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1. Introducere. Obiectivele tezei de doctorat
La început de secol XXI, Realitatea Virtuală (RV) este un domeniu de cercetare
diversificat şi dinamic. Noile tehnologii de interacţiune ale RV sunt intr-o permanentă
dezvoltare şi îmbunătăţire, având un impact deosebit asupra modului în care utilizatorii
percep vizual, navighează si interacţionează intr-un mediu virtual [Fröhlich 05], [Redon 06],
[Langetepe 06], [Koziara 05], [Heidelberger 04], [Kimmerle 04], [Sud 04], [Weissgerber 04],
[Craig 02], [Garrec 04]. În plus, tehnologia RV a început să fie utilizată intr-o anumită măsură
in aplicaţii industriale. Astfel, un scop important al eforturilor depuse în cercetarea la nivel
mondial este de a facilita implementarea realităţii virtuale în cadrul proceselor industriale şi
de a evalua impactul şi fezabilitatea pe care aceasta o are pe piaţa software şi hardware
precum şi asupra vieţii cotidiene în termeni de eficacitate a costurilor, interacţiune om-maşină
şi efecte secundare asupra utilizatorilor, sau impactul asupra mediului de lucru la nivel
individual si organizaţional [Stefani 04]. Multe dintre aplicaţiile RV prezentate până în
prezent au demonstrat potenţialul important al acestei tehnologii în industrie [Stefani 05],
[Fiorentino 05], [Fiorentino 02], [Fjeld 04], [Runde 04], [Runde 05], [Antonya 06], [Tromp
03], [Bowman 05a]. Cele mai avansate aplicaţii pot fi întâlnite în domeniul spaţiului, aviaţiei,
medicinii şi al industriei automobilelor. Diversificarea tehnologiilor cât şi a ariilor de aplicare
creează o nevoie reală precum şi o presiune crescută pentru implementarea tehnologiei RV în
procesele industriale.
Returul haptic constituie una dintre cele mai complexe tehnologii ale realităţii virtuale,
întrucât vizează crearea senzaţiei de „rezistentă mecanică” la contactul cu obiectele virtuale,
adresându-se astfel simţului tactil al utilizatorului. În ingineria mecanică, calculul forţelor şi al
solicitărilor în activităţile de analiză inginerească CAE reprezintă o activitate de bază, iar
afişarea rezultatelor este de regulă pe cale vizuală, sub formă de tabele de rezultate, diagrame
sau animaţii grafice pe ecran. Acest lucru necesită o interpretare suplimentară din partea
inginerului, implicând într-o măsură extinsă ceea ce este denumit „simţ tehnic”. Prezenta teză
are drept scop explorarea facilitaţilor suplimentare oferite de sistemele haptice pentru afişarea
forţelor, în cadrul analizei inginereşti (CAE) a mecanismelor.
În capitolul 2, după descrierea stadiului actual în domeniu, se va prezenta o
sistematizare structurală originală a soluţiilor constructive utilizate până în prezent la
realizarea sistemelor haptice, cu identificarea unor noi soluţii potenţiale precum şi o evaluare
critică a domeniului în contextul creat de noua definiţie propusă în această teză. Pe baza
acestei analize au fost formulate obiectivele cercetării într-o manieră mai detaliată şi concretă.
În capitolul 3 se prezintă o nouă clasă de mecanisme, şi anume mecanisme cu
elemente cinematice virtuale. În acest context, se prezintă definirea noţiunilor de mecanism
real, mecanism virtual şi mecanism hibrid (cu elemente reale şi elemente virtuale, cuple reale,
cuple virtuale şi cuple haptice).
În capitolele 4 şi 5 se prezintă realizarea de către autor a unui număr de cuple haptice,
cu diverse grade de mobilitate. Astfel, în capitolul 4 se prezintă o interfaţă haptică cu un grad
de libertate pentru simularea unei cuple de rotaţie între obiectele reale şi obiectele virtuale ce
formează un mecanism hibrid. În capitolul 5 se prezintă interfeţe haptice complexe proiectate
şi realizate de către autor, de mobilităţi 3, 6 precum şi un lanţ cinematic haptic cu 11 grade de
mobilitate (interfaţă haptică care materializează mai multe cuple haptice).
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În capitolul 6 se prezintă datele experimentale şi aplicaţiile interfeţelor haptice
prezentate în capitolele 4 şi 5.
În capitolul 7 se prezintă concluziile finale ale tezei, precum şi orizonturile noi de
cercetare deschise prin prezenta teză.

Obiectivele tezei:
În prezenta lucrare este abordată problematica sistemelor haptice şi a aplicaţiilor
acestora în ingineria mecanică. În acest scop se propune o definiţie nouă a sistemului haptic,
ce oferă o perspectivă diferită asupra acestui domeniu de cercetare, mai bine adaptată
aplicaţiilor de inginerie mecanică.
Din punct de vedere mecanic, interacţiunea umană cu sistemele fizice se realizează
prin contact mecanic între operatorul uman şi obiectul fizic respectiv. În mod similar,
interacţiunea umană cu sistemele virtuale trebuie sa se realizeze pe baza unui contact mecanic
cu obiecte virtuale, la nivelul căruia cele două spaţii (real şi virtual) să comunice forţe si
deplasări. Din acest punct de vedere, sistemul haptic poate fi privit ca o legătură mobilă între
două corpuri mecanice, dintre care unul este real şi celălalt este virtual. Ca atare, sistemul
haptic se poate defini într-un mod mai general ca o „cuplă cinematică între un obiect real si
unul virtual”. În contextul ştiinţei mecanismelor, pentru acest tip de cuplă se propune
denumirea de „cuplă haptică”.
Definiţia de mai sus, fundamentează abordarea autorului în domeniul sistemelor
haptice (destinate returului de forţă) cu aplicabilitate în domeniul mecanismelor. care face
obiectul prezentei teze de doctorat.

2. Stadiul actual privind interacţiunea cu sistemele complexe de
realitate virtuală utilizând returul de forţă
2.1 Introducere
Acest capitol reprezintă o introducere în realitatea virtuală şi clarifică o serie de
termeni utilizaţi în capitolele ce vor urma.
2.1.1

Realitate virtuală

Potrivit definiţiei publicate în [Burdea 03] Realitatea Virtuală (RV) este o interfaţă
om-calculator de ultimă generaţie ce implică simulări în timp real şi interacţiuni pe diferite
canale senzoriale cum sunt cel vizual, auditiv, tactil, miros şi gust.
Realitatea virtuală a apărut în urmă cu 45 de ani, când în 1962 Morton Heilig a realizat
simulatorul Sensorama, care este recunoscut ca primul dispozitiv de realitate virtuală[Burdea
03]. Această primă staţie de lucru pentru realitate virtuală avea retur video tridimensional
(realizat cu o pereche de camere de 35 mm), mişcare, culori, sunet stereo, arome, efect de vânt
(realizat cu ajutorul unor mici ventilatoare plasate lângă capul utilizatorului), şi un scaun care
vibrează. Acest simulator făcea posibilă simularea mersului pe motocicletă rulând pe o şosea
cu gropi în centrul unui oraş, din magazinele căruia se simţeau mirosuri de mâncare.
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2.1.2

Interacţiune hapticăă sau manipularea cu retur de forţă
for

Haptica este o ştiinţă
tiinţă a atingerii. Cuvântul „haptic” este derivat din grecescul
‚haptikos’ care înseamnă “a veni în contact cu”.
În figura 2.1 sunt prezentate subsistemele şi traseul informaţional ce stăă la baza interacţiunii
interac
între utilizatorul uman şii interfeţele
interfe
haptice cu retur de forţă.
Informaţiile
iile senzoriale de atingere în cazul mâinii în contact cu un obiect pot fi împărţite
împ
în
două clase: (i) informaţii
ii tactile, ce se referă
refer la senzaţiile
iile ce apar la atingerea pielii cu un
obiect; (ii) informaţiile kinestezice,
kinest
ce se referă la forţele şi senzaţiile
iile de forţă
for ce apar în
articulaţii de-a lungul braţului
ţului mâinii. În general, forţa
for totală a contactului este simţită
sim
de
ambele sisteme, dar variaţiile
ţiile forţelor
for
în spaţiu după contact sunt transmise numai de sistemul
tactil.

Figura 2.1. Interacţiunea
Interac
haptică între om şi maşină.. [Srinivasan 97]

Dispozitivele haptice sunt sisteme mecanice ce mijlocesc comunicaţia
comunicaţ dintre utilizator
şi calculator. Acestea permit utilizatorului să
s atingă, simtă şi săă manipuleze obiecte
tridimensionale într-un
un mediu virtual sau într-un sistem teleoperat.
Cele mai comune dispozitive de interfaţare
interfa
cu calculatorul, precum mausul şi tastatura, sunt
doar dispozitive de intrare (input) ce mijlocesc urmărirea manipulărilor
rilor fizice realizate de
utilizator dar nu returneazăă un răspuns acestuia. Drept rezultat informaţiile
ţiile se deplasează
deplaseaz întro singură direcţie şii anume de la dispozitivul periferic la calculator. Dispozitivele haptice sunt
dispozitive de intrare-ieşire
ire ce realizează
realizeaz urmărirea manipulărilor
rilor fizice realizate de utilizator
uti
(intrare) şi furnizează senzaţia de atingere realistă
realist coordonată de evenimentele de pe ecran
(ieşirea).

Figura 2.2 Procesul asociat în redarea haptică
haptic cu returul forţei
ei [Srinivasan 97]
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Algoritmii de redare haptică calculează forţele de interacţiune corecte între
reprezentarea interfeţei haptice în interiorul mediului virtual (avatar) şi obiectele virtuale ce
populează mediul. Pe de altă parte, aceşti algoritmi asigură redarea corectă de către
dispozitivul haptic a forţelor asupra utilizatorului uman. Un avatar este o reprezentare virtuală
a interfeţei haptice prin intermediul căreia utilizatorul interacţionează fizic cu mediul virtual.
Utilizatorul controlează poziţia avatarului în interiorul mediului virtual. În figura 2.2 sunt
prezentate principalele componente ale unui algoritm de redare haptic.
2.2 Interfeţe ajutătoare pentru interacţiunea cu retur de forţă asupra mediilor virtuale
În acest subcapitol se prezintă principalele tipuri de interfeţe şi tehnologii utilizate
pentru imersia în realitatea virtuală a unui utilizator, ce ajută la integrarea interfeţelor cu retur
de forţă în mediul virtual. Se vor prezenta interfeţe pentru imersia vizuală a utilizatorilor,
sisteme de urmărire a poziţiei diferitelor părţi ale corpului uman, imersia auditivă şi interfeţe
cu retur tactil.
2.2.1

Sisteme de vizualizare stereoscopice

Simţul vizual este principala cale de informare a omului în timpul interacţiunii cu
mediul înconjurător. Datorită acestui fapt, marea majoritate a cercetărilor în domeniul
realităţii virtuale au ca scop crearea de sisteme vizuale care să recreeze cât mai bine lumea
reală. Aproape fără excepţie sistemele RV includ în primul rând componenta de vizualizare
3D, de aceea în continuare vor fi prezentate cele mai importante sisteme de vizualizare
stereoscopice utilizate pentru imersia vizuală a utilizatorilor în mediile virtuale. Nu vor fi
prezentate dispozitivele cu stereoscopie activă deoarece marea majoritate sunt folosite
împreună cu monitoare de tip CRT ce vor fi total înlocuite în scurt timp din cauza ineficienţei
energetice si a radiaţiilor dăunătoare pe care le produc.
2.2.2

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. In
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. De aceea, pentru
moment aceste mănuşi sunt folosite cu precădere în aplicaţii pentru jocuri.
2.2.3

Sisteme haptice pentru simularea atingerii

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
in contact sau chiar informaţii despre alunecarea unui obiect sub propria greutate. Senzorii
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tactili şi vibro-tactili sunt indispensabili în cazul manipulărilor de obiecte în domeniul
chirurgical.
2.2.4

Sisteme senzoriale de urmărire a mişcărilor în spaţiul tridimensional

Senzorii tridimensionali sau senzorii de urmărire a mişcărilor utilizatorului, sunt
dispozitive indispensabile pentru toate tipurile de interacţiune în mediile virtuale deoarece
oferă calculatorului informaţii despre utilizator fără nici un efort din partea acestuia. De aceea
tendinţa actuală este de a creşte numărul acestor senzori. Ei măsoară 6 grade de libertate în
spaţiu pentru un punct urmărit (3 rotaţii şi 3 translaţii). De cele mai multe ori sunt folosiţi
pentru reactualizarea poziţiei tridimensionale a scenei virtuale în funcţie de deplasarea în
spaţiu a utilizatorului dar şi pentru alte informaţii privind poziţiile mâinii utilizatorului,
determinarea poziţiei capului şi a privirii, etc. Sistemele de urmărire a mişcărilor sunt
caracterizate de precizie, rezoluţie, răspunsul în timp şi ergonomie.
2.3 Interfeţe pentru interacţiunea cu retur de forţă în medii virtuale
Interfeţele cu retur de forţă sau interfeţele haptice, cum sunt numite în literatura de
specialitate [Burdea 03], [Bowman 05], 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 si 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.
2.3.1

Sisteme haptice bazate pe mecanisme cu contururi deschise (mecanisme seriale)

Au fost sintetizate în acest subcapitol, principalele tipuri de dispozitive cu retur de
forţă ce au la baza funcţionării lor mecanisme seriale. Sunt împărţite în funcţie pe tipul
cuplelor cinematice ce stau la baza funcţionării, după cum urmează:
• mecanisme seriale bazate pe cuple de rotaţie - interfeţele haptice Sensable PHaNTOM,
Haption Virtuose 3D şi 6D precum şi interfaţa haptică MPB Freedom 6S
• mecanisme seriale bazate pe cuple de translaţie - interfaţa haptică HBFD.
• mecanisme seriale cu cuple cinematice compuse - interfeţele haptice FSC
HapticMaster şi Xitact IHP
2.3.2

Sisteme haptice bazate pe mecanisme paralele

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. Sunt împărţite în funcţie de
tipul mecanismului paralel pe care îşi bazează funcţionarea după cum urmează:
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•
•
•
•

2.3.3

mecanisme paralele de tip Pantograph - interfeţele haptice Pantograph, Quanser
3DOF Pantograph precum şi interfaţa haptică Quanser 5 DOF Haptic Wand
mecanisme paralele de tip Stewart – interfeţele haptice Rutgers Ankle, Cobotic Hand
Master, CEA - mâner cu retur de forţă, Haptic master (Tsukuba).
mecanisme paralele de tip Delta - interfeţele haptice Force Dimension Delta şi Omega
precum şi interfaţa haptică Haption Virtuose 6D Desktop.
mecanisme paralele cu alte tipuri de aranjare – Interfeţele haptice Cubic3, PERCO - 3
DofJoy, Testbed şi SHaDE.
Sisteme haptice exoscheletice

Acestea sunt interfeţe haptice ce se montează direct pe corpul uman pentru a urmări
poziţia acestuia şi a returna forţa provenită din simulările haptice. În funcţie de partea corpului
unde se montează, dispozitivele haptice s-au clasificat în:
• sisteme haptice exoscheletice pentru degete – interfeţele haptice Exos Safire, Rutgers
Master II, precum şi mănuşile Immersion CyberGrasp.
• sisteme haptice exoscheletice pentru braţ – intefteţele haptice Exos Force ArmMaster,
ARTS Lab. Arm Exoscheleton, FREFLEX, Sarcos Dextrous ArmMaster şi SMU
MasterArm.
• sisteme haptice exoscheletice pentru palmă şi degete – interfaţa haptică Immersion
CyberForce.
2.3.4

Sisteme haptice bazate pe mecanisme neconvenţionale

Aceste dispozitive haptice nu se bazează, pentru transmiterea forţei, pe mecanisme
convenţionale. Acestea au fost împărţite în:
• sisteme haptice neconvenţionale bazate pe levitaţie magnetic – MAGLEV (Dispozitiv
haptic bazat pe levitaţie magnetică).
• sisteme haptice cu mecanisme neconvenţionale bazate pe fire – sistemele haptice
SPIDAR, SPIDAR II, Both-Hands SPIDAR, Networked – SPIDAR, Big SPIDAR,
SPIDAR-8 şi SPIDAR-G.
2.4 Concluzii
Marea majoritate a echipamentelor pentru generarea returului haptic sunt folosite
pentru a citi poziţia şi orientarea în spaţiu a unui punct material, ceea ce reprezintă un
impediment major pentru manipularea realistică a obiectelor în spaţiul 3D. Cu aceste tipuri de
interfeţe se pot simţi proprietăţile materialelor din care sunt constituite obiectele virtuale, se
pot simţi deformări elastice dar nu se pot apuca aceste obiecte în mod realist în scopul
manipulării si asamblării. Pentru a putea simţi forma unui obiect, ori pentru a putea apuca şi
deplasa în mod realistic aceste obiecte avem nevoie de interfeţe haptice care să monitorizeze
mai mulţi parametri cum ar fi poziţia degetelor, a palmei şi a braţului utilizatorului în acelaşi
timp.
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3. Mecanisme cu elemente cinematice virtuale. Cuple virtuale, cuple
haptice
3.1 Mecanisme virtuale
În aplicaţiile de realitate virtuală se lucrează cu o scenă virtuală compusă în general din
obiecte geometrice care pot fi vizualizate şi manipulate de către utilizatorul uman. În mod
ideal corpurile respective ar trebui să imite proprietăţile şi comportamentul fizic al obiectelor
reale corespunzătoare. În acest scop, integrarea proprietăţilor mecanice este cea mai
importantă, întrucât utilizatorul uman interacţionează cu mediul virtual în primul rând pe cale
mecanică. Considerând cazul unui mecanism reprezentat în mediul virtual, este evident că
acesta va fi compus din elemente cinematice virtuale conectate între ele prin cuple cinematice
virtuale.
3.2 Elemente cinematice virtuale
Elementele cinematice virtuale sunt reprezentări computerizate ale corpurilor care
încorporează proprietăţi mecanice ale corpurilor corespondente din realitate (greutate,
elasticitate, inerţie etc). În plus, pentru a fi elemente cinematice, aceste corpuri virtuale trebuie
să facă parte dint-un mecanism. Din punct de vedere al formei geometrice, elementele
cinematice pot să reproducă formele din realitate, dar pot fi reprezentate şi prin forme
geometrice simplificate, important fiind în acest caz comportamentul mecanic al acestor
corpuri. Totuşi, pentru a fi deosebite de elementele cinematice reale, în prezenta teză,
elementele cinematice virtuale vor fi reprezentate ca şi corpuri cu contururi filare
(reprezentare wireframe – figura 3.1 b).

a)

b)

Figura 3.1 Schematizarea elementelor cinematice a) Element cinematic real,
b) Element cinematic virtual

3.3 Cuple cinematice virtuale
Corespunzător elementelor cinematice virtuale, o cuplă cinematică virtuală se defineşte ca
şi legătură mobilă biunivocă şi permanentă între două elemente cinematice virtuale. Ca şi în
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cazul cuplelor cinematice reale, cuplele cinematice virtuale nu au o materializare fizică, ele
reprezintă doar o relaţie între două entităţi, în cazul de faţă între două elemente cinematice
virtuale. Ca atare, se poate spune că acest tip de cuple nu diferă cu nimic de cuplele
cinematice reale, în afara faptului că existenţa lor nu poate fi definită decât într-un spaţiu
virtual.
3.4 Modelarea restricţiilor geometrice: cuple cinematice haptice
Din punct de vedere mecanic, interacţiunea umană cu corpurile fizice se realizează prin
contact mecanic. În mod similar, interacţiunea umană cu corpurile virtuale trebuie să se
realizeze pe baza unui contact între obiecte reale şi obiecte virtuale, la nivelul căruia cele două
spaţii (real şi virtual) să comunice forţe şi deplasări. Dispozitivele haptice sunt singurele
sisteme artificiale capabile să medieze comunicarea biunivocă de deplasări şi forţe între cele
două lumi paralele - reală şi virtuală. În acest context, sistemul haptic poate fi definit generic
ca o legătură [mobilă] între două corpuri mecanice, dintre care unul este real şi celălalt este
virtual. Ca atare, sistemul haptic poate fi privit într-un mod mai general ca o „cupla
cinematică între un obiect real şi unul virtual”. În contextul ştiinţei mecanismelor, pentru
acest tip de cuplă se propune denumirea de „cuplă haptică”, ca o categorie distinctă între
cuplele cinematice obişnuite.
O sistematizare a cuplelor cinematice reale de diverse mobilităţi este prezentată în
tabelul 3.1 [Dudiţă 87]. Tabloul cuplelor virtuale şi haptice este similar, cu deosebirea că în
aceste cazuri cuplele reprezintă legături între corpuri virtuale, respectiv între corpuri reale şi
corpuri virtuale.
Cuple cinematice

Clasa

I
F=5
Sferă-Plan

Cilindru-Cilindru

Con-Plan

Cilindru-Plan

Diedru-Plan

Sferă-Cilindru

Cupla sferică

Plan-Plan

Cupla cilindrică

Diedru-Diedru

II
F=4

III
F=3

IV
F=2
Cupla universală
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V
F=1
Cupla de rotaţie

Cupla de translaţie

Cupla elicoidală

Tabelul 3.1 Clasificarea cuplelor cinematice în funcţie de gradul de mobilitate
Definiţia de mai sus oferă o nouă perspectivă asupra scopului şi rolului funcţional al
sistemului haptic în contextul ingineriei mecanice şi reprezintă un criteriu judicios de
sistematizare a interfeţelor haptice. Pe de altă parte, ţinând cont de importanta în tehnică a
unora dintre cuplele cinematice, se poate realiza si o ierarhizare a interfeţelor (cuplelor)
haptice în funcţie de gradul lor de incidenţă în structurile tehnice în general.
Emularea forţelor şi deplasărilor între un mediu virtual şi unul real este posibilă numai
cu ajutorul unor sisteme mecatronice de tip robotic, în care mişcarea şi forţele sunt controlate
în timp real pentru simularea unor legi de mişcare sau de transmitere care ar corespunde
fenomenelor reale, dacă acestea ar avea loc.
Interfeţele haptice pot fi astfel definite ca sisteme mecatronice care materializează
contactul mecanic între un corp real şi un corp virtual, şi pot fi considerate ca o punte de
legătură mecanică între mediul real şi un mediu virtual. Deoarece contactul mecanic este
caracteristica principală a cuplei cinematice, rezultă că sistemele haptice reprezintă singura
modalitate de realizare a cuplelor cinematice între corpuri reale şi virtuale.

a)

b)

Figura 3.2 Cupla dintre un obiect real si unul virtual
a) cupla virtuala (corpul real este montat FIX direct peste corpul terminal al unui robot)
b) cupla reala (corpul real este articulat cu corpul terminal al robotului care emulează elementul
cinematic virtual)

Se consideră cazul a două corpuri oarecare conectate printr-o cuplă cinematică, dintre
care un corp este real şi unul virtual (figura 3.2) Emularea unei cuple cinematice între acestea
presupune generarea restricţiilor de mişcare relative precum şi a forţelor de reacţiune aferente.
De exemplu pentru emularea unei cuple de rotaţie este necesară restricţionarea mişcării
relative pe cinci dintre cele şase grade de libertate precum şi generarea celor 5 reacţiuni
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aferente. În practică acest lucru se poate realiza prin intermediul unor sisteme robotice
controlate în poziţie pe cele 5 grade de libertate. În cazul în care cupla haptică ce trebuie
emulată are mobilitatea f=2, atunci numărul restricţiilor ce trebuie generate este de 4 şi prin
urmare sistemul robotic necesar este mai simplu - are numai patru articulaţii cu mişcarea
controlată s.a.m.d. În general, se poate afirma că pentru cuplele cu grade de mobilitate mare
sistemele haptice necesare sunt mai simple (au mai puţine grade de libertate) şi invers. Cum
în tehnică cele mai utilizate cuple cinematice sunt cele monomobile, bimobile sau trimobile,
rezultă că pentru emularea cuplelor haptice utile în practică sunt necesare sisteme cu cel puţin
trei grade de libertate controlate.
Cupla cinematică dintre un corp real şi unul virtual poate fi (i) virtuală sau (ii) reală. În
primul caz restricţiile sunt create artificial şi este necesară emularea tuturor reacţiunilor
introduse de către cuplă prin intermediul unui sistem robotic adecvat. În al doilea caz
restricţiile cuplei sunt reale şi ceea ce se transmite între cele două elemente este doar mişcarea
conducătoare asociată mobilităţii cuplei, în cazul în care există. Aceasta este de cele mai
multe ori cazul cuplelor cinematice conducătoare, la care mobilitatea este încărcată cu o
mişcare sau o forţă (cuplu) conducătoare. Aceste cuple cinematice vor fi denumite în
continuare cuple cinematice cu retur haptic.
3.5 Modelarea restricţiilor cinematice
După cum s-a constatat în paragrafele anterioare, emularea unei cuple haptice intre
două corpuri mobile în spaţiu (unul în spaţiul real şi celălalt în spaţiul virtual) necesită
utilizarea de sisteme robotice cu atât mai complexe cu cât cupla are mai multe restricţii,
deoarece fiecare restricţie trebuie generată separat cu ajutorul unui motor controlat.
O posibilitate convenabilă de transmitere a unor forţe între un mediu real şi unul
virtual îl constituie utilizarea unei cuple cu retur haptic (fig.3.3)
Mecanism
virtual

Cuplă de
rotaţie

Acţiune
reală

Motor
controlat

Reacţiune
virtuală

Fig.3.3. Reprezentarea unei cuple haptice de rotaţie

Cuplele cinematice cu retur haptic reprezintă o modalitate extrem de eficientă de
comunicare a forţelor între mediile reale şi virtuale deoarece, mişcările controlate se referă
strict la forţe utile din mecanism. După cum se observă în figura 3.3, cupla cinematică este
adiacentă bazei şi ca atare nu este nevoie de emularea reacţiunilor. În prezenta teză de
doctorat se va studia modul în care acest tip de retur haptic poate fi utilizat în proiectarea
(prototiparea virtuală) a mecanismelor.
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3.6 Mecanisme cu elemente cinematice virtuale
Conform definiţiilor clasice, mecanismul este o structură mobilă de corpuri
interconectate prin cuple cinematice, destinată transmiterii forţelor şi mişcării mecanice. Clasa
mecanismelor discutate în literatura pană în prezent este formată exclusiv din corpuri reale şi
ca atare include numai cuple cinematice obişnuite. Extinderea domeniului corpurilor luate în
considerare şi la corpurile virtuale, face posibilă şi noţiunea de cupla virtuală, ca şi aceea de
cuplă haptică, mărindu-se astfel grupul entităţilor structurale ale mecanismelor: corp real,
corp virtual, cupla cinematică reală, cuplă cinematică virtuală, cuplă haptică. În consecinţă,
mecanismele însele se diversifică în trei clase principale, după cum urmează:
(i)

Mecanisme reale – sunt formate exclusiv din corpuri şi cuple reale

Figura 3.4 Mecanism real

(ii)
Mecanisme virtuale - sunt formate exclusiv din corpuri şi cuple virtuale
Corpurile virtuale reprezintă entităţi create pe calculator folosind grafica tridimensională, iar
cupele virtuale reprezintă legăturile cinematice mobile între acestea. Utilizatorul poate
vizualiza şi atinge aceste corpuri numai utilizând echipamente specifice (sisteme de
vizualizare stereoscopice şi sisteme haptice).

Figura 3.5 Mecanism Virtual

(iii)

Mecanisme mixte – cuprind atât corpuri şi cuple reale si virtuale, dar şi cuple
haptice care reprezintă singura legătură mecanică posibilă între corpuri reale şi
virtuale.
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Cuplă
reală

Cuplă
virtuală

Figura 3.6 Mecanism hibrid

3.7 Clasificarea sistemelor haptice în funcţie de tipul cuplei haptice ce poate fi simulată
În tabelul 3.2 s-a realizat clasificarea sistemelor haptice actuale în funcţie de tipul cuplei
haptice ce poate fi simulată.

-

MAGLEV (Magnetic Levitation)
SHaDE

-

Nu s-a identificat nici o interfaţă haptică capabilă să simuleze
acest tip de cuplă cinematică

-

Sensable PHaNTOM
Haption Virtuose 3D şi 6D
Freedom 6S
SPIDAR
OMEGA
DELTA
HapticMaster
Quanser 5 DOF Haptic Wand
Haptic Master
Cubic
3DofJoy
MAGLEV (Magnetic Levitation)
Testbed

-

Nu s-a identificat nici o interfaţă haptică capabilă să simuleze
acest tip de cuplă cinematică

Cupla haptică Sferă-Plan

Cupla haptică CilindruCilindru

Cuplă haptică Con-Plan

Cuplă haptică CilindruPlan
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-

Nu s-a identificat nici o interfaţă haptică capabilă să simuleze
acest tip de cuplă cinematică

-

Xitact IHP

-

MAGLEV (Magnetic Levitation)
SHaDE

-

HBFD
Pantograph
Quanser 3DOF Pantograph
Quanser 5 DOF Haptic Wand

-

Cobotic Hand Master

-

Nu s-a identificat nici o interfaţă haptică capabilă să simuleze
acest tip de cuplă cinematică

-

Xitact IHP
Cobotic Hand Master

-

Nu s-a identificat nici o interfaţă haptică capabilă să simuleze
acest tip de cuplă cinematică

-

Cobotic Hand Master
Novint Falcon
Omega
Delta
Haptic Master
Virtuose 6D Desktop

Cuplă haptică Diedru-Plan

Cuplă haptică SferăCilindru

Cuplă haptică sferică

Cuplă haptică Plan-Plan

Cuplă haptică cilindrică

Cuplă haptică DiedruDiedru

Cuplă haptică universală

Cuplă haptică de rotaţie

Cuplă haptică de translaţie
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-

Cobotic Hand Master

Cuplă haptică elicoidală
Tabelul 3.2 Clasificarea sistemelor haptice în funcţie de cupla haptică realizată

3.8 Modelarea cuplelor haptice
În cadrul teoriei sistemelor multi-corp, cuplele cinematice sunt modelate printr-un set de
restricţii geometrice relative impuse corpurilor adiacente.

Figura 3.7 Tipuri de restricţii geometrice pentru cuplele haptice

Modelul cuplei cinematice se bazează pe faptul că în spaţiul 3D un punct material are 3
grade de libertate şi prin urmare maximum 3 tipuri de restricţii pot fi impuse (figura 3.7):
(i) Coincidenţa cu un alt punct  f = 0, r = 3.
(ii) Contactul cu o curbă 3D  f = 1, r = 2.
(iii) Contactul cu o suprafaţă 3D  f = 2, r = 1.
Modelul cuplei este definit ca o combinaţie a acestor restricţii între punctele materiale ce
corespund corpurilor adiacente. Modelul contactului punctiform permite definirea practic a
oricărui tip de cuplă. În tabelul 3.3 sunt prezentate modelele cuplelor uzuale întâlnite la
mecanismele articulate.
TIPUL CUPLEI

Cuplă sferică

Cuplă cilindrică

MODELUL MULTI-PUNCT

RESTRICŢII
P1≡Q1
c=3
f=3
P1∈ axei Q1Q2
P2∈ axei Q1Q2
c=4
f=2
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Cuplă de translaţie

Cuplă de rotaţie

Cuplă plană

P1∈ axei Q1Q2
P2∈ axei Q1Q2
P3∈ planului Q1 Q2 Q3
c=5
f=1
P1≡Q1
P2∈ axei Q1Q2
c=5
f=1

P1∈ planului Q1 Q2 Q3
P2∈ planului Q1 Q2 Q3
P3∈ planului Q1 Q2 Q3
c=3
f=3
Tabelul 3.3 Modelele cuplelor haptice uzuale

Modelarea cuplelor cinematice din tabelul 3.3. demonstrează că pentru emularea
oricărei cuple cinematice este necesară controlarea a cel mult trei puncte de contact între
corpurile adiacente, adică în total 9 grade de libertate (9 dof). Această concluzie este extrem
de importantă pentru realizarea şi experimentarea cuplelor haptice deoarece arată că pentru
cercetarea cuplelor haptice este nevoie de sisteme robotice capabile să controleze câte un
punct în spaţiul virtual, deci cu 3 dof fiecare.
3.9 Concluzii
În acest capitol s-au prezentat noi concepte propuse de către autor privind
mecanismele ce înglobează elemente cinematice virtuale, în vederea utilizării lor în sistemele
inginereşti de prototipare virtuală. S-au prezentat definiţii originale despre mecanisme reale,
mecanisme virtuale şi mecanisme hibride. S-au sistematizat principalele tipuri de cuple
cinematice. S-a definit „cupla haptică” ca fiind o cuplă de legătură între un obiect real şi unul
virtual. S-au clasificat interfeţele haptice actuale în funcţie de tipul cuplei haptice pe care o
pot simula.
Aceste noţiuni formează baza teoretică a tezei de doctorat cu ajutorul căreia se vor
investiga facilităţile de proiectare şi prototipare virtuală interactivă a mecanismelor prin
utilizarea tehnologiilor avansate de Realitate Virtuală.
S-a demonstrat de asemenea că există două modalităţi de transmitere a forţelor între
corpuri reale şi virtuale. Prima este prin intermediul unei cuple haptice, care emulează
restricţiile geometrice unei cuple cinematice obişnuite şi poate fi realizată prin sisteme
robotice capabile să controleze un punct în spaţiul virtual (cu 3DOF). A doua metodă de
transmitere a forţelor între spaţiul real şi virtual se bazează pe cuple cinematice cu retur
haptic. În capitolele următoare se va prezenta dezvoltarea unor sisteme haptice pentru
ilustrarea modului de interacţiune cu mecanismele, în medii virtuale, prin ambele metode.
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4. Interfaţă pentru simularea returului de forţă la o cuplă reală între
mediul real şi cel virtual
4.1 Introducere, formularea problemei
În acest capitol se prezintă construcţia unei interfeţe cu ajutorul căreia se poate
interacţiona cu un obiect din mediul virtual folosind ca mijloc de legătură cuplă haptică de
rotaţie prin intermediul căreia sunt conectate o manivelă reală şi elemente cinematice virtuale.

Figura 4.1 Cuplă reală între mediul real şi cel virtual

Scopul acestei cercetări este trimiterea către utilizator a forţelor generate de către
interacţiunea din mediul virtual. Pentru exemplificare s-a ales un mecanism simplu manivelăculisă a cărui parte reală este constituită de manivelă de acţionare iar celelalte elemente sunt
virtuale (figura 4.1). Pentru mecanismul amintit se monitorizează în timp real poziţia
unghiulară a manivelei, cu ajutorul căreia se poate apoi calcula poziţia bielei şi poziţia culisei.
Aceste date sunt obţinute din scrierea ecuaţiilor cinematice şi sunt folosite într-o primă etapă
pentru realizarea asamblării şi mişcării elementelor virtuale. Pentru calcularea forţelor în
etapa a doua se consideră în sistemul virtual un arc de compresiune pe direcţia de acţiune a
culisei. Această forţă este dată de intrare la modelul dinamic invers al mecanismului amintit,
care serveşte la calculul momentului haptic generat de către sistem.
4.2 Modelul cinematic al mecanismului manivelă-culisă
Pentru calcularea poziţiei, vitezei şi acceleraţiei în spaţiu a elementelor componente
ale unui sistem de obiecte articulate în spaţiu este necesară descrierea cinematicii acestora faţă
de un punct de referinţă fix în spaţiu.

Figura 4.2 Mecanismul manivelă culisă. Elementele cinematice
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4.2.1

Calculul poziţiilor mecanismului manivelă-culisă
Poziţia culisei cu centrul în punctul B pe direcţia orizontală x4 B precum şi unghiul

dintre manivelă şi tija conducătoare θ3 în funcţie de deplasarea manivelei θ2 este dată de:

x4 B = l2 cos θ 2 ± l32 − (h − l2 sin θ 2 ) 2
 h − l2 sin θ 2 

l3



θ3 = arcsin 

4.2.2

(4.1)

Calculul vitezelor mecanismului manivelă-culisă

Viteza în punctul A al mecanismului precum şi viteza culisei x4 B se poate obţine din
relaţia:
−1   − sin θ 2 
 θ3 
θ2l2  0
=
 



 x4 B  l3 cos θ3 l3 cos θ3 l3 sin θ3   cos θ 2 
 θ 
θ2l2  − cos θ 2 
⇒ 3 =


 x4 B  l3 cos θ3 l3 sin (θ3 − θ 2 ) 
4.2.3

(4.2)

Calculul acceleraţiilor mecanismului manivelă-culisă

Acceleraţia în punctul A al mecanismului precum şi viteza culisei x4 B se poate obţine
din relaţia:
−1   c1 
 θ3 
1  0
 =

 
x4 B  l3 cos θ3 l3 cos θ3 l3 sin θ3  c2 
 
−c2
 θ 

1 
⇒ 3 =


x4 B  l3 cos θ3 c1l3 cos θ3 + c2l3 sin θ3 
 

(4.3)

în care:
c1 = −l2θ2 2 cos θ 2 − l2θ2 sin θ 2 − l3θ32 cos θ3
c2 = −l2θ2 2 sin θ 2 + l2θ2 cos θ 2 − l3θ32 sin θ3

(4.4)

4.3 Modelul dinamic invers al mecanismului manivelă-culisă

Pentru determinarea momentului necesar învingerii forţei de la nivelul culisei, în
continuare se va prezenta modelul dinamic invers al mecanismului manivelă-culisă. În figura
4.3 a se prezintă poziţionarea forţelor ce acţionează din exterior asupra mecanismului bielă-
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manivelă iar in figura 4.3 b sunt prezentate forţele
for
ce acţionează în articulaţiile
articulaţ
mecanismului
bielă manivelă.

a)
b)
Figura 4.3 Forţele ce acţionează
ionează asupra unui mecanism manivelă-culisă (a), Forţele
Forţ ce acţionează în
articula
articulaţiile
unui mecanism manivelă-culisă (b)

Ecuaţiile
iile de echilibru static pentru manivelă
manivel sunt:

 F12 x − F23 x = 0

 F12 y − F23 xy − m2 g = 0

 F12 x l2O sin θ 2 − F12 y l2O cos θ 2 + F23 x l2 A sin θ 2 − F23 y l2 A cos θ 2 + M 2 = 0

(4.5)

Ecuaţiile
iile de echilibru static pentru tija de legătură
leg
sunt:

 F23 x − F34 x = 0

 F23 y − F34 xy − m3 g = 0

 F23 x l3 A sin θ3 − F23 y l3 A cos θ3 + F34 x l3B sin θ3 − F34 y l3 B cos θ3 = 0

(4.6)

Ecuaţia
ia de echilibru static pentru culisă
culis este:
F34 x + F4 = 0

(4.7)

Expresia momentului la nivelul manivelei în funcţie
func de poziţia
ia culisei ca fiind:

 l 
M 2 = m2 gl2O cos θ 2 + m3 gl2 1 − 3 A  cos θ 2 − kx4 B l2 ( − sin θ 2 + cos θ 2 tan θ3 )
l3 


(4.8)

4.4 Construcţia hardware a cuplei haptice
Pentru a putea simula o cuplă
cupl de rotaţie avem nevoie de un dispozitiv de acţionare
ac
rotativ ce poate fi controlat cu ajutorul PC-ului
PC
şi a cărui rotaţie să poatăă fi măsurată
m
în orice
moment utilizând un senzor de poziţie
pozi unghiular. La capătul
tul acestui dispozitiv de acţionare
ac
rotativ se montează o pârghie
pârghi prin intermediul căreia utilizatorul săă poată
poat acţiona cu un
moment mecanic în sistem.
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Elementul de
acţionare al
interfeţei

Reductorul montat
la ieşirea
motorului

Senzorul optic de
poziţie unghiulară

Suportul interfeţei
haptice cu un grad
de libertate

Motorul electric
de curent continuu
fără perii

Figura 4.4 Vedere de ansamblu asupra interfeţei haptice cu un grad de libertate

Pentru construcţia dispozitivului hardware s-a folosit un motor de curent continuu fără
perii, cu două faze ce suportă o intrare de pană la 200 W putere electrică produs de către
compania elveţiană MAXON Motors controlat de către un modul de comandă EPOS 70/10,
un senzor de poziţie unghiular optic cu rezoluţia de 0,72 grade, un suport metalic pe care s-a
prins motorul electric şi un levier metalic prins de axul motorului de 25 cm lungime. O vedere
de ansamblu a acestei interfeţe haptice cu un grad de libertate poate fi văzută în figura 4.4.
4.4.1

Legătura între curentul de alimentare şi momentul mecanic

Orice motor electric converteşte puterea electrică Pel (curentul I şi tensiunea U de
alimentare) în putere mecanică Pmec (viteza n şi momentul de torsiune M). Energia pierdută PJ
se datorează frecărilor ce apar şi efectului Joule la nivelul înfăşurării statorului de rezistenţă
ohmică R.

Figura 4.5 Ilustrarea puterilor la un motor electric

Pel = Pmec + PJ

(4.9)

Aranjamentul geometric al circuitului magnetic şi a înfăşurărilor definesc în detaliu
modul în care un motor converteşte puterea electrică de intrare în puterea mecanică de ieşire.
Conform datelor constructorului există două valori principale caracteristice al acestei
conversii de energie şi anume constanta de viteză kn şi constanta de moment k M . Constanta
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de viteză combină viteza n cu tensiunea indusă în înfăşurarea statorului U ind . Tensiunea
indusă în înfăşurarea statorului este direct proporţional cu viteza.
n = kn ⋅U ind

(4.10)

Constanta de moment defineşte o relaţie între momentul mecanic M şi curentul electric I.
M = kM ⋅ I

(4.11)

Această ultimă relaţie arată că momentul mecanic produs de motor este direct
proporţional cu curentul electric consumat, sugerând modul de comandă prin variaţia
curentului de intrare.
În cazul interfeţei haptice cu un grad de libertate, pentru simularea unei cuple de
rotaţie ce aparţine unui mecanism bielă-manivelă, curentul necesar obţinerii returului de forţă
se calculează înlocuind relaţia 4.40 în relaţia 4.36.

I=


 l3 A 
1 
 m2 gl2O cos θ 2 + m3 gl2  1 −  cos θ 2 − kx4 B l2 ( − sin θ 2 + cos θ 2 tan θ3 ) 
kM 
l3 



(4.12)

Pentru a mări momentul rezultat se poate ataşa la arborele de ieşire al unui motor un
reductor. Prin conectarea acestuia la un motor se obţine la ieşire un moment mecanic:
M = M mot ⋅ i ⋅η

(4.13)

în care i este raportul de transmitere, M mot este momentul motor dat de relaţia 4.11 iar η este
randamentul transmisiei.
Expresia curentului electric de comandă în cazul utilizării unui reductor:



 l 
I =  m2 gl2O cos θ 2 + m3 gl2 1 − 3 A  cos θ 2 − kx4 B l2 ( − sin θ 2 + cos θ 2 tan θ3 )  / kM ⋅ i ⋅η (4.14)
l3 



4.5 Concluzii

Cu dispozitivul haptic cu un grad de libertate propus în acest capitol se poate simula
orice aranjament de elemente virtuale cu un grad de libertate ce au la intrare o cuplă haptică
de rotaţie. De asemenea se pot simula cu uşurinţă şi alte tipuri de cuple haptice cu un grad de
libertate cum ar fi cupla de translaţie, fără a modifica major softul de comandă al acestuia.
Astfel, realizarea unei cuple de translaţie haptice este imediată prin montarea în locul
manivelei a unui sistem mecanic pinion-cremalieră, utilizatorul introducând astfel mişcare de
translaţie în sistemul virtual şi returnându-i-se forţă prin deplasarea cremalierei.
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5. Interfaţă pentru simularea returului de forţă la o cuplă virtuală între
mediul real şi mediul virtual

5.1 Introducere

În acest capitol se prezentă cazul conexiunii haptice dintre un element real şi unul
virtual printr-o cuplă cinematică virtuală, la care returul haptic trebuie generat pentru toate
forţele transmise de cuplă, inclusiv reacţiunile. Vor fi prezentate 3 interfeţe bazate pe tensiuni
în fire cu ajutorul cărora se pot simula cuple cinematice real-virtual (cuple haptice) cu 3, 2x3,
respectiv 6 + 5 grade de restricţie. Aceste tipuri de interfeţe haptice sunt scalabile, nu
obturează câmpul vizual al utilizatorului, iar construcţia lor nu necesită costuri ridicate. Pentru
fiecare interfaţă se prezintă modelul matematic al poziţiilor în spaţiu, modelul matematic al
forţelor la contactul cu elementele virtuale, distribuţia acestor forţe în sistemul de cabluri de
antrenare, construcţia hardware a acestor interfeţe, precum şi controlul software al acestora. În
finalul capitolului se trag concluzii despre aceste interfeţe haptice şi se propun o serie de
aplicaţii cu acestea, unele dintre ele fiind prezentate în capitolul 6.

Figura 5.1 Cuplă virtuală de rotaţie între un element real şi unul virtual.
Interfaţa haptică aferentă trebuie să reproducă 3 reacţiuni

5.2 Interfaţă haptică cu 3 grade de libertate bazată pe fire, pentru cuple virtuale sferice

Schema de principiu a cuplei sferice virtuale între un element real şi unul virtual este
prezentată în figura 5.1. Cel mai simplu sistem haptic bazat pe tensiuni în fire este cel cu 3
grade de libertate a cărui schematizare poate fi văzută în figura 5.2. Acest sistem are
corespondent în lumea virtuală un punct material cu ajutorul căruia se pot simula cuple de
contact cu un plan, iar dacă acest plan are mişcări vibratorii, se pot simţi forţele ce apar în
simulare. De asemenea se pot simţi şi rugozităţi ale diverselor materiale virtuale. Această
interfaţă este similară ca funcţionalitate cu sistemul japonez SPIDAR [Ishii 94a], [Sato 01],
dar are partea de control bazată pe o modelare matematică originală.
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Figura 5.2 Interfaţă pentru simularea cuplelor haptice cu 3 grade de libertate

În figura 5.2 s-a notat cu O centrul dispozitivului a cărui replică virtuală este un punct
material şi a cărui poziţie în spaţiu este măsurată în timp real pentru a se putea verifica
coliziunea cu planul virtual. Cu A, B, C, D s-au notat punctele în care se montează motoarele
de acţionare a firelor, respectiv de măsurare a lungimii lor.
5.2.1

Calculul poziţiei în spaţiu a punctului de suprapunere real-virtual al interfeţei

În general, pentru determinarea poziţiei în spaţiu a unui punct material (Figura 5.2)
este necesară cunoaşterea a cel puţin trei distanţe faţă de puncte cunoscute [Alexandru ş.a,
1988]. Deoarece firele nu acceptă forţe de compresiune, ci doar de tracţiune, s-a introdus în
sistem încă un fir care are rolul de a păstra celelalte fire întinse. Acest fir creează o restricţie
suplimentară, mărind la patru numărul ecuaţiilor de poziţie. Astfel, se pot scrie următoarele
ecuaţii de distanţă geometrică constantă, corespunzătoare celor 4 fire:
 ( x A − x )2 + ( y A − y )2 + ( z A − z )2 = OA2

2
2
2
 ( xB − x ) + ( yB − y ) + ( z B − z ) = OB 2

2
2
2
2
 ( xC − x ) + ( yC − y ) + ( zC − z ) = OC

2
2
2
2
( xD − x ) + ( yD − y ) + ( z D − z ) = OD

(5.1)

Condiţia de existenţă a sistemului de ecuaţii 5.1 este ca tensiunile în fire T > 0.
În principiu, ecuaţia suplimentară oferă o garanţie în plus că se vor găsi oricând cel puţin 3
fire care să fie tensionate şi astfel să determine exact poziţia punctului controlat. Trebuie
menţionat că adoptarea celui de-al patrule-a fir nu garantează automat soluţia tensiunilor
pozitive, ci este necesară întotdeauna o alegere potrivită a poziţiei acestuia, care să fie
geometric în opoziţie cu celelalte 3.
Rezolvând sistemul de ecuaţii de mai sus se deduc expresiile poziţiilor punctului
manipulat ce va fi folosit ca data de intrare în sistemul de retur haptic ca fiind:
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OB 2 + OC 2 − OD 2 − OA2
,
x =
8a

OD 2 + OB 2 − OC 2 − OA2

y
=
,

8a


OD 2 + OC 2 − OA2 − OB 2
z
=
.

8
a

5.2.2

(5.2)

Calculul distribuţiei forţelor în fire

a)

b)

Figura 5.3 Tensiunile în fire (a) şi forţele ce apar la contactul real-virtual (b)

În figura 5.3 b este schematizată interacţiunea între un obiect real şi unul virtual,
interacţiune ce se realizează prin intermediul unei cuple haptice cu trei grade de libertate.
Această cuplă suportă numai mişcări de translaţie între cele două corpuri. Forţa de reacţiune
din partea obiectului virtual trebuie să fie egală cu forţa generată de sistemul mecanic ce
acţionează firele sistemului real. Forţa de reacţiune din partea obiectului virtual trebuie
descompusă în tensiuni în fire pentru a putea fi aplicate la intrarea actuatorilor ce tensionează
firele şi are forma:

 Rx 
R =  Ry  .
 Rz 

(5.3)

În figura 5.3 a) sunt reprezentate tensiunile în fire generate de către sistemele de
acţionare electro-mecanice pentru a menţine punctul O în echilibru mecanic. Punctele
cadrului pe care sunt montate sistemele de acţionare sunt notate cu A, B, C, D la fel ca în
figura 5.2, iar tensiunile în fire ce reprezintă necunoscutele în sistem sunt notate cu T1....T4 .
Prin însumarea forţelor pe cele 3 axe de coordonate obţinem sistemul de ecuaţii ce are ca
necunoscute modulele vectorilor tensiune în fir T 1...T 4 :
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 T1 ⋅ u1x + T2 ⋅ u2 x + T3 ⋅ u3 x + T4 ⋅ u4 x = Rx

T1 ⋅ u1 y + T2 ⋅ u2 y + T3 ⋅ u3 y + T4 ⋅ u4 y = Ry .
T ⋅u + T ⋅u + T ⋅u + T ⋅u = R
z
 1 1z 2 2 z 3 3 z 4 4 z

(5.4)

Pentru rezolvarea acestui sistem de ecuaţii se înlocuieşte pe rând cu 0 fiecare tensiune
în fir şi se calculează celelalte tensiuni rămase. Soluţia reţinută este aceea în care toate
tensiunile în fire au valori mai mari sau egale cu 0, deoarece firele nu suportă forţe de
compresiune ci doar de tracţiune.
5.2.3

Construcţia hardware a interfeţei

Pentru realizarea practică a interfeţei haptice cu 3 grade de libertate autorul a utilizat 4
motoare de curent continuu fără perii, produse de către compania elveţiană MAXON Motors
[w11], de tipul EC-max 30 ce consumă 40 W putere electrică. Pe fiecare motor se află montat
la unul din capete câte un senzor pentru măsurarea optică a poziţiei unghiulare cu o rezoluţie
de 0,72 grade iar la celălalt capăt se află montat un tambur cu diametrul mediu de înfăşurare
de 12 mm, pe care se înfăşoară un fir din kevlar. S-a ales firul din kevlar deoarece coeficientul
de elasticitate al acestui material este foarte mic, ceea ce duce la creşterea preciziei măsurării
lungimii acestuia (alungirea este neglijabilă pentru un fir de 3m lungime). În funcţie de
diametrul tamburului şi a puterii electrice de intrare se determină forţa maximă cu care acest
sistem trage firul ca fiind egală cu 30 N, potrivit relaţiilor de calcul prezentate în capitolul 4.
Pentru o înfăşurare uniformă a firului pe tambur, şi pentru a evita blocajele, firul de kevlar
este ghidat printr-un orificiu realizat într-o placă metalică ce se montează în dreptul
tamburului, după cum se poate observa şi din figura 5.4 b.

Orificiu de ghidare

Motor maxon
a)
b)
Figura 5.4 Interfaţa haptică cu 3 grade de libertate bazată pe fire: cadrul metalic de suport al
interfeţei haptice (a), detaliu de montare a motorului şi orificiul de ghidare (b)

Cele 4 motoare sunt montate în colţurile (A, B, C, D figura 5.2) ale unui cadru metalic,
construit din profil de aluminiu produs de către compania Bosch GmbH [w47]. Cadrul metalic
descrie un spaţiu de lucru cubic cu latura de 750 mm. Această dimensiune a fost aleasă pentru
realizarea unui dispozitiv haptic pentru birou (desktop SPIDAR).

Interfeţe pentru simularea în realitate virtuală cu retur de forţă a sistemelor mecanice articulate
5.3 Interfaţă haptică cu 2 x 3 grade de libertate bazate pe fire pentru simularea a două
cuple sferice virtuale

Interfaţa haptică cu 2 x 3 grade de libertate este o interfaţă haptică ce foloseşte pentru
interacţiune două puncte de contact de tipul descris în subcapitolul 5.2 (două cuple sferice
virtuale). Această îmbunătăţire face posibilă utilizarea ambelor mâini ale utilizatorului pentru
a interacţiona cu mediul virtual. În acelaşi timp este posibilă realizarea unor cuple haptice
virtuale cu 5 grade de restricţie, cum este cupla de rotaţie 5.5 a.

Figura 5.5 Interfaţă pentru simularea cuplelor haptice cu 3 x 2 grade de libertate

În figura 5.5 b se prezintă o schematizare a acestei interfeţe cu retur de forţă în care cu
A, B, C, D, E, F, G, H s-au notat punctele în care sunt montate elementele de acţionare a
cablurilor care converg spre punctele O1 şi O2. Pentru fiecare punct s-au folosit 4 cabluri din
raţiunile descrise în subcapitolul 5.2.
5.3.1

Calculul poziţiei în spaţiu

Pentru cele 8 fire din figura 5.5 b se pot scrie următoarele ecuaţii de distanţă:
 ( x A − x1 )2 + ( y A − y1 )2 + ( z A − z1 ) 2 = O1 A2

2
2
2
 ( xB − x1 ) + ( yB − y1 ) + ( zB − z1 ) = O1 B 2

2
2
2
2
 ( xC − x1 ) + ( yC − y1 ) + ( zC − z1 ) = O1C

2
2
2
2
 ( xD − x1 ) + ( yD − y1 ) + ( zD − z1 ) = O1 D

2
2
2
2
 ( xE − x2 ) + ( yE − y2 ) + ( zE − z2 ) = O2 E

2
2
2
2
 ( xF − x2 ) + ( yF − y2 ) + ( zF − z2 ) = O2 F
2
2
2

2
 ( xG − x2 ) + ( yG − y2 ) + ( zG − z2 ) = O2G
 x − x 2 + y − y 2 + z − z 2 =O H2
( H 2) ( H 2)
2)
2
( H

(5.5)

Fără a restrânge generalitatea, pentru a simplifica calculul cubul în care se montează
firele a fost realizat cu laturile egale intre ele şi de lungime 2a. Centrul sistemului de
coordonate se consideră a fi aflat în centrul cubului în care se montează firele.
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Rezolvând sistemul de ecuaţii 5.5 se deduc expresiile poziţiilor punctelor manipulate
cu centrele în O1 respectiv O2, ce vor fi folosite ca date de intrare în sistemul de retur haptic:

O1 B 2 + O1C 2 − O1 D 2 − O1 A2
 x1 =
8a

2
2
O1 D + O1 B − O1C 2 − O1 A2

y
=
 1
8a

2
2
O1 D + O1C − O1 A2 − O1 B 2

z
=
 1
8a

2
2
2
2
 x = O2 H + O2 E − O2G − O2 F
 2
8a

2
2
2
2
 y = O2G + O2 H − O2 E − O2 F
 2
8a

2
2
2
2
 z = O2G + O2 E − O2 H − O2 F
 2
8a
5.3.2

(5.6)

Calculul distribuţiei tensiunilor în fire

Pentru calculul distribuţiei tensiunilor în fire pentru un sistem haptic cu 2 x 3 grade de
libertate se va considera un obiect virtual ce intră în contact cu două obiecte reale
(materializate de interfaţa haptică) ca în figura 5.6 b.

a)

b)

Figura 5.6 Tensiunile în fire (a), Forţele ce apar la contactul dintre 2 obiecte reale şi
un obiect virtual (b)

Forţele de reacţiune din partea obiectului virtual trebuie sa fie egale cu forţele generate
de sistemul mecanic ce acţionează firele sistemului real. Aceste forţe trebuie apoi descompuse
în tensiuni în fire pentru a putea fi aplicate la intrarea actuatorilor ce tensionează firele.
Forţele de reacţiune sunt de forma:
 R1x 
R1 =  R1 y 
 R1z 

 R2 x 
R2 =  R2 y 
 R2 z 

(5.7)
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În figura 5.6 a sunt reprezentate tensiunile în fire generate de către sistemele de
acţionare elecro-mecanice pentru a menţine inelele cu centrele O1 şi respectiv O2 în echilibru
mecanic. Punctele cadrului pe care sunt montate sistemele de acţionare sunt notate cu A, B, C,
D pentru primul inel şi cu E, F, G, H pentru cel de-al doilea inel, după cum se poate observa
şi din figura 5.5 b. Tensiunile în fire ce reprezintă necunoscutele în sistem sunt notate cu
T1...T8 . Tensiunile în fire pot fi scrise sub forma:
 T1 = T1 ⋅ u1

T2 = T2 ⋅ u2

T3 = T3 ⋅ u3
T4 = T4 ⋅ u4

T5

T6

T7
T8

= T5 ⋅ u5
= T6 ⋅ u6
= T7 ⋅ u7
= T8 ⋅ u8

(5.8)

unde T 1...T 8 reprezintă vectorii tensiune în cele 8 fire constructive ale interfeţei haptice,
T1...T8 reprezintă modulul (lungimea) vectorilor T 1...T 8 iar u1...u8 reprezintă versorii vectorilor

T 1...T 8 .
Rezultă sistemul de ecuaţii ce are ca necunoscute modulele vectorilor tensiune in fir
T 1...T 8 :
 T1 ⋅ u1x + T2 ⋅ u2 x + T3 ⋅ u3 x + T4 ⋅ u4 x = R1x

T1 ⋅ u1 y + T2 ⋅ u2 y + T3 ⋅ u3 y + T4 ⋅ u4 y = R1 y
 T1 ⋅ u1z + T2 ⋅ u2 z + T3 ⋅ u3 z + T4 ⋅ u4 z = R1z
.

T
⋅
u
+
T
⋅
u
+
T
⋅
u
+
T
⋅
u
=
R
2x
 5 5x 6 6x 7 7x 8 8x
T ⋅ u + T ⋅ u + T ⋅ u + T ⋅ u = R
2y
 5 5y 6 6y 7 7y 8 8y
 T5 ⋅ u5 z + T6 ⋅ u6 z + T7 ⋅ u7 z + T8 ⋅ u8 z = R2 z

(5.9)

Sistemul de ecuaţii de mai sus are ca necunoscute tensiunile în fire T1 − T8 . Pentru
rezolvare se vor separa primele trei ecuaţii de ultimele trei şi se vor calcula toate cazurile
posibile înlocuind în fiecare set de ecuaţii, pe rând, câte o tensiune cu 0. Cazul corect, care va
fi reţinut este acela în care toate tensiunile sunt mai mari sau egale cu 0, deoarece avem de a
face cu fire (nu permit decât forţe de tracţiune).
5.3.3 Construcţia hardware a interfeţei cu 2 x 3 grade de libertate

Construcţia hardware a interfeţei haptice cu 2 x 3 grade de libertate este similară cu cea
a interfeţei haptice cu 3 grade de libertate bazate pe fire. Foloseşte acelaşi cadru metalic
descris în subcapitolul 5.2, pentru suportul motoarelor de acţionare şi a dispozitivelor de
comandă. În cele 8 colţuri ale cadrului metalic se află poziţionate 8 motoare de curent
continuu fără perii ce au aceeaşi configuraţie ca la interfaţa haptică cu 3 grade de libertate
prezentată anterior. Capetele libere ale firelor sunt prinse de două elemente confecţionate din
lemn ce au rolul de mânere pentru mâinile utilizatorilor. În figura 5.7 se poate vedea o
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imagine de ansamblu asupra construcţiei hardware a interfeţei haptice cu 2 x 3 grade de
libertate.

Figura 5.7 Construcţia hardware a interfeţei haptice cu 3 x 2 grade de libertate

5.4 Interfaţă haptică complexă cu 11 grade de libertate bazate pe fire

Interfaţa haptică cu 11 grade de libertate este o interfaţă originală construită de autor
special pentru integrarea sa în sisteme de vizualizare stereoscopice de dimensiuni mari de tip
CAVE, dar poate fi folosită şi în altfel de configuraţii, ea având o importantă caracteristică şi
anume posibilitatea de a fi scalabilă fără modificări hardware sau software.
Această interfaţă se compune din două subsisteme integrate ce permit returul de forţă
asupra mâinii umane şi anume: un subsistem de apucare, ce dă retur de forţă la nivelul celor 5
degete ale mâinii şi un subsistem de urmărire a mişcării mâinii cu 6 grade de libertate ce dă
retur de forţă la nivelul palmei. În continuare se vor prezenta pe larg subsistemele componente
ale acestei interfeţe, integrarea acestora, construcţia hardware precum şi controlul software al
acestora.
5.4.1

Subsistemul de apucare cu 5 grade de libertate

Subsistemul de apucare este constituit dintr-o interfaţă exoscheletică montată pe o
mănuşă ce dă posibilitatea citirii poziţiei degetelor în timp real şi returnării de forţe în
momentul în care în mediul virtual avatarul corespunzător acestei interfeţe intră în coliziune
cu un obiect virtual.
Scheletul mâinii umane reprezintă un sistem mecanic cu 25 grade de libertate
controlate. Pentru a putea realiza comanda unui exoschelet cu 11 grade de libertate care să
funcţioneze în paralel, este necesar un studiu amănunţit al mişcărilor mâinii umane. În partea
finală se va prezenta construcţia hardware şi controlul acestei interfeţe exoscheletice.
5.4.1.1 Studiu morfologic al mişcării degetelor mâinii umane

Mâna umană sau „instrumentul instrumentelor”, cum mai este denumită, îşi
dobândeşte agilitatea datorită celor trei funcţii esenţiale:
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•

•

•

Pronosuspinaţia – care prin mişcări de rotaţie ale întregului braţ pe direcţia axei
longitudinale şi mişcări de îndoire şi întindere ale cotului permite mâinii să se adapteze
în toate circumstanţele.
Îndoirea şi închiderea degetelor – Aceasta este o funcţie foarte importantă a mâinii si
este posibilă pe de o parte datorită superpoziţiei celor trei articulaţii ale fiecărui deget si
pe de altă parte datorită muşchilor extrinseci particulari situaţi pe braţ ce se întind de la
osul umărului inferior până la vârful degetelor.
Opozabilitatea degetului mare – Situat in faţa palmei şi a celorlalte degete, degetul mare
poate fi folosit pentru a realiza strângerea cu mai multe degete, în particular strângerea
între degetul mare şi cel arătător, fiind stăpâna îndemânării.

5.4.1.1.1

Modelul Geometric al mâinii

Cunoaşterea modelului geometric exact al mâinii este absolut necesar pentru
conceperea şi realizarea unei interfeţe haptice adaptate mobilităţii degetelor utilizatorului.
Modelul geometric este util în două situaţii: în cazul simulărilor, modelul geometric al mâinii
permite reprezentarea şi animaţia virtuală, iar în cazul controlului unei mâini artificiale,
modelul geometric direct al mâinii omului uşurează comandarea poziţiei şi orientării vârfului
degetelor unui prehensor prin folosirea unei legături directe.
a) Modelul geometric direct

Thompson şi Giurintano [Thompson 89] au realizat cel mai complet model geometric
al degetelor umane. Astfel ei au modelat interconectarea falangelor cu ajutorul articulaţiilor cu
axă mobilă, luând in consideraţie poziţionarea relativă a axei de rotaţie. Poziţionarea axei de
rotaţie este obţinută prin măsurarea unui număr de mâini reale.
Astfel s-a adoptat o structură mecanică echivalentă (figura 5.8)) cu mâna umană compusă din
5 degete având fiecare 3 segmente si 4 grade de libertate, cumulând un total de 20 grade de
libertate şi 15 segmente.

Figura 5.8 Structura mecanica echivalenta cu mana umana (lungimile segmentelor sunt proporţionale
cu falangele reale)

Aproximările simplificate sunt următoarele:
• Articulaţiile Oi1 (i = 1...4) au 2 grade de libertate în loc de 3 grade de libertate.
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•

Articulaţia O02 are un grad de libertate în loc de 3 grade de libertate.
S-a ales originea coordonatelor carteziene Rm (Om, xm, ym, zm) ale mâinii în punctul
unde se întâlnesc axele celor 5 degete când sunt întinse (figura 5.22). Acest punct este fără
îndoială cel mai potrivit pentru ca este uşor de determinat prin măsurarea cu ajutorul
sistemului haptic sau prin urmărirea unei linii a amprentei palmei. Se defineşte astfel axa ym
ce trece prin degetul mijlociu (definit de punctele O21 , O22 , O23). Axa zm este perpendiculară
pe planul palmei şi este îndreptată spre interiorul mâinii.

Figura 5.9. Reprezentarea coordonatelor globale Rm si a coordonatelor locale Ri
a degetului mâinii umane

Se definesc de asemenea coordonatele locale Ri(x i0, y i0, zi0) pentru fiecare deget cu
m

T

a coordonatelor
originea în centrul primei articulaţii Oi0 (figura 5.9). Transformarea i 0
locale Ri spre coordonatele globale Rm este dată de rotaţia pe axa zm cu unghiul βi urmată de
translaţie cu vectorul λi. Pentru degetul mare coordonatele R0 sunt definite întâi de rotaţia in
jurul axei ym cu unghiul Φ egal cu -40° (figura 5.21 a), urmată de o rotaţie si o translaţie
identică cu a celorlalte degete.

Figura 5.10 Configuraţia articulaţiilor unui deget (parametri Denavit-Hartenberg)

Transformările coordonatelor Ri ale fiecărui deget spre coordonatele Rm ale mâinii sunt date
de:
m
i0

T = R ( β i , z ) ⋅ T (λi )

m
00

T = R (Φ, y ) ⋅ R ( β 0 , z ) ⋅ T (λ0 )

unde

cu

i = 1...4

cu

j=0

(5.10)
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βi si λi: sunt determinaţi
ţi experimental
exper
sau calibraţi
R(., .): reprezintă transformarea omogenă
omogen de rotaţie
T(.): reprezintă transformarea omogenă
omogen de translaţie
Modelul geometric direct pentru fiecare deget este întâi
înt determinat înn coordonatele locale Ri
pornind de la transformarea:
i
ext

T = R (θ i 0 , z ) ⋅ R (θ i1 , x ) ⋅ T (li1 , y ) ⋅ R (θ i 2 , x ) ⋅ T (li 2 , y ) ⋅ R (θ i 3 , x) ⋅ T (li 3 , y )

(5.11)

unde
θi0: reprezintă unghiul de abducţie/aducţie
abduc
θi1 ,θi2 ,θi3: reprezintă unghiurile îndoirii articulaţiei
articula
li1 li2 li3: reprezintă lungimile segmentelor degetelor
Expresia poziţiilor şi orientărilor
ărilor vârfului degetului înn raport cu coordonatele mâinii Rm este
m
dată de transformarea extT :

cu

(5.12)
Poziţia geometrică de zero (toate unghiurile sunt egale cu 0) corespunde poziţiei
pozi
când
degetele sunt complet întinse si încordate.
încordate
Expresia coordonatelor carteziene ale degetului este data de:

(5.13)
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5.4.1.2 Implementarea hardware a subsistemului de apucare

Subsistemul de apucare conceput şi realizat de către autor se compune dintr-o mănuşă
pe care a fost ataşat un suport fix realizat dintr-un material rigid pe care se montează 5
motoare de acţionare electrice de curent continuu, fără perii. La capătul fiecărui motor este
montat un scripete cu diametrul exterior de 8 mm şi diametrul mediu de înfăşurare a firului de
5 mm. Firele sunt alese din kevlar, un material cu o rigiditate ridicată, pentru a diminua pe cât
posibil erorile datorate alungirii acestora. Firul fiecărui motor este prins de ultima falangă a
degetelor mâinii umane.
Pentru a nu permite interferenţa cu degetul uman în timpul funcţionării, firul de kevlar
este ghidat de către un element mobil, ce se deplasează odată cu închiderea fiecărui deget spre
palmă. Pentru mişcarea complexă a degetului mare s-a realizat un element articulat ce se
poate bascula pe direcţia longitudinală a fiecărui deget. Motorul de curent continuu folosit
pentru măsurarea poziţiei de deplasare a degetului mare, precum şi pentru redarea haptică
asupra vârfului acestui deget, este montat direct pe acest element mobil ce este articulat de
baza dispozitivului printr-o cuplă de rotaţie cilindrică. O schematizare a subsistemului de
apucare este prezentată în figura 5.11.

Figura 5.11 Schematizarea construcţiei hardware a subsistemului de apucare

Motoarele alese pentru realizarea returului haptic în conformitate cu datele anatomicomorfologice prezentate în subcapitolul anterior sunt, de tipul MAXON [w11] EC6, cu un
diametru exterior de numai 6 mm. La ieşirea fiecărui motor este montat un reductor planetar
cu raportul de transmitere de 15, cu diametrul arborelui de ieşire de 1,2 mm. La celălalt capăt
al fiecărui motor se află montat un senzor pentru măsurarea poziţiei unghiulare a deplasării
axului motorului, poziţie ce este folosită pentru determinarea lungimii de înfăşurare a firului
pe tambur. O prezentare de ansamblu a implementării practice a subsistemului de apucare este
vizibil în figura 5.12.
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Figura 5.12 Subsistemul de apucare – realizare hardware

Fiecare motor este conectat la un modul de comandă EPOS 24/1 prin intermediul unui
adaptor, deoarece motorul dispune de legături electrice realizate pe suport plastic. Modulele
de comandă sunt fixate pe un suport rigid pentru a putea fi ataşate operatorului uman în
timpul funcţionării. Transmiterea datelor bidirecţional cu calculatorul de control se realizează
cu ajutorul legării modulelor de comandă într-o reţea de tip CAN [w45].
Acest design hardware este unic în lume, fiind prima interfaţă ce are montate
motoarele direct la nivelul palmei utilizatorului şi transmiterea forţelor prin intermediul unor
fire ghidate.
5.4.2

Subsistemul de urmărire a mişcării cu 6 grade de libertate

Figura 5.13 Subsistemul de urmărire a mişcărilor cu 6 grade de libertate

Subsistemul de urmărire a mişcărilor pentru 6 grade de libertate foloseşte pentru
transmiterea forţei şi determinarea poziţiei şi orientării, 8 fire, cu 2 mai multe decât numărul
gradelor de libertate. Acest surplus de fire se datorează, aşa cum s-a explicat şi în subcapitolul
5.2, imposibilităţii firelor de a transmite forţe de compresiune, şi foloseşte în primul rând
pentru a realiza echilibrul static al interfeţei. Aceste fire au cele 8 motoare de acţionare
montate în colţurile unui cadru rigid, ca şi interfeţele haptice prezentate anterior. Capetele
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libere ale acestora sunt prinse de colţurile unui dispozitiv, de formă paralelipipedică, montat
pe mâna umană, după cum se poate observa şi în figura 5.13 .
5.4.2.1 Calculul poziţiei şi orientării în spaţiu

Pentru a putea calcula poziţia şi orientarea în spaţiu a unui punct aflat în centrul
dispozitivului ataşat de mâna umană, trebuie calculate mai întâi poziţiile celor 8 puncte ale
acestui dispozitiv (L, M, N, O, P, Q, R, S), de care se prind capetele libere ale firelor. Este
nevoie de 24 ecuaţii pentru a calcula cele 24 necunoscute ale acestor puncte din spaţiu.
Astfel, pentru firele ce leagă colţurile cadrului suport A, B, C, D, E, F, G, H de
colţurile dispozitivului central de comandă L, M, N, O, P, Q, R, S se pot scrie 8 ecuaţii de
distanţă constantă ca cele din relaţia 5.15.
Celelalte 16 ecuaţii se obţin din geometria dispozitivului ataşat de mâna umană, prin
scrierea ecuaţiilor de distanţă între punctele L, M, N, O, P, Q, R, S. Intre punctele amintite
anterior se pot scrie 26 de ecuaţii de poziţie, din care trebuie să selectăm cele 16 ecuaţii astfel
încât să putem obţine soluţii. Astfel, s-au ales ecuaţiile de lungime constantă din relaţia 5.14.
 ( x − x )2 + ( y − y )2 + ( z − z )2 = QL2
L
Q
L
Q
L
Q

2
2
2
 x −x
2
S ) + ( y L − y S ) + ( z L − z S ) = SL
 ( L
 ( x − x ) 2 + ( y − y ) 2 + ( z − z )2 = LM 2
L
M
L
M
L
 M
2
2
 ( xM − x N ) + ( y M − y N ) + ( z M − z N )2 = NM 2

2
2
2
 ( xC − xQ ) + ( yC − yQ ) + ( zC − zQ ) = QC 2

 ( x − x ) 2 + ( y − y )2 + ( z − z )2 = SN 2
N
S
N
S
N
S

 ( xO − x L )2 + ( yO − y L )2 + ( zO − z L )2 = LO 2

2
2
2
 ( xO − x N ) + ( yO − y N ) + ( zO − z N ) = NO 2

2
2
2
2
 ( x P − xM ) + ( y P − y M ) + ( z P − z M ) = MP

2
2
2
2
 ( x P − xO ) + ( y P − yO ) + ( z P − zO ) = OP
2
2
2

2
 ( xQ − xP ) + ( yQ − y P ) + ( zQ − z P ) = PQ

2
2
2
 ( xQ − xR ) + ( yQ − y R ) + ( zQ − z R ) = RQ 2

2
2
2
 ( x R − xM ) + ( y R − y M ) + ( z R − z M ) = MR 2

2
2
2
2
 ( x R − xO ) + ( y R − yO ) + ( z R − zO ) = OR

2
2
2
2
 ( xS − x P ) + ( y S − y P ) + ( z S − z P ) = PS

2
2
2
2
 ( xS − x R ) + ( y S − y R ) + ( z S − z R ) = RS

(5.14)

 (x A − x L )2 + ( y A − y L )2 + (z A − z L )2 = LA 2

2
2
2
2
( x B − x M ) + ( y B − y M ) + (z B − z M ) = MB
 (xC − x N )2 + ( y C − y N )2 + (z C − z N )2 = NC 2

2
2
2
2
 (x D − xO ) + ( y D − y O ) + ( z D − z O ) = OD

2
2
2
2
 (x E − x P ) + ( y E − y P ) + ( z E − z P ) = PE
2
2
2
 (x − x ) + ( y − y ) + (z − z ) = QF 2
Q
F
Q
F
Q
 F
2
2
2
2
(
)
(
)
(
x
−
x
+
y
−
y
+
z
−
z
 G
R
G
R
G
R ) = RG
 (x − x )2 + ( y − y )2 + (z − z )2 = SH 2
S
H
S
H
S
 H

(5.15)

Acest sistem de ecuaţii cu 24 ecuaţii cu 24 necunoscute se poate rezolva numeric,
folosind metoda numerică Newton-Raphson.
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Prin rezolvare se obţin soluţiile coordonatelor fiecărui colţ al manipulatorului cu
ajutorul cărora se determină coordonatele centrului manipulatorului precum şi orientărea
acestuia, cu soluţiile din relaţia 5.16.



i yz
α = − arcsin 

X LMNO + X SRQP




1 − ixz 2 ) 
(
x =



2


YLMNO + YSRQP
 β = − arcsin(ixz )

y =

2




ixx


Z
+
Z

γ = arccos
LMNO
SRQP


z =

1 − ixz 2 ) 
(
2




(5.16)
în care x, y, z reprezintă coordonatele centrului manipulatorului iar α reprezintă rotaţia pe axa
X, β reprezintă rotaţia pe axa Y iar γ reprezintă rotaţia pe axa Z.
5.4.2.2 Distribuţia forţei în firele subsistemului de urmărire a mişcărilor

a)

b)

Figura 5.14 Tensiunile din fire (a) Forţele şi momentele ce apar la contactul a 2 obiecte (b)

În figura 5.14 b se prezintă forţele şi momentele ce apar la contactul generic dintre un
obiect virtual şi unul real utilizând o interfaţă haptică cu 6 grade de libertate. În cazul
dispozitivului cu 6 grade de libertate, bazat pe tensiuni în fire, aceste forţe şi momente sunt
realizate de către 8 motoare electrice care trag de 8 fire (figura 5.36 a) pentru a realiza senzaţii
haptice realiste. Pentru ca acest lucru să se poată realiza trebuie convertite forţele şi
momentele calculate în urma contactului dintre corpuri în tensiuni în fire, cu ajutorul unor
algoritmi de detecţie a coliziunii şi a rigidităţii materialelor. Forţele şi momentele calculate
sunt de forma:
 Rx 
R =  R y  .
 R z 

Nx 
N =  N y  .
 N z 

(5.17)

În figura 5.14 a sunt reprezentate tensiunile în fire produse de către motoare pentru a
genera forţele şi momentele ce dau returul haptic la nivelul părţii centrale a dispozitivului
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ataşat de mâna umană. Colţurile dispozitivului ataşat de mâna umană au fost notate cu O1…O8
iar colţurile cadrului de susţinere în care sunt montate dispozitivele de acţionare sunt notate cu
S1…S8. Cu T1...T8 au fost notate mărimile tensiunilor în fire ce reprezintă necunoscutele în
sistem.
Din egalitatea forţelor pe cele trei axe se poate scrie următorul set de sisteme de
ecuaţii:
 8
∑ Ti ⋅ uix = Rx
 i8=1

∑ Ti ⋅ uiy = R y .
 i =81
 T ⋅u = R
i
iz
z
∑
 i =1

8
∑ Tix ⋅ uix ⋅ a / 2 = N x
 i =81

∑ Tiy ⋅ uiy ⋅ b / 2 = N y i = 1...8.
 i =81
 T ⋅u ⋅c / 2 = N
iz
iz
z
∑
 i =1

(5.18)

în care a, b, c sunt dimensiunile dispozitivului ataşat de mâna umană pe axele x, y, z, iar T1...T8
reprezintă necunoscutele acestui sistem. Pentru rezolvare se vor da pe rând valori egale cu 0
pentru două tensiuni şi se vor calcula toate cele 8 cazuri posibile. Cazul corect este acela în
care toate tensiunile în fire sunt pozitive deoarece firele nu suportă forţe de compresiune.
5.4.3

Construcţia hardware integrată a interfeţei haptice cu 11 grade de libertate

În figura 5.15 a poate fi văzută construcţia practică a interfeţei haptice cu 11 grade de
libertate în scopul utilizării acesteia pe un birou, folosind pentru vizualizare un monitor şi
ochelari auto-stereoscopici. Lângă mănuşă se pot observa modulele de comandă pentru
motoarele aflate pe aceasta.

a)

b)

Figura 5.15 Privire de ansamblu asupra interfeţei haptice cu 11 grade de libertate: montată pe birou
(a),montată în sistemul de vizualizare de tip Holo-CAVE [Girbacia 06a](b)

În figura 5.15 b este prezentată integrarea interfeţei haptice în sistemul de vizualizare
de tip Holo-CAVE [Girbacia 06a]. Aici cadrul metalic de suport al interfeţei este înlocuit de
structura de susţinere a ecranelor de proiecţie a sistemului de vizualizare Holo-CAVE. S-a
dovedit astfel scalabilitatea acestei interfeţe haptice în raport cu alte sisteme de pe piaţă, a
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căror spaţiu de lucru este foarte limitat. Interfaţa montată în sistemul de vizualizare HoloCAVE are un spaţiu de lucru de 2700 x 2700 x 2100 mm, care este condiţionat doar de
dimensiunile sistemului de vizualizare. Motoarele au fost fixate în colţurile structurii de lemn
ale sistemului de vizualizare.
5.5 Concluzii

În acest capitol s-au propus şi prezentat 3 variante constructive ale unor interfeţe
haptice bazate pe tensiuni în fire cu scopul folosirii lor în simularea de cuple haptice.
Prima interfaţă a fost cea cu 3 grade de libertate, ce utilizează pentru realizarea forţelor şi
citirea poziţiilor 4 fire.
A doua interfaţă este cea cu 3 x 2 grade de libertate, ce utilizează pentru realizarea
forţelor şi citirea poziţiilor 8 fire.
Interfaţa cu 11 grade de libertate reprezintă o alternativă superioară la sistemul
comercial CyberForce [w9] produs de Immersion [w9]. Acesta din urmă are o serie de
dezavantaje cu privire la spaţiul de lucru limitat şi la posibilitatea obturării câmpului vizual
datorat sistemului de tip PHANToM [w2] ce determină poziţia în spaţiu a mănuşii
CyberGrasp [w9].

6. Cercetări experimentale privind interacţiunea cu mecanismele
virtuale utilizând diverse dispozitive haptice
6.1 Aplicaţii ale interfeţei haptice cu un grad de libertate

În capitolul 4 s-a prezentat o interfaţă cu retur de forţă pentru interacţiunea cu mediul
virtual prin intermediul unei cuple de rotaţie cilindrice. În continuare se va prezenta
implementarea practică a unui mecanism manivelă-culisă virtual, ce este vizualizat de un
utilizator folosind tehnologii de realitate augmentată (Augmented Reality AR) direct în
mediul real, suprapus peste dispozitivul haptic.
Realitatea augmentată a fost propusă ca o alternativă la realitatea virtuală [Wellner 93], dar în
prezent ele sunt privite ca două tehnologii complementare, fiecare având avantajele şi
aplicaţiile ei.
Tehnologiile de realitate augmentată permit utilizatorului să intre în contact cu lumea
virtuală şi cea reală în acelaşi timp, prin suprapunerea imaginilor generate în calculator direct
peste mediul real. Suprapunerea de obiecte peste mediul real se realizează de obicei prin două
metode:
- Folosind imagini ale mediului real preluate de 2 camere video ce sunt procesate apoi
de calculator, care suprapune obiectele virtuale şi le afişează în faţa ochilor
utilizatorului pe 2 mici ecrane LCD. Dezavantajul principal al acestei metode este
constituit de sistemul de captură a imaginilor care introduce distorsiuni cromatice şi
de profunzime în imaginile mediului real afişat, afectând foarte tare concentrarea
utilizatorului.
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-

Folosind un sistem de oglinzi semitransparente, dispuse în apropierea ochiului
utilizatorului, pe care se proiectează imagini generate de către calculator. Ochiul uman
percepe realitatea aşa cum este ea, fără distorsiuni cromatice sau de profunzime.

Pentru a putea genera obiecte virtuale în mediul real, trebuie ştiut în primul rând unde
se află originea sistemului de coordonate faţă de care să poate fi generate. Pentru a defini un
sistem de coordonate în spaţiul real, tehnologiile de realitate augmentată utilizează obiecte ce
pot fi recunoscute, plasate direct în mediul real, din imaginile video captate de către cel puţin
o cameră video. Aceste obiecte sunt numite markere (reprezentări geometrice plane ale unor
semne încadrate de un chenar pătratic - figura 6.1 a). În figura 6.1 b este prezentată o cască
HMD Trivisio See-Trough [w18], ce obţine imaginile mediului real prin intermediul a două
camere video dispuse frontal, la aceeaşi distanţă cu distanţa interpupilară, cu ajutorul căreia sa realizat această aplicaţie. Dacă distanţa dintre camere nu este bine reglată, utilizatorul are
probleme de acomodare, iar după un timp de utilizare intervine o senzaţie de ameţeală. În
partea opusă camerelor se află cele 2 mici ecrane LCD care au de asemenea posibilitatea
reglării distanţei interpupilare.

a)
b)
Figura 6.1 Exemplu de marker utilizat pentru obţinerea unui reper în spaţiu (a) Cască Trivisio SeeTrough [w18] folosită la vizualizarea obiectelor virtuale suprapuse peste spaţiul real (b)

Pentru a putea realiza aplicaţia AR, s-a ales o bibliotecă software specializată numită
ARToolkit [Kato 98], [Kato 99], [w43]. Acest modul software se ocupă de recunoaşterea
markerelor plasate în mediul real pentru a defini cu exactitate un punct în spaţiul real, în care
se va alege originea spaţiului virtual.
Această operaţie este denumită „alinierea mediului virtual cu un mediu real”.
Mecanismul manivelă-culisă este apoi desenat folosind funcţii pentru programare grafică
OpenGL [w41] în raport cu acel reper. Elementele acestuia sunt animate pe baza modelului
cinematic prezentat în capitolul 4. Arcul a fost desenat sub forma unor elemente toroidale ce
se depărtează între ele în funcţie de deformaţia acestuia. Legătura cu motorul electric este
realizată cu ajutorul unei librării dinamice de provenienţă MAXON [w11]. Modulele software
utilizate, precum şi întreaga aplicaţie este scrisă în limbajul de programare Visual C++ [w13].
În figura 6.2 a se poate observa mecanismul manivelă-culisă suprapus peste mediul real.
Manivela virtuală este suprapusă exact peste manivela reală, cele două elemente fiind colocalizate. Co-localizarea obiectelor virtuale peste cele reale este cea mai mare problemă a
realităţii virtuale şi augmentate, micile diferenţe făcând imersia de multe ori imposibilă.
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a)
b)
Figura 6.2 a) Suprapunerea şi sincronizarea mecanismului bielă-manivelă virtual peste interfaţa
haptică. b) Privire de ansamblu a dispozitivului cu un grad de libertate

În figura 6.3 este prezentată schema bloc de conectare a elementelor aplicaţiei, precum
şi sensul de deplasare al datelor. Se poate observa cu uşurinţă că interacţiunea utilizatorului cu
mediul virtual se face pe canalul vizual şi pe cel haptic. Deosebit de important este şi canalul
auditiv pentru a da mai mult realism simulării. În cazul acestei aplicaţii nu este nevoie de
imersie auditivă, deoarece există deja sunete reale produse de către reductorul montat pe
motor.

Figura 6.3 Schema tipică pentru o aplicaţie realizată cu interfaţa
haptică cu 1 DOF [Butnaru 07b]

În urma evaluării efectuate cu subiecţi umani s-a concluzionat că senzaţia de forţă
generată de către arcul virtual este extrem de realistă utilizând acest tip de interfaţă haptică.
Aceasta are multiple aplicaţii în industria simulărilor pentru instruire, într-o societate în care
materia primă este scumpă, iar oamenii nu pot să se instruiască direct pe un sistem real. Se pot
imagina diverse instalaţii mecanice ce pot fi comandate cu un grad de libertate, cum ar fi de
exemplu o maşină de găurit verticală, la care ruperea burghiului, în primii paşi de
antrenament, este foarte frecventă.
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6.2 Aplicaţii ale interfeţei haptice cu 3 grade de libertate

În capitolul 5 s-au prezentat aspecte teoretice şi construcţia hardware a unei interfeţe
haptice bazată pe tensiuni în fire cu 3 grade de libertate, echivalentul unei cuple sferice
virtuale. Această interfaţă restricţionează în spaţiul virtual 3 translaţii, făcând posibilă
emularea unor cuple cinematice de tip plan-plan, sferă-plan sau con-plan.
Interacţiunea cu acest tip de interfaţă haptică este similară cu cea obţinută cu ajutorul unui
dispozitiv haptic PHANToM [w2]. În mediul virtual cele trei grade de libertate controlează un
avatar sub formă de sferă, cu ajutorul căruia se pot atinge celelalte obiecte aflate în spaţiul
virtual.
Interacţiunea cu un mecanism de tip bielă-manivelă este deosebit de dificilă cu un
astfel de dispozitiv haptic prin contactul virtual punctiform. Pentru a experimenta o astfel de
interacţiune s-a modelat un mecanism similar cu cel prezentat la aplicaţia precedentă, folosind
de asemenea funcţiile pentru programare grafică OpenGL [w41]. Aplicaţia foloseşte o librărie
haptică numită CHAI 3D [Conti 03], [w3], care are integrat un algoritm special pentru
detecţia coliziunilor între obiectele virtuale. Forţele sunt calculate la contactul dintre obiectele
virtuale, conform teoriei prezentate în capitolul 5.
În figura 6.4 este prezentată interfaţa grafică a aplicaţiei de testare a interacţiunii cu
mecanism de tip manivelă-culisă, în care sfera de culoare galbenă este avatarul manipulat de
interfaţa haptică.

Figura 6.4 Aplicaţia de testare a interacţiunii cu un mecanism folosind interfaţa haptică cu 3 grade de
libertate

În partea dreaptă a figurii 6.4 se pot observa butoanele de comandă ale interfeţei
haptice dezvoltate de către autor, respectiv iniţializarea, pornirea, oprirea şi resetarea acesteia.
Pornirea algoritmului de detectare a coliziunilor este de asemenea apelabil printr-un buton.
Pentru ca mecanismul să poată fi manipulat, iar utilizatorul să simtă forţele ce apar la
contactul punctiform, trebuie ca avatarul să împingă manivela mecanismului desenată cu
culoarea roşie. Acest proces s-a dovedit extrem de complicat, deoarece avatarul nu este fixat
de manivelă şi se poate deplasa liber pe suprafaţa acesteia, ceea ce duce în foarte scurt timp la
pierderea contactului cu mecanismul.
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Figura 6.5 Aplicaţie pentru manipularea unor obiecte virtuale articulate elastic

A doua aplicaţie realizată foloseşte avatarul interfeţei haptice solidarizat cu un set de
sfere virtuale, articulate între ele printr-o legătură elastică. Fiecare sferă are o anumită masă
pe care utilizatorul o simte în timpul deplasării. De asemenea, articulaţiile elastice se alungesc
în timpul deplasării în funcţie de viteza de deplasare, iar forţa totală simţită de utilizator creşte
dinamic. În figura 6.5 este prezentată interfaţa grafică, dezvoltată de autor pentru acestă
aplicaţie, în care se pot observa sferele virtuale articulate elastic.
Acest tip de interfaţă haptică se poate utiliza cu succes în aplicaţii ce necesită selecţii
ale unor planuri 3D, fiind un înlocuitor excelent pentru clasicul maus sau maus 3D (Space
Mouce) [w1]. Se pot simţi rugozităţi ale diverselor suprafeţe ce se testează virtual şi se pot
transmite forţe dinamice.
6.3 Aplicaţii ale interfeţei haptice cu 2 x 3 grade de libertate

Deoarece simularea interacţiunii cu un mecanism virtual cu ajutorul unui singur punct
de contact materializat de interfaţa haptică cu 3 grade de libertate nu are rezultate
satisfăcătoare s-a realizat interfaţa haptică cu 2 x 3 grade de libertate, prezentată în capitolul 5,
pentru a experimenta această interacţiune.
S-a folosit o aplicaţie derivată din aplicaţia descrisă în cadrul subcapitolului 6.3, la care s-a
mai adăugat un avatar, corespunzător celui de-al doilea punct manipulat de interfaţă. Astfel
există posibilitatea de a interacţiona cu un mecanism cu ajutorul ambelor mâini, prinderea
elementului de acţionare al mecanismului, în cazul de faţă manivela, cu ajutorul a două
puncte.
Performanţele obţinute cu acest sistem au fost mai bune decât cu interfaţa cu 3 grade
de libertate, dar nu egalează calitatea interacţiunii realizate cu interfaţa cu un grad de libertate
prezentată în subcapitolul 6.2. În figura 6.6 este prezentată interfaţa grafică a aplicaţiei de
testare a unui mecanism manivelă-culisă, în care pot fi văzute cele 2 avatare corespunzătoare
celor 2 puncte manipulate de operator.
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Figura 6.6 Aplicaţia de testare a interacţiunii cu un mecanism folosind
interfaţa haptică cu 2 x 3 grade de libertate

O a doua aplicaţie realizată pe platforma CHAI 3D [Conti 03] este cea a cărei interfaţă
grafică este prezentată în figura 6.7. Această aplicaţie poate încărca orice tip de obiect generat
cu ajutorul unui soft CAD, prin apăsarea butonului Load Model. În momentul în care
amândouă avatarele interfeţei haptice cu 2 x 3 grade de libertate sunt în contact cu obiectul,
utilizatorul poate manipula acest obiect ori rezolva un anumit task simţind greutatea
obiectului virtual. Cel mai comun task este cel de asamblare a două obiecte virtuale. Se pot
regla prin intermediul unor cursoare software rigiditatea materialului obiectelor virtuale, forţa
de fricţiune între avatar şi obiectele virtuale precum şi forţa de frecare dinamică cu acesta.

Figura 6.7 Interfaţă universală pentru interacţiunea şi manipularea de obiecte virtuale generate din
programele CAD

Interacţiunea cu obiectele virtuale este deosebit de realistă în momentul atingerii şi
manipulării. În momentul în care se interacţionează doar cu un singur avatar, interfaţa se
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transformă într-o interfaţă cu 3 grade de libertate similară cu cea din aplicaţia prezentată
anterior.
6.4 Aplicaţii ale interfeţei haptice cu 11 grade de libertate

Obiectivul acestei aplicaţii este de a putea manipula un mecanism manivelă-culisă
virtual, pentru a simţi realist forţa generată de arc (figura 6.8). Faţă de aplicaţia realizată cu
interfaţa cu un grad de libertate, la care mişcarea se putea da numai din cupla de rotaţie a
manivelei, la această aplicaţie se poate prinde de oricare element al mecanismului pentru a-l
destabiliza, la fel ca în realitate. Articularea elementelor manivelei se realizează, ca la orice
animaţie pe calculator, folosind cinematica directă sau inversă a mecanismului pe care îl
formează.
Pentru reprezentarea virtuală a interfeţei haptice cu 11 grade de libertate, s-a folosit un
avatar sub forma unei mâini umane. Aplicaţia de control a fost scrisă în limbajul de
programare Microsoft Visual C++ [w13], iar reprezentarea grafică a avatarului şi a
elementelor mecanismului au fost realizate utilizând limbajul de programare pentru realitate
virtuală VRML [w17]. De asemenea pentru vizualizarea obiectelor realizate în VRML s-a
folosit o bibliotecă de afişare grafică numită BSContact [w42], produsă de către compania
germană Bitmanagement Software GmbH [w42]. Pentru detecţia coliziunii între elementele
mecanismului şi avatarul în formă de mână s-a folosit o librărie software de detecţie a
coliziunilor numită OPCODE [w44]. În figura 6.8 se prezintă interfaţa grafică a aplicaţiei,
integrată în sistemul de vizualizare Holo-CAVE [Girbacia 06a], realizat la Universitatea
Transilvania din Brasov.

Figura 6.8 Aplicaţia SPIDAR-Hand pentru testarea interacţiunii cu un mecanism articulat

Datele obţinute în urma interacţiunii cu elementele mecanismului sunt trimise
interfeţei cu 11 grade de libertate prin intermediul driverului descris în capitolul 5.4.4.
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În urma experimentului s-au generat forţe apropiate de cele simţite în cazul primei
aplicaţii, concluzia generală fiind că este extrem de dificil să realizezi o interfaţă haptică
universală care poate simula cu succes toate tipurile de cuple haptice. Cu toate acestea,
interfaţa haptică cu 11 grade de libertate poate fi folosită în diverse aplicaţii de manipulare –
asamblare a obiectelor virtuale, fiind utilă în scurtarea timpului de realizare a asamblărilor în
softurile CAD/CAE/CAM, prin introducerea unei metode de interacţiune naturală şi intuitivă.
6.5 Concluzii

În acest capitol s-au prezentat aplicaţii ale interfeţelor haptice cu 1, 3, 2 x 3 şi 11 grade
de libertate, a căror construcţie şi funcţionare a fost prezentată în capitolele 4 şi 5.
S-a pus în evidenţă faptul că interacţiunea în mediile virtuale cu mecanisme articulate este
mai realistică prin utilizarea cuplelor haptice reale şi destul de complexă prin utilizarea
cuplelor haptice virtuale.
Aceste aplicaţii sunt doar mici exemple, a ceea ce se poate realiza cu interfeţele cu
retur de forţă propuse şi realizate de autor.

7. Concluzii şi obiective viitoare
Dispozitivele haptice reprezintă sisteme prin care mediul real comunică forţe şi
mişcare cu mediul virtual, deoarece este simulat contactul mecanic virtual.
În ştiinţa mecanismelor contact mecanic este caracteristica principală a cuplei
cinematice, motiv pentru care, în prezenta teză de doctorat a fost introdusă noţiunea de cuplă
haptică. Pe această bază în prezenta teză de doctorat a fost efectuată o sistematizare originală
a sistemelor haptice pe scheletul clasificării cuplelor cinematice din cadrul disciplinei de
mecanisme.
Cercetările dezvoltate au demonstrat că legătura dintre un corp real şi unul virtual
printr-o cuplă reală este mult mai simplă şi eficace decât legătura printr-o cuplă virtuală
deoarece nu este necesară reproducerea tuturor reacţiunilor şi a restricţiilor geometrice. În
plus se permite experimentarea foarte realistică a funcţionarii mecanismelor virtuale. Pentru a
demonstra acest lucru a fost dezvoltat un sistem şi un experiment cu un mecanism virtual
acţionat manual. Pentru experimentarea cuplelor virtuale a fost dezvoltat un dispozitiv
SPIDAR dublu (2 x 3DOF) pentru a se putea controla simultan 2 puncte în spaţiu. În plus a
mai fost dezvoltată şi o interfaţă haptică originală pentru controlul unui număr suplimentar de
5 puncte - pentru aplicaţii de prehensiune în robotică.
În concluzie, se pot enumera următoarele contribuţii originale ale autorului:
1. S-au sistematizat principalele tipuri de interfeţe folosite pentru imersia unui utilizator întrun mediu virtual
2. S-au prezentat noi concepte originale privind mecanismele în vederea utilizării lor în
sisteme de realitate virtuală.
3. S-au definit mecanisme reale, mecanisme virtuale şi mecanisme hibride precum şi
terminologia de „cuplă haptică”
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4. S-au clasificat interfeţele haptice actuale în funcţie de tipul cuplei haptice pe care o pot
simula.
5. S-a propus o interfaţă haptică ce poate simula o cuplă haptică cu un grad de libertate
6. S-a realizat modelul cinematic şi dinamic al unui mecanism manivelă-culisă în vederea
testării unei cuple haptice de rotaţie.
7. S-a prezentat controlul unei interfeţe cu un grad de libertate.
8. S-a prezentat realizarea practică a interfeţei haptice cu un grad de libertate.
9. S-a propus o interfaţă haptică cu 3 grade de libertate bazată pe tensiuni în fire.
10. S-a prezentat modelul matematic şi controlul interfeţei cu 3 grade de libertate bazate pe
fire în vederea interacţiunii cu mecanisme articulate şi cu diverse obiecte virtuale.
11. S-a prezentat realizarea practică a unei interfeţe haptice cu 3 grade de libertate bazată pe
tensiuni în fire
12. S-a propus o interfaţă cu 3 x 2 grade de libertate bazată pe fire.
13. Sa prezentat modelul matematic şi controlul interfeţei cu 3 x 2 grade de libertate bazate pe
fire în vederea interacţiunii cu mecanisme articulate şi cu diverse obiecte virtuale.
14. S-a prezentat realizarea practică a unei interfeţe haptice cu 3 x 2 grade de libertate bazată
pe tensiuni în fire.
15. S-a propus o interfaţă originală, unică în lume, cu 11 grade de libertate, ataşată palmei
mâinii umane bazată exclusiv pe tensiuni în fire. Aceasta conţine un modul de urmărire
activă a poziţiei palmei şi un modul de apucare activă a obiectelor prin urmărirea poziţiei
degetelor.
16. S-a prezentat modelul matematic pentru urmărirea mişcărilor în spaţiu a palmei cu 6 grade
de libertate folosind tensiuni în fire.
17. S-a prezentat distribuţia forţelor (pentru cele 8 fire ale modulului de urmărire a mişcării
palmei cu 6 grade de libertate) calculate în timpul ciocnirii cu obiecte aflate în mediul
virtual.
18. S-a prezentat integrarea interfeţei cu 11 grade de libertate într-un sistem de vizualizare de
tip CAVE.
19. S-a prezentat realizarea practică şi controlul interfeţei haptice cu 11 grade de libertate.
20. S-a prezentat o aplicaţie practică, originală, unică în lume, de simulare a unei cuple
haptice de rotaţie folosind tehnici de realitate augmentată şi interfaţa haptică cu un grad de
libertate.
21. S-au prezentat aplicaţii privind interacţiunea cu un mecanism manivelă-culisă cu ajutorul
interfeţei haptice cu 3 grade de libertate.
22. S-au prezentat aplicaţii privind interacţiunea cu un mecanism manivelă-culisă cu ajutorul
interfeţei haptice cu 3x2 grade de libertate.
23. S-a prezentat o aplicaţie de simulare a interacţiunii cu un mecanism virtual folosind
interfaţa haptică cu 11 grade de libertate.
Rezultatele obţinute în teza de doctorat sunt utile proiectanţilor de noi interfeţe cu
retur de forţă, precum şi celor care doresc să realizeze aplicaţii cu acestea. Cu datele
prezentate se pot realiza noi aplicaţii de testare a diferitelor cuple cinematice ce pot fi folosite
pentru construcţia diferitelor simulatoare folosite în calificarea noii generaţii de muncitori pe
maşini simulate virtual, în vederea reducerii costului de pregătire. De asemenea se pot face
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antrenamente în medii simulate virtual pentru manipularea unor instrumente aflate în zone
inaccesibile operatorului uman, şi chiar se pot teleopera braţe robotizate aflate în aceste medii.
Pentru realizarea acestei teze s-au folosit limbaje de programare cum ar fi Visual C++,
VRML, OpenGL, Matlab, softul CAD Catia.
Diseminarea rezultatelor

Rezultatele cercetărilor efectuate de către autor în perioada realizării prezentei teze au
fost valorificate prin:
• Elaborarea şi publicarea a 16 lucrări ştiinţifice, 6 ca prim autor, 9 în străinătate şi 7 în
simpozioane din ţară
• Participarea la sesiuni şi conferinţe internaţionale în domeniu.
• Valorificare în 9 contracte de cercetare, în special internaţionale:
-

FP5 NAS GRD3-2001-61804 „IRMA” – Reconfigurable Virtual Reality System for
Intelligent Manufacturing Systems.
G1MA-CT-2002-04038 "ADEPT" - Advanced computer aided Design of Ecological
Products and Technologies integrating green energy sources.
Proiectul "Digital Factory", Fraunhofer IPA Stuttgart ,Germania.
FP6 IST-16565 "VEGA" - Virtual Reality in Product Design and Robotics.
IST 507248-2/2004 "INTUITION" - Network of Excellence on Virtual Reality and
Virtual Environments Applications for Future Workspaces
CEEX-II-03 "MERVI"- MEdiu colaborativ de Realitate VIrtuală pentru planificarea
preoperatorie in ortopedie.
CNCSIS cod 80 "TRIMA" - Tehnici si Tehnologii de realitate virtuala aplicate in
inginerie, medicina si arta.
CNCSIS AT cod 170 - "Interfaţă de realitate virtuala pentru simularea mecanismelor
articulate utilizând teoria sistemelor multicorp".
CNCSIS A Cod. 937 – "Simularea in timp real a sistemelor multicorp cu elemente rigide
si deformabile".

Direcţii viitoare de cercetare

Rezultatele teoretice şi practice ale cercetărilor dezvoltate în prezenta teză de doctorat
deschid noi orizonturi de cercetare în ingineria virtuală bazată pe interacţiunea cu retur de
forţă între obiecte reale şi virtuale. Între numeroasele subiecte care vor fi abordate în viitor se
pot menţiona:
• Perfecţionarea sistemului de control al interfeţelor haptice prin includerea în calcul a
efectului de elasticitate a firelor.
• Experimentarea tuturor cuplelor virtuale care pot fi generate cu dispozitivul SPIDARHand cu 11 grade de libertate.
• Integrarea returului haptic în interfeţe utilizator pentru softurile de inginerie mecanică,
detectarea zonelor de blocare a mecanismelor.
• Integrarea returului haptic în conceptul de prototipare virtuală, prin experimentarea şi
evaluarea direct de către utilizator a produselor virtuale înaintea realizării
prototipurilor fizice.
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Interfaces to simulate articulated mechanical systems with force feedback
in virtual reality

In this thesis problems about haptic systems and its applications in mechanical
engineering are studied. In order to achieve the purpose, the author proposes a new definition
for haptic system, that offer a different perspective about this research field, for good
adaptations to mechanical engineering applications.
From mechanical point of view, human interaction with physical systems is achieved
trough mechanical contact between human operator and a physical object. In the similar way,
human interaction with virtual systems has to be achieved through mechanical contact with a
virtual object, when the real and virtual spaces, communicate forces and positions in both
ways. From this point of view, haptic system can be view like a mobile linkage between two
bodies, one real and one virtual. Therefore, haptic system can be defined in a general way like
a “cinematic couple between a real body and a virtual one”. In context of mechanism
science, for this type of couple the author proposed the name “haptic couple”.
Definition above is the base of author approach in the haptic systems with
applicability in the mechanism field, which is the main objective of this thesis.
Starting from this definition, in chapter 2, after state of the art in the field of haptic
devices, is presented an original structural systematization of actual constructive solution used
in haptic systems, with identification of a new potential solutions and a critical evaluation in
the context created by the new definition proposed. Based on this analysis, the research
objectives has reformulated in a concrete and detailed manner.
In chapter 3 is presented a new mechanisms class – mechanisms with virtual
cinematic elements. In this context, are presented definitions of real mechanism, virtual
mechanism and hybrid mechanism (with real and virtual elements, real couples, virtual
couples and haptic couples).
In chapter 4 and 5 the author presented a number of haptic couples with various
degrees of freedom. Therefore, in chapter 4 is presented a haptic interface with one degree of
freedom for simulate a revolute joint between real and virtual objects, that compose a hybrid
mechanism. In chapter 5 are presented complex haptic interfaces designed and build by the
author, with 3 and 6 degrees of mobility, and a haptic cinematic chain with 11 degrees of
freedom (haptic interface that materialize more than one haptic couples).
In chapter 6 is presented experimental data and applications of haptic interfaces
presented in the chapters 4 and 5 and in chapter 7 are presented the final conclusions of this
thesis and the new research field open by this thesis.
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