalate linie cu linie, ce sunt separate apoi cu ajutorul unui filtru activ pentru a putea fi 
vizualizate separat de către cei doi ochi ai omului. Obiectele sunt percepute de creierul uman în spaţiul 
tridimensional ca în cazul unei holograme. Totuşi, dimensiunea relativ mică a acestor dispozitive de 
vizualizare face imposibilă imersia totală a utilizatorului în mediul virtual. 

 
Fig. 1.1 Monitor auto-stereoscopic         Fig. 1.2 Sistemul vizual Tan Holobench 

1.2. Tan HoloBench™ 
Este un sistem de vizualizare stereoscopic de dimensiuni mari în formă de L, cu două suprafeţe de proiecţie 
ortogonale. Creează imagini foarte apropiate de visul viitorului – holografia fiind unul din cele mai bune 
sisteme de imersie vizuală. Carcasa acestuia este construită în întregime din lemn bine finisat, pentru a nu 
interfera cu sistemele electromagnetice de urmărire a mişcărilor. În figura 1.2 se poate vedea o astfel de 
interfaţă pentru imersie vizuală. 

1.3. Dispozitive vizuale purtate pe capului utilizatorului (HMD) 
Un dispozitiv HMD (Head-Mounted Display sau Helmet-Mounted Display) este format dintr-o cască, ce 
conţine două ecrane de dimensiuni mici – de tip CRT, LCD, LcoS (Liquid Crystal on Silicon) sau OLED – 
plasate în dreptul fiecărui ochi şi oglinzi semitransparente montate pe o cască, pe ochelari sau pe o vizieră. 
Dispozitivul este ataşat capului utilizatorului, iar cele două mini-ecrane au scopul de a realiza imagini 
separate pentru fiecare ochi şi a le reda utilizatorului. Avantajul acestui sistem îl reprezintă crearea unei 
puternice senzaţii de imersie în mediul virtual, utilizatorul fiind izolat vizual de mediul real [Pausch]. 
Deoarece nu poate fi folosit în acelaşi timp de către mai mulţi utilizatori, iar greutatea şi inerţia pot duce la o 
senzaţie de disconfort după o lungă utilizare, acest sistem este din ce în ce mai puţin utilizat şi înlocuit cu 
sisteme de tip CAVE, prezentate în continuare [Anon, Lampton] (figura 1.3). 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.3. a)  Echipament HMD 5DT          b) Head Dome Display [w3] 
Universitatea Transilvania Brasov              
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1.4. CAVE 

CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) prezentat pentru prima dată de inventatorul său în [Cruz-
Neira 93] este un sistem de vizualizare de dimensiuni mari folosit pentru imersia utilizatorilor în mediul 
virtual ce este bazat pe proiecţia imaginilor pe 3 (figura 1.4a), 4 (figura 1.4b), 5 sau 6 ecrane, formând o 
incintă de formă cubică.  

 
 
 
 
 
 
          
 

 
Figura 1.4 a) Sistem CAVE cu 3 ecrane         b) Sistemul vizual CAVE cu 4 ecrane 
de proiecţie Fraunhofer IPA                 de proiecţie  
 

Pe fiecare ecran sunt proiectate două imagini polarizate în două sensuri diferite, iar cu ajutorul unor ochelari 
polarizatori în sens contrar, utilizatorii pot vizualiza imaginile stereoscopic. Prin polarizarea radiaţiei 
luminoase şi depolarizarea realizată de ochelari, utilizatorului i se separa cele două imagini suprapuse pentru 
a le vizualiza în mod individual cu cei doi ochi. Defazajul dintre cele două imagini poate fi controlat din soft 
pentru a mări sau micşora senzaţia de profunzime a mediului virtual.  

1.5. Ecrane volumetrice 
Un ecran volumetric (figura 1.5) este un dispozitiv de afişare grafic ce realizează o 
reprezentare vizuală a unui obiect direct în spaţiul tridimensional, spre deosebire de 
imaginile plane create de către ecranele tradiţionale care doar simulează adâncimea 
3D printr-o serie de efecte vizuale. Aceste tipuri de ecrane sunt în plina dezvoltare 
şi momentan au o serie de dezavantaje legate de dimensiunile corpurilor care pot fi 
afişate, costurile tehnologiei laser afişate, precum şi imposibilitatea interacţiunii cu 
reprezentările grafice din cauza obturării transmiţătorilor şi implicit dispariţia 
anumitor părţi din obiecte.  
 
 

Figura 1.5 Afişaj volumetric cu impulsuri Holografika 
Deşi cu un cost relativ ridicat şi având nevoie de un spaţiu destul de mare pentru a fi amplasate (variabil în 
funcţie de numărul proiectoarelor folosite), sistemele de tip CAVE par să fie soluţia cea mai bună de 
vizualizare stereoscopică la ora actuală datorită câmpului de vizualizare cel mai mare dintre sistemele 
existente, dar şi datorită cantităţii reduse de hardware pe care este nevoie să o poarte utlizatorul, structurii 
sale multi-utilizator şi a siguranţei pe care o oferă. Domeniile de utilizare a acestor sisteme de vizualizare 
stereoscopice sunt variate şi includ: ingineria mecanică, ingineria constructoare de maşini, ingineria 
aerospaţială, ingineria nautică, ingineria transporturilor etc.  
 
 

2. Clasificarea tipurilor de indici vizuali 
 
 Percepţia profunzimii vizuale este abilitatea de a percepe tridimensional mediul înconjurător 
[Hacker]. Senzaţia profunzimii vizuale este abilitatea de mişcare precisă, sau de a răspunde în mod 
corespunzător pe baza distanţelor dintre obiectele dintr-un mediu tridimensional [Goldstein]. 
 Percepţia profunzimii vizuale este dată de o sumedenie de indici vizuali pe care creierul le poate 
interpreta astfel încât să creeze o percepţie spaţiala a mediului înconjurător. Aceştia pot fi clasificaţi în două 
categorii: 

▪ Indici monoculari 
▪ Indici binoculari 
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2.1. Indici monoculari 
 Dimensiunea relativă poate furniza indicii despre distanţele relative dintre obiecte similare a căror 
dimensiune absolută nu este cunoscută. Obiectele îndepărtate sunt proiectate pe retină pe o suprafaţa mai 
mică. 
 Indicele dimensiunii cunoscute a unui obiect poate fi considerat pentru a estima distanţa absolută 
până la obiectul privit. Estimarea se face pe baza dimensiunii acestuia, respectiv a ariei pe care este 
proiectată imaginea obiectului la nivelul retinei. Folosind totuşi doar acest indice percepţia spaţială poate fi 
eronată prin poziţionarea la distanţe mai mari sau mai mici a unor obiecte ce au aceleaşi proporţii, dar 
dimensiuni diferite şi ale căror imagini proiectate pe retină au aceleaşi suprafeţe. De aceea este necesară 
introducerea unor indici suplimentari pentru a crea o percepţie corectă asupra percepţiei profunzimii vizuale. 
 Interpoziţionarea (obstrucţionarea vizuala) furnizează informaţii privind distanţa relativă a două sau 
mai multe obiecte faţă de observator [O’Shea]. 
 Gradientul texturii furnizează indicii privind orientarea unei suprafeţe şi implicit a distanţelor relative 
a punctelor de pe suprafaţa până la observator. 
 Înălţimea relativă faţă de linia orizontului furnizează informaţii privind distanţa reală dintre două 
puncte în funcţie de distanţa aparentă a acestora faţă de linia orizontului. Distanţă reală dintre punctele aflate 
aparent foarte apropiate de linia orizontului este percepută ca fiind mai mare decât dacă acele puncte ar fi 
considerate mai îndepărtate faţă de linia orizontului, cu toate că distanţa pe imagine dintre puncte este 
practic aceeaşi. Acesta este un indiciu  important de percepţie a profunzimii vizuale. 
 Indicele perspectivei liniare se află în legătură cu alţi doi indici, dimensiunea relativă şi gradientul 
texturii. În perspectiva liniară liniile paralele par a se apropia pe măsura ce se îndepărtează de observator şi 
în cele din urmă converg către un singur punct. 
 Umbra este un foarte important indiciu de profunzime. Acesta depinde de tipul şi numărul surselor de 
lumină, dar şi de proprietăţile materialelor  din care sunt confecţionate obiectele (culoare, textura, reflecţia 
luminii, transparenţa etc.). 
 Perspectiva atmosferică este redată de modul în care gazele dintr-o anumită zona geografică  
influenţate de condiţiile atmosferice din acel moment (umiditate, concentraţie, fum etc.) reflectă sau 
absoarbe lumina solară. Percepţia profunzimii este dată de variaţia gradientului culorilor formelor de relief 
sau a clădirilor [O’Shea]. 
 Vederea periferica este vederea dată de suprafaţa din afara petei galbene a retinei, astfel ca obiectele 
ce nu se află pe direcţia privirii apar din ce în ce mai neclare. 
 Vederea focusată este dată de contracţia irisului care focusează la o anumita distanţă, iar obiectele 
mai apropiate sau mai depărtate de acea distanţă apar neclare, nefiind proiectate într-un singur punct pe 
retină, ci pe o suprafaţă. 
 Acomodarea este procesul prin care muşchii irisului se contractă sau dilată pentru a adapta focusarea 
pe anumite obiecte. 
 

2.2. Indici binoculari 
 Stereoscopia este procesul care conduce la senzaţia de profunzime a imaginilor, pornind de la două 
imagini ale aceleaşi scene, din două puncte aflate la o distanţă egală cu distanţa interoculară. 
 Convergenta binoculara este unghiul cu care ochii se rotesc simetric unul faţă de altul pentru a 
focusa obiecte aflate la distanţe variabile. 
 

2.3. Modalităţi de generare a indicilor vizuali 
 Grafica de generare a indicilor vizuali se bazează pe utilizarea librăriilor dedicate OpenGL adecvată 
pentru experimente ştiinţifice, respectiv DirectX utilizata în dezvoltarea jocurilor 3D. Acestea au deja 
incorporate toate modalităţile de a genera indicii vizuali monoculari mai sus menţionaţi. Pentru redarea 
indicilor vizuali binoculari este necesara redarea simultană a două imagini decalate cu distanţa interoculară 
ale aceleaşi scene virtuale. 
 

2.4. Controlul indicilor vizuali prin intermediul dispozitivelor de urmărire a ochilor 
 Unul dintre indicii vizuali ce poate fi modificat în funcţie de mişcarea ochilor în aşa fel încât să 
sporească percepţia profunzimii imaginilor este vederea focusată. Prin determinarea distanţei de focusare a 
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ochilor se ştie distanta la care persoana priveşte şi astfel se poate recurge la tehnici de reducere a clarităţii 
imaginii în locurile mai apropiate sau mai depărtate faţă de aceasta distanţă (fig. 2.1) 
 

(a) (b) 
Fig. 2.1. Vederea focusata 

 Determinarea distanţei la care o persoană priveşte se face cu ajutorul dispozitivelor de eye-tracking 
care prin camere de filmat şi algoritmi de procesare de imagini efectuează discriminarea anumitor elemente 
de pe suprafaţa ochilor, cum ar fi conturul pupilei, conturul irisului sau reflecţia pe suprafaţa corneei a unei 
surse de lumina (fig. 2.2). 
 

                           
(a) (b) 

Fig.2.2. Elemente discrimatorii de pe suprafata ochilor 
  
 O clasificare a acestor dispozitive de eye-tracking se poate face după modul de amplasare fata de 
utilizator. Astfel se pot deosebi dispozitive portabile (fig. 2.3 a), respectiv îndepărtate, aflate în fata 
utilizatorului la o anumita distanţă. 
 

                             
(a) Dispozitivul portabil ușor MobileEye                            

(b) Sistemul portabil binocular ASL H6-HS-BN 
Fig.2.3. Dispozitive portabile de eye-tracking 

 
 Mişcările ochilor sunt de trei tipuri: mişcări de urmărire, sacadate, uşor sacadate şi de 

convergenţă. Aceste tipuri de mişcări pot fi detectate de dispozitivul de eye-tracking. În Fig. 2.4 este 
reprezentată detecţia unei mişcări a ochiului, printr-un impuls pe graficul dx/dt, respectiv o schimbare de 
amplitudine în graficul X Gaze Point. În Fig. 2.4 (b) se arată graficul de detectare a mişcărilor de sacadare 
(s) respectiv de sacadare uşoară (d). 

            
(a) 

       
(b) 

Fig.2.4. Detectarea miscarilor ochilor 
 

2.5. Testarea influentei indicilor vizuali asupra perceptiei profunzimii imaginilor 
stereoscopice 
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 Unghiul de convergenta este singurul parametru ce poate fi folosit pentru a determina distanţa la care 
o persoana priveşte. 
 

Fig. 2.5. Punctul de convergență 
 

3. Dispozitive folosite pentru interacţiune în sistemele de realitate virtuală 
3.1. Mănuşi cu senzori 

Mănuşile cu senzori sunt dispozitive folosite în realitate virtuală pentru a da utilizatorului 
posibilitatea folosirii mişcării degetelor în interacţiunea cu mediul virtual. În funcţie de tehnologia folosită 
se pot determina în timp real şi cu diverse precizii poziţiile degetelor în spaţiu. Deoarece sunt foarte eficace 
pentru transmiterea către calculator a informaţiilor privind poziţiile degetelor mâinii, ca şi a unor comenzi 
prin gesturi, mănuşile cu senzori fără retur de forţă nu se prea pot folosi la manipularea de obiecte virtuale 
cu uşurinţă deoarece nu se poate conştientiza momentul contactului cu elementul virtual. Cele mai 
reprezentative astfel de mănuşi sunt 
a) VPL DataGlove  VPL DataGlove [Zimmerman], [Hong] este o mănuşă folosită pentru urmărirea 

mişcărilor degetelor mâinii umane utilizând fibre optice  
b) Mattel PowerGlove  foloseşte senzori de flexiune obţinuţi dintr-un strat dublu de cerneală conducătoare 

compusă dintr-o substanţă şi o suspensie de particule de carbon. În momentul în care materialul din care 
este compusă mănuşa se îndoaie, distanţa dintre particulele de carbon se măreşte ducând astfel la mărirea 
rezistenţei electrice a senzorului rezistiv.  

c) Exos Dextrous Hand Master este un exoschelet metalic ataşat pe partea superioară a mâinii umane. 
Unghiurile din articulaţii sunt măsurate cu ajutorul unor senzori magnetici Hall plasaţi în articulaţiile 
sistemului mecanic. Mănuşa urmăreşte poziţiile pentru numai 4 degete 

 

   
          a)     b)          c) 

Fig. 3.1 a) Mănuşa Exos Dextrous Hand Master,  b) Mănuşa exoscheletică Utah Dextrous Hand Master  
 c) Mănuşa Immersion CyberGlove  

 

d) Utah Dextrous Hand Master este un exoschelet alcătuit din trei perechi de mecanisme paralele, realizate 
cu precizie ridicată, articulate de-a lungul fiecărui deget. Acestea sunt ataşate la o bază imobilă 
poziţionată pe partea superioară a mâinii. Rotaţiile se măsoară cu ajutorul a 16 senzori Hall montaţi în 
articulaţiile mecanismelor paralele..  

e) Immersion CyberGlove CyberGlove este o mănuşă ce măsoară deformaţia curburii pentru fiecare deget 
al mâinii utilizând 18 sau 22 de senzori rezistivi în funcţie de model. Rezoluţia senzorilor este de 0,5°. 

f) 5DT Glove foloseşte pentru măsurarea unghiurilor din articulaţiile celor 5 degete ale mâinii un număr de 
5 senzori de flexiune cu fibră optică. De asemenea această mănuşă are integrat şi un senzor pentru 
măsurarea celor două grade de libertate ale încheieturii mâinii spre deosebire de celelalte mănuşi 
prezentate anterior.  
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g) PinchGlove, spre deosebire de mănuşile prezentate anterior, nu măsoară poziţia în spaţiu a elementelor 
componente ale mâinii umane. La capetele fiecărui deget aceste mănuşi au montate elemente metalice 
conducătoare de electricitate pentru a detecta şi decoda contactul dintre vârfurile degetelor. În acest fel 
se poate interacţiona cu mediul virtual într-un mod intuitiv prin simpla atingere a degetelor între ele. Cu 
toate că funcţionalitatea nu este foarte complicată, aceste mănuşi au un preţ ridicat. 

 
3.2. Sisteme haptice pentru simularea atingerii (senzaţie tactilă) 

Cu ajutorul acestor sisteme utilizatorul poate primi de la mediul virtual informaţii haptice de mare 
fineţe despre geometria, rugozitatea sau temperatura suprafeţelor cu care intră în contact sau chiar informaţii 
despre alunecarea unui obiect sub propria greutate. Senzorii tactili şi vibro-tactili sunt indispensabili în cazul 
manipulărilor de obiecte în domeniul chirurgical. În continuare vor fi prezentate cele mai reprezentative 
sisteme de acest fel, multe dintre acestea fiind încă în stadiul de cercetare din cauza complexităţii integrării 
unui număr mare de actuatori într-un spaţiu mic. 
a)  FEELEX Acest tip de interfaţă a fost realizat şi dezvoltat de către universitatea Tsukuba din Japonia şi 

prezintă două versiuni FEELEX I şi FEELEX II. FEELEX I (Figura 3.3 a) este un sistem pentru returul 
tactil, de dimensiuni mari, ce permite utilizarea ambelor mâini cu întreaga suprafaţă a palmei.  

             
          a)     b)    c) 

Fig. 3.2 a) Interfaţa tactilă FEELEX I [w28],   b) Interfaţa tactilă FEELEX II [w28],  c) Interfaţa tactilă Karlsruhe [w30] 
b) Interfaţa tactilă Karlsruhe,  este un sistem cu retur de forţă tactil ce poate fi interfaţat cu un forceps 

flexibil folosit în endoscopie realizat de către centrul de cercetare al departamentului de inginerie 
tehnologică din Karlsruhe.  

c) Immersion CyberTouch are mici efectori vibro-tactili ataşaţi la nivelul palmei şi de capătul fiecărui 
deget al unei mănuşi standard CyberGlove. Aceşti efectori pot fi programaţi separat să genereze 
impulsuri şi vibraţii în funcţie de obiectele întâlnite în mediul virtual. Dezavantajul constă în limitarea 
utilizării acestui sistem cu alte mănuşi. 

           
            a)      b) 

Fig. 3.3 a) Efectori vibro-tactili CyberTouch,        b) Efectorii tactili Teletact [Hennequin 90] 
 

d) TELETACT, este o mănuşă echipată cu 20 de mini balonaşe poziţionate pe partea inferioară a mâinii iar 
presiunea din acestea este controlată cu ajutorul unor electrovalve.  

e) Exos Touch Master, Este o interfaţă cu retur tactil ce utilizează 6-10 bobine audio excitate la 210 Hz cu 
amplitudine variabilă, montate la capătul degetelor. Sistemul nu poate simula un număr mare de puncte 
de contact din cauza diametrului mic al întrefierului bobinelor.  

f) Aura Interactor este o vestă din material plastic purtată pe spatele utilizatorului, ce primeşte la  intrare 
semnalele audio produse de către sistemele audio utilizate în timpul simulărilor în realitate virtuală sau 
în jocuri.  

 
3.3.  Interfeţe pentru interacţiunea cu retur de forţă în medii virtuale 
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Interfeţele cu retur de forţă sau interfeţele haptice, cum sunt numite în literatura de specialitate 
[Burdea], [Bowman], sunt interfeţe cu ajutorul cărora utilizatorii se imersează în mediul virtual pentru a 
interacţiona ori pentru a manipula obiecte modelate în acest mediu. De asemenea acestea pot fi folosite şi 
pentru telemanipularea unor braţe robotizate aflate în locuri inaccesibile factorului uman. Pentru ca imersia 
sa fie totală, utilizatorul trebuie să poată vizualiza obiectele virtuale în acelaşi loc în care se află şi mâna 
acestuia. În funcţie structura mecanismului utilizat putem avea interfeţe cu retur de forţă neportabile, 
exoschelete şi interfeţe cu retur de forţă bazate pe mecanisme cu contur deschis, cu contururi închise şi 
exoscheletice. 

3.3.1. Sisteme haptice bazate pe mecanisme cu contururi deschise (mecanisme seriale) 
În lucrare sunt sintetizate principalele tipuri de dispozitive cu retur de forţă ce au la baza funcţionării lor 
mecanisme seriale. 
a) Sensable PHaNTOM 

 
a)  b)   c) 

 
  d)          e) 

 

 

Fig. 3.4 Diverse tipuri constructive ale interfeţei Sensable PHaNTOM [w2],  
a) PHaNTOM 1.0, b) PHaNTOM 1.5, c) PHaNTOM 3.0, d) PHaNTOM Desktop, e) PHaNTOM Omni 

 

Dispozitivul haptic PHaNTOM [Massie 94], produs de către Sensable este cel mai răspândit dispozitiv 
haptic de pe piaţă. Este fabricat în mai multe variante dimensionale după cum se poate observa şi în figura 
3.4. Acest tip de interfaţă este compusă din elemente rigide articulate serial controlate de motoare de curent 
continuu cu ajutorul unor cabluri metalice ce se înfăşoară pe un tambur pentru a creşte rigiditatea sistemului. 
Sistemul totalizează un număr de 6 grade de libertate, dintre care doar 3 au retur de forţă, celelalte 3 fiind 
pasive, folosite doar pentru măsurarea poziţiei în spaţiu.  
b) Haption Virtuose 3D şi 6D,  sunt similare constructiv cu sistemele de tip PHaNTOM. Sistemul Virtuose 

6D 40-40 (prezentat în figura 3.5 a) are 6 grade de libertate şi poate dezvolta forţe de până la 100 N 
având un spaţiu de lucru de 400 mm. Momentul maxim simulat ajunge la 10 Nm. Sistemul  Virtuose 3D 
are doar 3 grade de libertate la un spaţiu de lucru de 250 mm. 

 

          
         a)     b)   c)   d) 

Fig. 3.5. Variante constructive ale interfeţei haptice Virtuose 
 a) Virtuose 6D 40-40 [w36],   b) Virtuose 3D 15-25[w36], c) Virtuose 6D 35-45[w36],  

d) Schema cinematică a interfeţei Virtuose 6D 
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c) MPB Freedom 6S, este o interfaţă cu retur de forţă cu 6 grade de libertate bazat pe elemente articulate 
serial, bine echilibrată mecanic şi cu forţe de frecare în articulaţii mici.  

d) HBFD este un dispozitiv plan paralel cu două grade de libertate folosit pentru redarea forţelor ce apar în 
timpul contactului cu obiecte virtuale grele şi dure. Forţele sunt realizate cu ajutorul a două motoare de 
curent continuu şi transmise utilizatorului prin intermediul unor cabluri rigide de oţel.  

e) FSC HapticMaster este un dispozitiv haptic cu trei grade de libertate (translaţiile x, y, z) ce poate genera 
forţe puternice pentru simulări de greutăţi ori alte tipuri de forţe comune activităţilor umane. Structura 
serială este asemănătoare unui robot de tip SCARA.  

f) Xitact IHP  este o interfaţă cu retur de forţă proiectată să urmărească mişcarea unui instrument folosit la 
operaţii (laparoscop) pentru a genera retur de forţă realistic rezultat în urma simulărilor de operaţii cu 
invazie minimă. Acest dispozitiv are 4 grade de libertate, 3 rotaţii – date de 3 cuple de rotaţie şi una de 
translaţie.  
3.3.2. Sisteme haptice bazate pe mecanisme paralele 

În lucrare sunt prezentate principalele tipuri de dispozitive haptice ce au la baza funcţionării lor 
mecanisme paralele. Mecanismele paralele sunt des utilizate în sistemele haptice deoarece sunt mai precise 
şi pot genera forţe mai mari decât cele seriale.  
a) Pantograph 
b) Quanser 3DOF Pantograph 
c) Quanser 5 DOF Haptic Wand 
d) Rutgers Ankle 
e) Cobotic Hand Master 
f) CEA - mâner cu retur de forţă 
g) Haptic master (Tsukuba) 
h) Force Dimension Delta şi Omega,  este un dispozitiv haptic bazat pe un manipulator Delta ce poate 

avea de la 3 la 6 grade de mobilitate în funcţie de configuraţie. Aceste grade de mobilitate sunt 3 
translaţii realizate de structura paralelă Delta şi 3 rotaţii realizate de modulul de apucare. Acest 
dispozitiv este capabil să dezvolte forţe mari de până la 25 N într-un spaţiu de lucru cu un diametru de 
30 cm şi o lungime de 30 cm. Datorită designului şi a poziţionării la baza dispozitivului a actuatorilor, 
acest dispozitiv poate realiza rigidităţi mari, decuplarea translaţiilor şi a rotaţiilor şi o inerţie mică. 

         
            a)       b) 

Fig. 3.6 a) Interfata haptica Virtuose 6D Desktop [Gosselin 05],            b) Interfaţa haptică Novint Falcon 
 

i) Haption Virtuose 6D Desktop 
j) Cubic3 
k) PERCO - 3 DofJoy 
l) SHaDE 
m) Testbed 
 

3.3.3. Sisteme haptice exoscheletice 
Interfeţele cu retur de forţă (haptice) portabile sunt acele interfeţe care se pot deplasa odată cu 

utilizatorul, nedepinzând de o bază fixă. Portabilitatea sistemelor haptice actuale reprezintă o mare problemă 
deoarece sursele generatoare de forţă sunt în general mari consumatoare de energie. Cele mai multe astfel de 
interfeţe sunt mănuşi cu retur de forţă, deoarece mâna reprezintă principala unealtă a omului pentru 
manipularea obiectelor din mediul înconjurător şi implicit şi a celor din mediul virtual. Cele mai 
reprezentative astfel de interfeţe sunt: 
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a) Exos Safire 
b) IRutgers Master II, A doua generaţie a dispozitivului Rutgers Master, numită Rutger Master II [Bouzit 

02], este o interfaţă om-maşina cu 4 grade de libertate pentru returul de forţă haptic generat de un sistem 
de realitate virtuală. La baza funcţionării sistemului stau nişte pistoane pneumatice ce sunt montate în 
palma mănuşii. Când un obiect virtual este plasat în mâna virtuală, mâna utilizatorului se poate închide 
în jurul acestui obiect dând senzaţia de volum.  

 

     
                  a)     b)         c) 

Figura 3.7 Interfaţa haptică Rutgers Master [Bouzit 02]. 
 

c) Immersion CyberGrasp este un exoschelet cu greutate mică ce se montează peste mănuşile CyberGlove 
şi aduce acestora retur de forţă pentru fiecare deget în parte. Cu ajutorul sistemului cu retur de forţă 
CyberGrasp, utilizatorul poate simţi dimensiunile şi forma obiectelor 3D generate de către calculator 
într-un program de realitate virtuală sau într-un program CAD adaptat.  

 

       
 

Fig. 3.8.  Interfaţa haptică Immersion CyberGrasp. 
 
d) Exos Force ArmMaster 
e) ARTS Lab. Arm Exoscheleton 
f) FREFLEX 
g) Sarcos Dextrous ArmMaster 
h) SMU MasterArm 
i) Immersion CyberForce 
 

3.3.4. Sisteme haptice bazate pe mecanisme neconvenţionale 
Aceste dispozitive haptice nu se bazează, pentru transmiterea forţei, pe mecanisme convenţionale. Au 

fost incluse în această categorie interfeţele haptice bazate pe levitaţie magnetică precum şi cele care transmit 
forţa prin intermediul firelor. 
a) Dispozitiv haptic bazat pe levitaţie magnetică 
b) SPIDAR, Structura fizică a acestei interfeţe este compusă dintr-un cadru cubic ce realizează un spaţiu de 

lucru închis. Componentele principale ale sistemului: un set de 4 motoare de curent continuu, cu scripeţi 
şi encodere, şi firele. Fiecare set de motoare este montat în colturile cadrului cubic. Două motoare sunt 
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amplasate în partea de jos a cadrului iar celelalte 2 motoare sunt montate în partea de sus a acestuia. 

 
a)     b) 

Fig. 3.9 Interfaţa haptică SPIDAR  a) Structura, b) Sistemul activ [Sato 02] 
 
c) SPIDAR II 
d) Both-Hands SPIDAR 
e) Networked – SPIDAR 
f) Big SPIDAR, În ultimii ani au fost dezvoltate multe medii virtuale cu sisteme de afişare de mari 

dimensiuni. Sistemele de tip CAVE [Cruz-Neir] sunt cunoscute pentru mărimea ecranului şi a spaţiului 
de lucru ce permit utilizatorului să se afle în interiorul mediului simulat ca şi cum ar fi prezent în el. 
Datorită creşterii popularităţii şi utilizării, majoritatea mediilor virtuale de dimensiuni mari sunt lipsite 
de interfeţe cu retur de forţă haptice. Din cunoştinţele de până acum, interfaţa haptică Big-SPIDAR 
[Bouguila] este singura interfaţă capabilă sa ofere utilizatorului senzaţia de retur de forţă în interiorul 
mediilor virtuale de dimensiuni umane.  

g) SPIDAR-G 
3.4. Analiza librăriilor folosite la detecţia coliziunilor intre obiecte virtuale. 

 Modelele grafice sunt constituite din seturi de triunghiuri. Fiecare triunghi are trei vârfuri, iar 
fiecare vârf are trei coordonate. Aceste coordonate poarta numele de „sistem de coordonate al modelului” 
sau „modelul spaţial”. Un astfel de model se afla intr-un spaţiu cu origine fixă. Locul unde este plasat 
modelul în spaţiu, este definit de locul de amplasare al axelor de coordonate ale acestuia în spaţiu cu origine 
fixă, la care se adăuga rotaţia urmată de translaţia modelului. Cunoscând locul de amplasare al modelului cu 
rotaţia R şi translaţia T, se poate determina locaţia în spaţiu cu origine fixă a vârfurilor triunghiurilor 
componente ale modelului după o formula de forma: 
  x_w = R x_m + T;  
unde x_m reprezintă coordonatele punctului în spaţiul modelului, iar x_w reprezinta acelasi punct dar în 
spatiul cu origine fixa. Coliziunea reprezintă de fapt interferarea a cel puţin doua triunghiuri aparţinând unor 
modele diferite. Softurile de detectare a coliziunii testează în permanenta poziţia vârfurilor triunghiurilor 
componente ale modelelor. În lucrare sunt analizate librăriile software de detecţie a coliziunilor existente: 
3.4.1. RAPID (Robust and Accurate Polygon Interference Detection, [Gottschalk 96]) 
 

       
Fig. 3.10. Exemlu de coliziune intre doua suprafeţe complexe folosind biblioteca RAPID 

 

RAPID este o librărie sigură şi robustă pentru detecţia contactului între poligoane într-un spaţiu de lucru 
mare compus din modele nestructurate. 

− Poate fi aplicată suprafeţelor poligonale – modele care nu conţin informaţii adiacente şi nu se 
supun nici unei constrângeri topologice. Modelele pot conţine şanţuri, găuri, auto-intersectări, şi 
configurări particulare (coplanare şi colineare). 

− Este robustă din punct de vedere numeric – algoritmul nu are probleme de condiţionare şi nu 
necesita tratări speciale ale cazurilor particulare (cum ar fi feţele paralele). 
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Librăria RAPID poate fi folosită fără licenţa pentru aplicaţii necomerciale. Dispune de o interfaţă cu 
utilizatorul foarte simplă, acesta trebuind sa se familiarizeze doar cu apelarea a 5 funcţii. Pentru aceasta 
există un program demonstrativ scris în limbajul C++. 
3.4.2. SOLID este  o librărie pentru detecţia coliziunii obiectelor tridimensionale ce suferă mişcări rigide şi 
deformaţii. SOLID este proiectat pentru a fi folosit în aplicaţii 3D interactive şi în special pentru detecţia 
coliziunii obiectelor şi mediului descris de VRML.  
3.4.3. OPCODE (Optimized Collision Detection), principalele caracteristici ale librăriei pentru detecţia 
coliziunii OPCODE sunt: 

− Lucrează cu suprafeţe arbitrare (convexe sau neconvexe), amestecuri poligonale 
− Foloseşte pentru implementare arbori AABB şi testarea recursivă a coliziunii prin intermediul 

testelor de suprapunere Primitive-BV(Boundary Volume) . 
− Suporta modurile de lucru „primul contact” sau „toate contactele” ca şi librăria RAPID 
− Lucrează cu suprafeţe deformabile 

3.4..4. H-Collide  [Lin] este o librărie pentru detectarea coliziunii rapid şi precis pentru interacţiunea 
haptică. H-Collide consta intr-un număr de algoritmi şi un sistem specializat pentru calcularea contactelor 
dintre elementul sensibil al sistemului cu retur de forţa şi obiectele din mediul virtual.  
3.4.5. I-COLLIDE [Gregory], [Cohen] este o librărie pentru detecţia coliziunii interactivă şi exactă pentru 
spaţii de lucru mari ce au în componenţă poliedre convexe. Multe poliedre non-convexe pot fi descompuse 
într-un set de poliedre convexe, ce pot fi folosite cu această librărie.  
3.4.6. V-COLLIDE [Gregory], [Cohen] este o librărie de detecţie a coliziunii pentru medii mari. Este 
destinată să opereze cu un număr mare de obiecte poligonale. Nu face nici o presupunere în legătura cu 
structurile introduse şi lucrează cu modele arbitrare, cunoscute şi ca „poligon soups”. V-Collide utilizează o 
arhitectura de detecţie a coliziunii în 3 etape: - prima etapa consta în rularea unui tester pentru un număr de 
N obiecte aflate în coliziune. A doua etapa utilizează un tester care testează, utilizând o structura ierarhizata 
de tip poligon învecinat, posibilitatea ca o pereche de triunghiuri să fie sau nu în coliziune. A treia etapă 
testează cu exactitate dacă o pereche de triunghiuri se suprapun sau nu. 
3.4.7. V-Clip (Algoritm de detectare a coliziunii pentru obiecte poliedrale) sau Voronoi Clip este un algoritm 
de detecţie a coliziunii low-level pentru obiecte poliedre. Implementarea acestui algoritm s-a făcut folosind 
limbajul C++ şi are facilităţi de construcţie şi manipulare a geometriei. Programul este distribuit gratuit dacă 
este folosit în scop educaţional, cercetare sau non-profit. 
3.4.8. Cullide (Detectarea coliziunii interactiva între modelele complexe în cadrul mediilor mari utilizând 
grafica hardware) [Govindaraju] reprezintă o nouă abordare pentru detectarea coliziunii intre obiecte 
multiple deformabile şi casante intr-un mediu mare folosind grafica hardware. Acest algoritm foloseşte 
informaţii de la şi către placa grafica pe o banda îngustă, pe baza cărora calculează un set potenţial de 
coliziune (PCS) folosind interogări ale vizibilităţii.  
3.4.9. SWIFT este o librărie pentru detectarea coliziunii, calcularea distantei şi determinarea obiectelor 3D 
aflate în mişcare rigida (rotaţie şi translaţie). SWIFT a fost implementat folosind C++ astfel încât sa fie cât 
mai rapid, robust şi eficient din punct de vedere al cantităţii de memorie necesara. 
3.4.10. SWIFT ++ , trecere rapidă folosind testare avansată pentru obiecte nonconvexe. 
3.4.11. DEEP, expansiunea duala a spaţiului pentru estimarea adâncimii de pătrundere  
3.4.12. PIVOT, informaţii despre proximitate folosind tehnicile Voronoi [Lin 98], [Lin 03] 
3.4.13. PQP, librărie pentru detectarea proximităţii [Larsen 99] 
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