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1.INTRODUCERE 
 

În procesul de realizare a oricărui produs competitivitatea cerută pe piaţă reclamă continuu noi 

tehnologii şi concepte care să ajute la creşterea eficienţei şi la reducerea timpului de lansare a 

produsului pe piaţă. Sistemele de proiectare asistate de calculator (în limba engleza CAD) au devenit 

în ultimii ani instrumentele de bază utilizate pentru proiectarea produselor mecanice asigurând astăzi 

un mediu de proiectare cu ajutorul calculatorului în spaţiul tridimensional ce permite proiectanţilor 

realizarea produselor într-un timp mai scurt şi mai eficient comparativ cu modul tradiţional 

neinformatizat. 

Ingineria mecanică reprezintă domeniul în care sunt utilizate cel mai des sistemele CAD. 

Aceste sisteme sunt folosite pentru proiectarea, realizarea si optimizarea componentelor mecanice, 

fiind un instrument indispensabil pentru realizarea modelelor 3D ale produselor cât şi pentru 

realizarea desenelor de execuţie ale componentelor fizice. Se poate afirma că sistemele actuale de 

proiectare cu ajutorul calculatorului sunt folosite cu succes în ingineria mecanică pentru creşterea 

eficienţei şi preciziei de proiectare, prin reducerea costurilor şi creşterea productivităţii procesului de 

proiectare. 

Unul din avantajele tradiţionale ale programelor CAD îl reprezintă posibilitatea creării şi 
stocării modelelor 3D, însă dispozitivele de interacţiune şi vizualizare clasice ca mouse, tastatură şi  
monitorul CRT/LCD2D precum şi tehnicile de interacţiune actuale nu asigură suficiente facilităţi 
interactive pentru realizarea şi manipularea acestor modele într-un mod natural şi intuitiv. De aceea 

este necesară dezvoltarea de noi echipamente, tehnici şi metafore de interacţiune care să permită 

accesul utilizatorului direct şi intuitiv în spaţiul 3D al modelului. 

Este unanim acceptat astăzi faptul că Realitatea Virtuala reprezintă tehnologia viitorului de 

interacţiune cu sistemele computerizate. În acest context, prezenta teză de doctorat porneşte de la 

ipoteza că sistemele convenţionale asistate de calculator vor fi treptat înlocuite de sisteme asistate de 

Realitate Virtuală, care vor introduce noi metafore de interacţiune om – maşină, astfel încât 

domeniile cunoscute sub denumirea generică de CAX (Computer Aided...) vor evolua în VRAX 

(Virtual Reality Assisted...,) prin implementarea de sisteme complexe imersive, cu interactivitate 

multimodală (multiple canale senzoriale, [Talabă 2006]).Progresele recente în acest domeniu tind să 
îmbunătăţească interfaţa cu calculatorul, prin înlocuirea sistemului tradiţional bazat pe mouse şi 
display 2D cu sisteme de vizualizare 3D imersive, dispozitive de retur de forţă, comunicare prin 

vorbire etc. [Jacob 1996, Fröhlich 2006, Bimber 2005, Bowman 2005b]. Aceste tehnologii oferă o 

mai bună senzaţie de imersie în mediul virtual, iar modul de interacţiune este natural şi intuitiv 

deoarece sunt utilizate comenzile vocale, mişcări ale mâinilor şi recunoaşterea gesturilor, modalităţi 
care coincid cu modul în care o persoană îşi comunică ideile sale unei alte persoane.  

În prezenta lucrare, se pleacă de la o nouă ipoteză, şi anume, aceea ca softurile  CAD au atins 

un apogeu de dezvoltare în ceea ce priveşte conceptele de modelare, având însă rămasă în urmă doar 

tehnologia de interacţiune (interfaţa) cu utilizatorul. Prin urmare, obiectivul central al acestei 

lucrări este de a concepe, realiza şi implementa o interfaţă multimodală, utilizând tehnologiile de 

realitate virtuală în conjuncţie cu infrastructura programelor de proiectare asistată de calculator 

(CAD) existente pe piaţa comercială (de exemplu SolidWorks[www22]).  

Integrarea tehnologiilor actuale RV în  softurile CAD comerciale permite obţinerea unui 

sistem care poate fi descris ca program CAD cu interfaţă multimodală RV. În acest mod sunt 

păstrate conceptele şi funcţiile de bază ale sistemelor CAD, care sunt utilizate în aceeaşi manieră 
pentru generarea geometriei parametrizate şi a informaţiilor necesare pentru modelare. În schimb, 

interfaţa multimodală RV oferă o alternativă pentru modul de interacţiune clasic ce se realizează 
actualmente doar prin intermediul echipamentelor 2D. Soluţia propusă de integrare a tehnologiilor 

RV simplifică într-o măsura semnificativă încărcarea cognitivă a utilizatorului prin utilizarea unor 
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echipamente de vizualizare a modelului 3D performante şi a unor metafore de interacţiune de 

persoana I intuitive, diferite de modalităţile utilizate în programele CAD convenţionale. În acest 

mod, se anticipează că proiectanţii utilizatori ai sistemului vor câştiga un avantaj competitiv 

semnificativ, deoarece îşi vor putea utiliza timpul eficient concentrându-se mai mult asupra inovaţiei 

(scopul) decât asupra programului CAD ajutător (mijlocul). În acelaşi timp, se vor păstra toate 

avantajele pe care programele CAD moderne le oferă: reducerea costului, scăderea timpului de 

proiectare al unui produs şi creşterea productivităţii. 
Lucrarea de faţă este structurată în următoarele şapte capitole: 

Capitolul 1 prezintă tematica lucrării şi formulează obiectivul central al tezei.  

În capitolul 2 sunt prezentate bazele introductive şi stadiul actual al sistemelor CAD şi 
formulează principalele limitări ale acestor sisteme. De asemenea se prezintă  stadiul actual al 

tehnologiilor actuale de realitate virtuală precum şi cercetările aplicative realizate până în prezent în 

domeniul sistemelor integrate VR-CAD. Pe baza studiului efectuat şi a limitărilor identificate pentru 

sistemele CAD actuale se formulează apoi în mod detaliat principalele obiective ale tezei. 

Capitolul 3 prezintă planul de cercetare, în raport cu stadiul actual identificat, pentru 

îndeplinirea obiectivelor formulate. Se formulează astfel necesitatea dezvoltării unui sistem de 

Realitate Virtuala inovativ în cadrul catedrei DPR, destinat aplicaţiilor de proiectare asistată de 

calculator, cuprinzând mai multe modalităţi de interacţiune, pentru a asigura o comunicare efectivă 
şi eficientă între utilizator şi calculator în ambele sensuri (input şi output), precum şi a unui nou set 

de metafore de interacţiune de persoana I, specifice activităţilor CAD. De asemenea, în acest capitol 

este ilustrată o metodă de combinare a acestor modalităţi de vizualizare şi interacţiune în cadrul unei 

interfeţe multimodale independente ce poate fi utilizată pentru înlocuirea interfeţelor actuale în 

softurile CAD moderne.  

În capitolul 4 este prezentată concepţia şi realizarea unui sistem de realitate virtuală imersiv 

Holo-CAVE cuprinzând tehnici pentru recunoaşterea gesturilor utilizatorului, a comenzilor vocale şi 
percepţia returului de forţă.  

În capitolul 5 este prezentată o interfaţă multimodală originala denumită VRSolid compusă 
dintr-un set complet de  metafore de interacţiune de persoana I pentru crearea, modificarea şi 
manipularea modelelor CAD. Tot în acest capitol este prezentată în detaliu concepţia şi realizarea 

modulelor software componente.  

Capitolul 6 cuprinde cercetări experimentale privind utilizarea sistemului de realitate virtuală 
pentru proiectarea asistată de calculator în diverse experimente, evidenţiind de fiecare dată 
avantajele şi limitările acestora.  

În capitolul 7 sunt prezentate concluziile finale, contribuţiile originale ale autorului precum şi 
valorificarea / diseminarea rezultatelor cercetării. 
 

2. STADIUL ACTUAL AL SISTEMELOR DE PROIECTARE  ASISTATĂ DE 

CALCULATOR ŞI REALITATE VIRTUALĂ 

 

2.1 Stadiul actual al sistemelor de proiectare asistată de calculator 

 

Analiza stadiului actual referitor la programele de proiectare asistată de calculator evidenţiază 
următoarele aspecte importante: 

• Proiectarea asistată de calculator utilizează programe specializate pentru asistarea inginerilor 

în activităţile de proiectare. Conform [Kunwoo 1999, Talabă 2000, Zeid 2004], soft-urile CAD/CAE 

reprezintă aplicaţii program care încorporează Grafică Asistată de Calculator şi 
automatizează/facilitează activităţile specifice în procesul de concepţie inginerească. 
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• Sistemele de proiectare asistată de calculator utilizate în activităţile inginereşti disponibile 

actualmente s-au diversificat şi îmbunătăţit, prin avantajele pe care le prezintă, devenind 

instrumentele de bază utilizate în ingineria mecanică pentru modelarea 3D.  

• Conform [www17], etapele incipiente ale ciclului de viaţa al unui produs influenţează 80% 

din costurile totale ale produsului. Pe parcursul acestor etape, se utilizează o mare diversitate de 

instrumente software care fac parte din categoria CAD / CAM / CAE,  oferind avantaje importante, 

cum ar fi: îmbunătăţirea eficienţei, creşterea calităţii, evitarea erorilor,  reducerea costurilor, timp de 

livrare scurt etc. 

• Modelul CAD digital  prezintă avantajul utilizării în cadrul ingineriei concurente [Zeid 

2004] pentru analizarea şi simularea unui produs, realizarea de studii de fezabilitate etc. Acest 

model permite identificarea eventualelor probleme încă din faza de proiectare, înainte de fabricaţie, 

ceea ce reprezintă un factor important pentru reducerea timpului de livrare şi pentru calitatea 

produsului final. 

• Sistemele CAD au cunoscut o evoluţie dinamică de-a lungul timpului, în momentul de faţă 
fiind disponibile pe piaţă numeroase programe CAD provenind de la diverşi producători. Deoarece 

multe din firmele producătoare de sisteme CAD au fuzionat sau au fost preluate, mai mult de 

jumătate din piaţă este dominată de patru corporaţii:  Autodesk (producătoare a sistemelor 

AutoCAD, Inventor, Mechanical Desktop, [www19]), Dassault Systemes, [www20],  (producătoare 

a sistemelor CATIA, SolidWorks, Delmia), PTC [www21]  - producătoare a sistemului 

Pro/ENGINEER, Siemens UGS  Corporation (NX, SolidEdge) [www23]. 

• Sistemele CAD moderne integrează în cadrul procesului de proiectare atât algoritmi 

software, cât şi dispozitive hardware de interacţiune cu modelele realizate. Resursele hardware  cel 

mai des utilizate sunt reprezentate de un echipament de vizualizare(monitor LCD/CRT) şi periferice 

de intrare (mouse şi tastatură). Prin intermediul acestor echipamente utilizatorul poate să vizualizeze 

modelul CAD şi să activeze funcţii din sistemul CAD. Modulul software joacă rolul de interfaţă cu 

utilizatorul GUI (eng. Graphical User Interface) fiind compus din meniuri şi icoane care permit 

utilizatorilor activarea diferitelor funcţii ale softului CAD. În mod tipic, softul CAD include funcţii 
pentru: generarea modelului, manipularea modelului, generarea informaţiilor pentru vizualizare, 

interacţiunea cu utilizatorul, managementul bazei de date, interoperabilitatea  cu alte softuri CAD 

existente. 

• Softul CAD utilizează o structură de date specifică pentru a  salva geometria şi topologia 

modelelor geometrice. Această structură de date reprezintă o bază de date predefinită în care sunt 

înregistrate informaţiile modelului. Fişierul fizic în care sunt stocate informaţiile modelului în 

formatul definit de structura de date a sistemului CAD reprezintă o bază de date CAD. În cadrul 

sistemelor CAD există trei tipuri de forme în care un model CAD poate fi reprezentat în baza de 

date: model filar (wireframe), model cu suprafeţe şi model solid. 

• Programele CAD actuale permit realizarea unei game variate de operaţii ce include 

realizarea de geometrii 2D precum şi modelarea suprafeţelor şi a solidelor 3D.Utilizând tehnicile 

actuale, un model solid poate fi obţinut prin combinarea următoarelor modalităţi: Constructive Solid 

Geometry (CSG), Boundary Representation (B-Rep), tehnica sweeping, modelarea prin 

trăsături[Talabă 2000]. 

• Vizualizarea modelelor CAD se face în general prin intermediul unui monitor  2D de înaltă 
rezoluţie. Pentru generarea modelelor CAD se utilizează periferice de intrare reprezentate în cele 

mai multe cazuri de tastatură şi mouse 2D. De asemenea mai sunt utilizate dispozitive de 

introducere tip tabletă de digitizare, creion interactiv( en. Touch Pen) sau monitoare senzitive (en. 

Touch Sensitive Screens)[www16]. 

• Sisteme CAD comerciale actuale prezintă o interfaţă grafică cu utilizatorul aproximativ 

similară, bazată pe standardul Microsoft – metafora biroului de lucru (desktop), formată din zone de 
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vizualizare (denumite ferestre principale şi ferestre de dialog) şi zona instrumentelor (cum sunt bara 

de meniu, icoane şi bara de stare ) denumită WIMP (Windows, Icons, Menu, Pointer [van Dam 

1997]). 

Din analiza sistemelor CAD actuale, reies următoarele limitări: 
� Tehnologiile de interacţiune cu spaţiul modelului nu au evoluat semnificativ în ultimii ani, 

fiind similare cu cele utilizate din anii 1980. Astfel vizualizarea modelului virtual se realizează prin 

intermediul monitorului grafic CRT/LCD, iar interacţiunea cu modelele CAD se realizează prin 

intermediul dispozitivelor cu 2 grade de libertate (tastatura, mouse-ului) şi a interfeţei WIMP. 

Aceste modalităţi de interfaţare incomodează într-o oarecare măsură utilizatorii pe parcursul 

operaţiilor de modificare a modelului CAD.  

� Tendinţa actuală reflectată în cercetările de vârf în domeniu este de a îmbunătăţi 
interacţiunea cu programele CAD, astfel încât inginerul proiectant să se concentreze asupra 

proiectului şi nu pentru activarea unor funcţii ale programului de proiectare. Tehnicile fundamentale 

de modelare pot şi ar trebui sa rămână aceleaşi, în schimb interfaţa şi echipamentele de interacţiune 

necesită îmbunătăţiri urgente. 

 

2.2 Stadiul actual al cercetărilor/realizărilor în domeniul realităţii virtuale 

 

Termenul Realitate Virtuală (RV)  provine din limba engleză “Virtual Reality”,  reprezentând 

o modalitate de comunicaţie interactivă dintre om şi calculator [Vince 2000].Realitatea Virtuală este 

un domeniu de cercetare relativ nou ce cunoaşte o dezvoltare dinamică în ultimii ani. În mod 

continuu noi tehnologii de vizualizare şi interacţiune cu mediul virtual sunt realizate, având un 

impact important asupra modulului în care utilizatorii vizualizează, navighează şi interacţionează cu 

mediul virtual. În plus, pe măsura ce tehnologiile RV se dezvoltă, interesul major pentru 

implementarea acestora în industrie creşte deoarece oferă numeroase avantaje din punct de vedere al 

costului cât şi al productivităţii [Talabă 2006, Runde 2007, Bao 2002, Neugebauer 2004, Dai 1998, 

Kaewkuekool 2001, Scharm1999]. Sistemele de realitate virtuală sunt compuse din mai multe 

componente distincte (fig 2.1).  

 

 
       

Fig. 2.1 Arhitectura unui sistem RV generic 
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În cadrul sistemelor de RV, calculatorul are rolul de a reda mediile virtuale şi de a permite 

integrarea echipamentelor de vizualizare şi interacţiune. Pentru vizualizare se pot utiliza monitoare 

CRT/LCD, ochelari pentru vizualizare stereoscopică (en: shutter glasses) căşti (en: helmets) şi 
sisteme de proiecţie tridimensională a mediului virtual tip CAVE(fig.2.3) [Cruz-Neira1993, Fröhlich 

2006]. Utilizatorul are posibilitatea de a naviga şi interacţiona cu obiectele incluse în mediul virtual 

prin intermediul unei mari diversităţi de echipamente: mănuşi cu senzori(fig. 2.2), dispozitive 

haptice(fig. 2.4), joystick, sisteme de urmărire a mişcării etc. Sistemul software trebuie să realizeze 

sincronizarea datelor furnizate de dispozitivele de interacţiune şi prezentarea grafică a obiectelor din 

mediul virtual [Burdea 2003]. 

 

                        

      

    Fig. 2.2 Mănuşi Fakespace         Fig. 2.3 Sistem CAVE cu 3 ecrane        Fig. 2.4 PHANToM ™         

                                                    de proiecţie  Fraunhofer IPA[www05]  

 

Fiecare echipament RV prezintă avantaje dar şi limitări. În tabelul 2.1 sunt prezentate 

avantajele şi dezavantajele principalelor tehnologii RV din perspectiva implementării acestor 

tehnologii în cadrul unui sistem de proiectare asistată de calculator. Toate aceste aspecte au fost 

interpretate ca noi cerinţe de optimizare a noului sistem integrat VRAD dezvoltat în cadrul acestei 

lucrări.  
Tabelul 2.1 Avantajele şi dezavantajele principalelor tehnologii RV 

 

Echipament RV Avantaje Dezavantaje 

Mănuşi cu senzori 

 
• Oferă posibilitatea de a utiliza 

ambele mâini în procesului de 

proiectare; 

• Oferă un mod natural de 

interacţiune prin intermediul 

gesturilor; 

 

•  Necesită implementarea anterioară a 

unui limbaj de gesturi care să 
corespundă cu comenzile ce se doresc 

a fi transmise; 

•  Necesită utilizarea unor echipamente 

care să permită identificarea rapidă şi 
precisă a gesturilor; 

Comenzi vocale • Necesită utilizarea unor 

dispozitive hardware simple 

(microfon); 

• Flexibilitate în modul de 

configurare a comenzilor 

vocale pentru operaţii CAD; 

• Oferă posibilitatea de a utiliza 

ambele mâini în cadrul 

procesului de proiectare; 

 

• Nu există module software care să 
permită recunoaşterea comenzilor 

vocale în limbajul nativ al 

utilizatorului; 

• Necesită o calibrare eficientă anterior 

utilizării, pentru identificarea 

accentului şi pronunţiei utilizatorului; 
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Sisteme de urmărire a 

mişcării  

• Urmărirea spaţială a 

mişcărilor utilizatorului ce 

permite un mod mai intuitiv 

de interacţiune pentru 

controlul vizualizării, selecţia 

şi manipularea obiectelor.  

 

• Necesită realizarea unei calibrări 
precise anterior utilizării; 

• Cost ridicat; 

• Unele sisteme utilizează cabluri de 

conexiune cu calculatorul care 

incomodează utilizatorul. 

Sisteme imersive de 

vizualizare 

• Creează un mediu de 

vizualizare realistic. 

• Îmbunătăţesc senzaţia de 

imersie a utilizatorului în 

mediul virtual precum şi 
percepţia profunzimii 

obiectelor CAD. 

• Infrastructura complexă a 

echipamentelor. 

• Cost ridicat pentru realizare. 

Echipamente haptice • Percepţie formă  şi proprietăţi 
fizice ale modelului CAD. 

• Spaţiul de lucru al echipamentelor 

comerciale actuale este redus. 

• Necesită existenta unei structuri de 

informaţii a modelului CAD separate 

de cea vizuală. 
 

2.3 Sisteme integrate VR-CAD realizate în alte centre de cercetare 

 

Tehnologiile de realitate virtuală s-au dezvoltat în ultimul deceniu, ajungând a fi implementate 

în cadrul aplicaţiilor industriale [Nomura 2006]. Datorită avantajelor pe care tehnologiile RV le 

oferă [Raposo2005, Bowman2005a] pe plan mondial au fost realizate cercetări care au avut ca scop 

integrarea tehnologiilor de realitate virtuală în procesul de generare a modelelor CAD, fiind astfel 

create noi tipuri de sisteme CAD denumite VRAD (Virtual Reality Aided Design). Cercetările 

actuale în domeniul sistemelor integrate VRAD au condus la sisteme care pot fi clasificate în două 
categorii: 

• Sisteme integrate VRAD în care tehnologiile RV sunt utilizate doar pentru vizualizarea 3D a 

modelelor CAD generate anterior în cadrul sistemelor CAD convenţionale, în scopul 

evaluării acestora[Jezernik 2003, Raposo 2005,Weyrich 1999, Sa 1999,Whyte 2000,Vahl 

2003,  Paillot 2003, Berta 1999]. Dezavantajul acestui tip de sistem îl reprezintă 
imposibilitatea de a modifica direct în mediul imersiv a modelul 3D, fiind necesar ca 

utilizatorul să revină în cadrul sistemului CAD convenţional pentru a realiza modificările 

necesare. Un alt dezavantaj îl reprezintă necesitatea conversiei modelului CAD convenţional 

într-un format recunoscut de către sistemul RV (de exemplu VRML[VRML2007]). Această 
operaţie necesită un timp îndelungat pentru conversia modelelor CAD complexe, de 

asemenea existând posibilitatea pierderii unor informaţii geometrice în momentul procesului 

de conversie.  

• Sisteme integrate VRAD care permit crearea, modificarea şi manipularea modelelor CAD 

3D utilizând tehnologii RV, de asemenea oferind posibilitatea vizualizării şi evaluării 
modelul 3D în cadrul mediului virtual imersiv[ Dani1997, Jayram1999, Stork 2000, 

Schkolne 2002, Fiorentino2002, Cappello 2006, Neugebauer2006]. 

Din analiza sistemelor VR actuale, reies următoarele concluzii: 

� Tehnologiile de RV sunt considerate în linii mari ca fiind nouă generaţie de interfeţe om-

calculator; datorită avantajelor pe care acestea le au, pot reprezenta o soluţie de realizare a 

noilor interfeţe pentru sistemele CAD. 



    Cercetări teoretice şi experimentale privind dezvoltarea de interfeţe multimodale de realitate virtuală pentru CAD 

 

 

 

11 

� Tehnologiile de RV au ajuns la maturitate, noi echipamentele de realitate virtuală au fost 

dezvoltate, revoluţionând modul în care utilizatorii vizualizează, navighează şi 
interacţionează cu mediul virtual. 

� Există numeroase cercetări pe plan mondial în centre de cercetare prestigioase privind 

dezvoltarea de sisteme integrate VRAD. Cu toate că s-au realizat eforturi importante nici 

unul din sistemele prezentate nu a realizat un impact important  în evoluţia sistemelor CAD 

comerciale, deoarece presupune reconceperea în întregime a softurilor CAD existente. 

Transferul acestui tip de abordare în practică este extrem de costisitor, întrucât presupune 

renunţarea completă la softurile existente şi înlocuirea acestora cu noile softuri VRAD.  

 

Obiectivele tezei 

 

Ţinând seama de limitările sistemelor CAD actuale, lucrarea îşi propune următoarele obiective 

principale: 

     Obiectivul central al tezei: 

• Conceperea, realizarea şi implementarea unei interfeţe multimodale utilizând tehnologiile de 

realitate virtuală actuale pentru utilizarea în conjuncţie cu un sistem existent (comercial) de 

proiectare asistată de calculator care să ilustreze o modalitate eficientă de trecere la sistemele 

VRAD imersive. 

Obiective  operaţionale: 

• Realizarea unui studiu al interacţiunii cu sistemele CAD şi definirea unui model cognitiv al 

interacţiunii CAD. 

• Realizarea planului de cercetare privind dezvoltarea unei interfeţe multimodale destinată 
aplicaţiilor VRAD. 

• Proiectarea şi realizarea unui sistem de realitate virtuală imersiv de tip CAVE reconfigurabil 

cu patru ecrane de proiecţie pentru vizualizarea stereoscopică a modelelor CAD. 

• Conceperea şi implementarea unui modul software pentru urmărirea şi identificarea 

mişcărilor utilizatorului utilizând  un sistem optic cu trei camere infraroşu. 

• Conceperea şi implementarea unui modul software pentru recunoaşterea gesturilor 

utilizatorului utilizând  mănuşi cu  senzori tactili. 

• Conceperea şi implementarea unui modul software pentru recunoaşterea comenzilor vocale 

transmise de către utilizator. 

• Conceperea şi implementarea unui modul software pentru percepţia kinestezică a formei 

modelelor CAD utilizând echipamentul haptic Sensable Phantom. 

• Combinarea modalităţilor pentru interacţiune în cadrul interfeţei multimodale - comparativ 

cu modul clasic de utilizare în cadrul sistemelor CAD. 

• Concepţia unei arhitecturi software a interfeţei multimodale ce combină echipamentele RV şi 
modulele software  corespunzătoare modalităţilor de interacţiune considerate. 

• Propunerea unor modalităţi eficiente de comunicaţie a evenimentelor dintre sistemul 

comercial CAD şi sistemul RV care să asigure interoperabilitatea dintre sisteme. 

• Propunerea unui algoritm inovativ pentru translatarea informaţiilor geometrice şi topologice 

din baza de date a unui sistem CAD comercial în baza de date a sistemului RV.  

• Definirea unui set complet de metafore de interacţiune de persoana I pentru crearea, 

modificarea şi manipularea modelelor CAD, care sa înlocuiască complet sistemul interactiv 

tradiţional WIMP. 

• Implementarea de funcţii pentru asigurarea interoperabilităţii sistemului integrat VRAD cu 

alte sisteme CAD comerciale. 
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• Realizarea  de cercetări experimentale privind evaluarea percepţiei profunzimii modelelor 

3D CAD utilizând sistemul imersiv Holo-CAVE. 

• Realizarea  de cercetări experimentale privind analiza eficientei interacţiunii cu modele CAD 

utilizând echipamente de transmitere a comenzilor clasice 2D (mouse, tastatură) şi 
echipamente RV. 

• Realizarea unor cercetări experimentale privind determinarea eficienţei recunoaşterii 

comenzilor vocale utilizând modulul software realizat. 

• Testarea experimentală a eficienţei globale a noului sistem integrat VRAD comparativ cu 

sistemul CAD SolidWorks.  

3. PLANUL DE CERCETARE PRIVIND REALIZAREA UNEI INTERFEŢE 

MULTIMODALE DESTINATĂ APLICAŢIILOR VRAD 

 

În acest capitol se va prezenta conceptul interfeţei multimodale dezvoltată în această lucrare 

destinată aplicaţiilor VRAD. Sunt prezentate noi concepte de metafore de interacţiune dezvoltate pe 

baza tehnologiei RV care permit imersia utilizatorului în mediul virtual şi dezvoltarea unei noi 

generaţii de  interfeţe cu programele CAD. Planul cercetărilor propuse în prezenta teza de doctorat 

este ilustrat în fig.3.1. 

 
 

Fig. 3.1 Planul cercetărilor propuse în teză 
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3.1 Interacţiunea utilizatorului cu sistemele de proiectare asistată de calculator 

 

Dezvoltările viitoare privind realizarea unei noi interfeţe om calculator eficiente pentru 

sistemele CAD necesită înţelegerea procesului de interacţiune al utilizatorului cu aceste sisteme. În 

acest scop, este necesară definirea unui model al interacţiunii pe baza căruia să poată fi studiate 

performanţele diverselor interfeţe. În literatură sunt cunoscute diverse metode de modelare a 

interfeţelor [Ye 2006,Weidlich 2007, Neugebauer 2006,Zhong 2005, Fiorentino 2002], însă în toate 

cazurile scopul modelului este reprezentarea conceptului şi nu studiul cognitiv al interacţiunii. În 

scopul facilitării cercetării, în lucrarea de faţă se propune o nouă metodă de reprezentare a 

interfeţelor bazată pe entităţi specifice denumite metafore de interacţiune. Deşi denumirea de 

metafora de interacţiune este utilizată în literatură, nu se cunoaşte o metodologie de reprezentare a 

interfeţelor om-maşină,  bazată pe un sistem structurat de entităţi de tip metafora. Astfel, modelul 

propus de către autor defineşte interfaţa ca un set complet de metafore de interacţiune capabil să 

faciliteze comunicarea efectivă şi eficientă între utilizator şi calculator. Datorită imensului potenţial 

de încapsulare, metafora poate fi utilizată la proiectarea interfeţelor în acelaşi mod în care 

„trăsăturile” sunt folosite în proiectarea CAD, utilizând principiul proiectării orientate pe obiecte: 

moştenire, încapsulare etc., având potenţialul de a revoluţiona proiectarea  de interfeţe complexe, cu 

o înaltă eficienţă cognitivă. 
Pe baza acestui model, în prezenta teză de doctorat autorul îşi propune ca obiectiv ştiinţific 

principal explorarea fezabilităţii interfeţei de Realitate Virtuală ca alternativă cognitivă la interfaţa 

WIMP, utilizată în cazul softurilor CAD de modelare geometrică. 
 

3.1.1 Teoria metaforei de interacţiune 

 

Cerinţele generale ale unei interfeţe om-maşina sunt:comunicare intuitivă şi efectivă (fără 
erori), productivitate şi confort pentru utilizator,necesităţi minime sau chiar nule de instruire la 

început. Pentru a fi îndeplinite cerinţele de mai sus, în mod ideal, maşina ar trebui să înţeleagă şi 
chiar să anticipeze intenţiile utilizatorului [FP7-ICT- Challenge 2 Workprogramme]. 

Din punctul de vedere al psihologiei cognitive [Miclea 1999], utilizatorul sistemelor CAD 

poate fi privit ca un sistem cognitiv care proiectează un produs în mod eficient, prin utilizarea 

calculatorului. Acesta din urmă, poate fi definit ca un sistem de calcul care transformă informaţiile 

de intrare în informaţii de ieşire pe baza unor operaţii logice şi matematice. Pentru realizarea 

obiectivului propus utilizatorul interacţionează cu calculatorul. Interacţiunea dintre sistemul 

cognitiv şi sistemul de calcul se realizează prin intermediul echipamentelor şi tehnicilor de 

interacţiune furnizate de către sistemul computerizat aflat la dispoziţie.   

Interacţiunea cu calculatorul necesită comunicarea de cunoştinţe precum şi efectuarea unor 

procese mecanice(de exemplu deplasarea mouse-ului, apăsarea unei taste). Deoarece structura 

internă a celor două sisteme nu este compatibilă trebuie sa existe o interfaţă care să faciliteze 

procesul de comunicare a informaţiilor. În vederea comunicaţiei om-calculator este necesar ca 

sistemul cognitiv să posede anumite cunoştinţe. Cunoştinţele reprezintă un grup de informaţii 
acumulate în memorie pe baza experienţei sau studiului, cu o anumită structură. Cu alte cuvinte 

cunoştinţele sunt informaţii structurate cu un anumit  scop (fig. 3.2). 

Procesul primar al unei interacţiuni se numeşte metaforă de interacţiune (pe scurt „metaforă”). 

O metaforă include o acţiune din partea utilizatorului urmată de o reacţie anticipată din partea 

sistemului, determinând declanşarea şi conducerea unui proces. Unul dintre cele mai importante 

aspecte ale metaforei este posibilitatea de a defini concepte noi prin intermediul unor cunoştinţe 

familiare. În lucrarea [Lakoff 1980]  metafora este definită ca  figura de stil care constă în a  înţelege 

şi experimenta un anumit lucru sau fapt pe baza unei comparaţii implicite cu un altul. Datorită 
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metaforei se pot transfera concepte memorate anterior  către concepte nefamiliare utilizatorului, 

astfel fiind acumulate cunoştinţe noi pe baza celor anterioare. Adesea, pentru a introduce un nou 

concept, acesta este prezentat în relaţie cu unul cunoscut, în acest mod fiind simplificat procesul de 

învăţare. La proiectarea unei interfeţe utilizator, metaforele pot fi combinate şi asamblate pentru a 

forma alte metafore, care vor sugera în mod logic utilizatorului operaţiunile ce trebuie efectuate. 

Aceste metafore vor constitui componente adiţionale ale interfeţei, încapsulate ca atare.  

Interfeţele sunt compuse din metafore, care pot declanşa diversele procese necesare în timpul 

activităţii specifice. Utilizarea metaforelor  în calitate de componente primitive ale interfeţei permite 

separarea celor  două aspecte ale proiectării unei interfeţe utilizator: discretizarea activităţii 
inginereşti într-un număr limitat de activităţi primitive şi evaluarea încărcării cognitive pentru 

fiecare caz în parte. 
 

 
Fig. 3.2 Modelul cognitiv al interacţiunii cu sistemele CAD 

 

3.1.2 Percepţia sinelui în procesul de interacţiune. Avatari 

 

În procesul interacţiunii, utilizatorul  percepe spaţiul modelului şi eventual un spaţiu 

suplimentar al instrumentelor care îl ajută să emită comenzi pentru diverse operaţii pe care le doreşte 

asupra modelului CAD în lucru.  În cazul interfeţelor computerizate clasice, utilizatorul nu este în 

contact direct cu modelul şi cu icoanele (sau liniile din meniuri) ci în contact indirect prin 

intermediul unui obiect grafic denumit avatar, pe care  îl poate manipula cu ajutorul unui periferic. 

În special în cazul interfeţelor WIMP, avatarul este foarte simplu – un pointer, manipulat de către 

utilizator prin intermediul mouse-ului. Contactul indirect al utilizatorului cu spaţiul modelului va fi 

denumit în prezenta lucrare interacţiune de persoana a II-a, prin interacţiune de persoana I urmând a 

se defini toate metaforele care presupun contact direct cu spaţiul virtual (fără utilizarea de avatari).  

Noutatea absolută pe care tehnologiile de Realitate Virtuală o pot aduce în tehnica de 

interacţiune şi care nu este exploatată în interfeţele actuale CAD o reprezintă posibilitatea de 

interacţiune de persoana I, în care utilizatorul manipulează direct obiectele din scena virtuală (fără a 

mai recurge la avatari), pe baza imersiei co-localizate cu modelul geometric în spaţiul virtual. 

 

3.1.3 Metafora de interacţiune actuală WIMP în CAD 

 

Conceptul de interacţiune WIMP este o materializare a metaforei „desktop virtual=birou 

virtual” permiţând contactul vizual simultan cu instrumentele de interacţiune şi ajutând astfel la 

reducerea timpului de lucru în mediul CAD. Elementele componente ale acestei metafore(fig. 3.3) 

pot fi ele însele considerate metafore de nivel inferior încorporate. Utilizând metafora WIMP, 

majoritatea funcţiilor care se pot activa au reprezentare vizuală (prin intermediul icoanelor), iar 

utilizatorii selectează comenzile prin activarea icoanelor corespunzătoare cu ajutorul pointerului 

(tabelul 1). Un exemplu îl reprezintă translatarea unui obiect CAD ce necesită specificarea 

secvenţială prin intermediul icoanelor conţinute de interfaţa WIMP a sistemului CAD a axelor de 

translaţie (x,y,z) urmând ca apoi să revină în spaţiul de lucru tridimensional şi prin intermediul unei 

operaţii ”drag&drop” să realizeze aceasta translaţie. 



    Cercetări teoretice şi experimentale privind dezvoltarea de interfeţe multimodale de realitate virtuală pentru CAD 

 

 

 

15 

 

 
           Fig. 3.3 Metafora de interacţiune WIMP    

 

3.1.4 Deficienţe ale interacţiunii WIMP în softurile CAD actuale  

 

Datorită creşterii exponenţiale a informaţiilor cu care fiecare utilizator lucrează şi a 

diversificării acestora metafora WIMP prezintă limitări ce se traduc în eforturi cognitive 

considerabile depus de utilizator mai ales în etapa de instruire când acesta trebuie sa efectueze 

raţionamente asupra instrumentelor (icoane, meniuri) care necesită a fi utilizate pentru o anumită 
comandă, să le identifice si selecteze pe cele potrivite, iar în final să activeze aceste icoane prin 

intermediul pointerului. Evident, pe măsură ce se instalează o anumita rutină, efortul cognitiv scade, 

însa şi pentru aceasta etapa este importanta organizarea şi eficienţa metaforei. Interfaţa WIMP a 

sistemelor CAD nu permite utilizarea principiului de manipulare directă a modelului CAD deoarece 

introduce elemente de interfaţare ca meniuri, ferestre de dialog etc., ce reprezintă nişte mediatori 

dintre utilizatori şi funcţiile sistemului.  

Sistemele CAD moderne (CATIA, PRO/E, SolidWorks, NX) introduc conceptul de 

parametrizare pentru generarea geometriei unui produs. Obiectele astfel definite permit realizarea 

de transformări geometrice prin editarea valorilor parametrilor din structura arborescentă a bazei de 

date. Totuşi se poate aprecia că această modalitate de interfaţare incomodează într-o oarecare 

măsură utilizatorii pe parcursul operaţiilor de modificare a modelului CAD datorită afişării 
simultane pe ecran a unor reprezentări 2D si 3D care necesită efort de imaginaţie din partea 

utilizatorului. De asemenea utilizatorii trebuie sa îşi distribuie atenţia între zona grafică a  ecranului,  

spaţiul de lucru 3D şi structura arborescentă. De aceea, din punct de vedere al utilizatorului, o 

simplificare a interfeţei pentru modelarea solidelor 3D în cadrul sistemelor CAD ar fi binevenită.  
 

  

 

Fig. 3.4 Evoluţia sistemelor CAD către sisteme VRAD [Dong 2007] 
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3.2 Conceptul de interacţiune multimodală cu sistemele CAD in mediu virtual 

 

Interacţiunea multimodală poate fi definită ca o combinaţie de mai multe modalităţi de 

comunicare om-maşină (OUTPUT şi INPUT) integrate în cadrul unei interfeţe care permite o 

comunicare efectivă cu calculatorul. În principiu comunicarea umană se bazează pe două secvenţe: 

percepţie mesaj şi transmitere mesaj. Prima secvenţa este realizată cu ajutorul dispozitivelor output 

(vizualizare 3D şi retur de forţa), iar a doua este realizată cu dispozitivele INPUT (voce, 

tracking,gesturi). 
 

 
 

Fig. 3.5 Modalităţile de interacţiune ale interfeţei multimodale VRAD 
 

Interacţiunea multimodală oferă beneficii comparativ cu interacţiunea unimodală:         
        -  interfaţa beneficiază de utilizarea directă şi simultană a abilităţilor umane. 

        - prin combinarea mai multor modalităţi INPUT avantajele oferite de anumite modalităţi 
compensează dezavantajele celorlalte (fig. 3.5); 
 

Tabelul 3.1 Procesarea cognitivă paralelă utilizând interfaţa multimodală VRAD  

 

WIMP Interacţiune multimodală RV Operaţie CAD  
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Funcţii de 

modelare  2D 

x x x  x x 

Funcţii de 

modelare  3D 

x x x  x x 

 Manipulare 

model CAD   

x x x x x x 

Selectare 

entităţi CAD 

x x x x x x 

Măsurare 

dimensiuni 

entităţi 

x x x x x x 

Navigare mediu 

3D 

x x x  x x 
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Un alt avantaj îl reprezintă reducerea efortului cognitiv. Astfel interfeţele multimodale permit 

distribuirea informaţiilor comunicative ale unui task CAD în momentul în care efortul cognitiv 

creşte către mai multe canale de comunicare, în acest mod utilizatorul având posibilitatea de a 

distribui şi administra efortul cognitiv (tabelul 3.1). Astfel se poate afirma că interfeţele multimodale 

asistă utilizatorii ajutând la îmbunătăţirea performanţelor totale în momentul în care complexitatea şi 
volumul informaţiilor ce trebuiesc transmise creşte. În locul utilizării meniurilor,icoanelor, widgets 

etc., şi a consuma un efort cognitiv suplimentar în procesul de crearea a modelelor CAD, interfaţa 

multimodală va permite utilizarea  sistemelor perceptuale şi mentale la un nivel normal, astfel 

utilizatorul putând sa se concentreze asupra activităţii intelectuale de proiectare. 

 

3.2.1 Definirea unui set original de metafore de interacţiune  în RV pentru CAD 

 

 O interfaţa specializată îmbunătăţeşte performante utilizatorului sistemului CAD prin 

intermediul metaforelor de interacţiune specifice (tabelul 3.2). Realizarea unor noi metafore de 

interacţiune, însuşirea şi automatizarea acestora poate minimiza procesele multiple din memoria de 

lucru a utilizatorului, astfel fiind redus efortul său cognitiv. În prezenta lucrare se propune un set 

complet de metafore de interacţiune multimodală de persoana I (fără a utiliza avatari), cu scopul de a 

investiga avantajele acestui tip de interacţiune in CAD. Soluţia propusă simplifică într-o măsură 
semnificativă încărcarea cognitivă a utilizatorului prin utilizarea unor echipamente de vizualizare a 

modelului 3D performante şi a unor modalităţi intuitive şi naturale de interacţiune cu mediul virtual, 

diferite de modalităţile utilizate în programele CAD convenţionale.  

 

Tabelul 3.2 Metafore de interacţiune de persoana I specifice CAD utilizând tehnologii RV 

  

Interacţiune CAD Metafora WIMP Metafora RV 

       

Definire modele 2D 

 

 

 

 

Activare funcţii din 

meniu sau icoane, 

desenare pointer virtual 

2D 

 

Gesturi şi comenzi vocale 

 

 

 

 

Definire modele 3D  

 

 

 

 

Activare funcţii din 

meniu sau icoane, 

desenare pointer virtual 

2D 

 

Gesturi şi comenzi vocale, 

pointer virtual 3D 

 

 

 

Manipularea obiecte virtuale 

 

 

Indirect: operaţie mouse 

drag-and-drop 

 

Direct: haptic touch-and-

drop 

 

Modificarea dimensiunilor 

obiectelor virtuale 

 

 

Indirect: mouse drag-

and-drop, informaţii 
alfanumerice tastatura  

 

Direct: selecţie pointer 

virtual 3D,  comenzi vocale 

 

 

Navigare mediu 3D 

 

Indirect:  mouse  

 

 

Direct: gesturi, voce 
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3.2 Echipamentele RV propuse pentru modalităţile de interacţiune selectate pentru realizarea 

interfeţei multimodale VRAD  

 

3.2.1 Echipament RV necesar pentru recunoaşterea gesturilor 

 

Gesturile mâinilor reprezintă o metodă de comunicare a datelor (input) în cadrul interfeţei 

multimodale, care permite utilizatorului să transmită comenzi prin intermediul mişcării sau 

atingerilor degetelor mâinilor. Recunoaşterea gesturilor mâinii, folosite pentru a emula diferite 

comenzi  în mediul virtual se face prin intermediul unor mănuşi cu senzori tactili Fakespace Pinch 

Glove (fig. 3.6). 
 

 
 

          Figura 3.6 Recunoaşterea gestului de atingere dintre degetul mare - degetul inelar  

                              utilizând mănuşi cu senzori tactili Fakespace Pinch Glove 

 

3.3.2 Echipament necesar pentru recunoaşterea comenzilor vocale 

 

Utilizarea comenzilor vocale permite utilizatorului activarea funcţiilor CAD într-un mod 

intuitiv comparativ cu utilizarea meniurilor şi icoanelor interfeţei WIMP. Un alt avantaj îl reprezintă 
echipamentul necesar pentru transmiterea acestor comenzi, reprezentat de un microfon. Este de 

preferat utilizarea unui microfon cu căşti deoarece nu este influenţat de mişcările utilizatorului, 

păstrând o distanţă constantă între utilizator şi microfon, evitând astfel diferenţele de frecvenţă ce 

conduc la creşterea erorii de recunoaşterea a comenzilor vocale. 

 

3.3.3 Echipament RV necesar pentru identificarea şi urmărirea mişcărilor utilizatorului  

 

O altă modalitate importantă în cadrul interfeţei multimodale o reprezintă  sistemul de 

urmărire a mişcărilor (tracking), deoarece permite identificarea şi orientarea utilizatorilor în spaţiul 

de lucru. În cadrul în cadrul laboratorului de CAD şi Realitate Virtuală  de la catedra DPR sunt 

disponibile două  echipamente de urmărire a mişcărilor: unul magnetic, denumit Ascension Flock of 

Birds(fig 3.7), şi unul optic cu 6 grade de libertate fabricat de firma ARTRack (Advanced Real-

Time Tracking, fig.3.8 ). Sistemul al doilea a fost preferat şi reţinut pentru varianta finală a interfeţei 

multimodale dezvoltate deoarece nu necesită utilizarea de cabluri iar spaţiul de lucru este mai mare 

(aprox. 4 m). 
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    Fig. 3.7 Senzor magnetic Ascension Flock of Bird            Fig. 3.8 Senzor optic ARTRack       

 

3.3.4. Echipament RV necesar pentru vizualizarea stereoscopică 3D 

 

Performanţele echipamentului de vizualizare influenţează abilitatea utilizatorului de a percepe 

forma şi dimensiunile obiectelor CAD. În cadrul interfeţei VRAD pentru vizualizarea 3D a mediului 

virtual poate fi utilizat un echipament Head Mounted Display (HMD) 5DT (fig. 3.9 a) disponibil în 

cadrul laboratorului de CAD şi Realitate Virtuală  de la catedra DPR.  Avantajul acestui sistem îl 

reprezintă crearea unei senzaţii de imersie totală în mediul virtual, deoarece utilizatorul este izolat 

vizual de mediul real. Dezavantajul principal este legat de imposibilitatea folosirii în acelaşi timp de 

către mai mulţi utilizatori, iar greutatea şi rezoluţia mică(maxim 800x600) pot duce la o senzaţie de 

disconfort după o utilizare mai îndelungată. În cadrul interfeţei VRAD acest sistem a fost înlocuit cu 

sistemul Holo-CAVE prezentat în detaliu la subcapitolul 4.1. Comparativ cu sistemele de 

vizualizare de tip  HMD, sistemele de vizualizare imersive de tip Cave oferă numeroase avantaje: 

îmbunătăţirea senzaţiei de imersie, obţinerea unor imagini stereoscopice de o bună calitate, câmp de 

vizualizare larg, colaborarea mai multor utilizatori. 

 

                                                                
                                       a)                                                            b) 

         Figura 3.9 Sistemul  HMD 5DT (a) RV ; Sistemul Phantom –Desktop (b)  

 

3.2.5 Echipament RV necesar pentru returul de forţă 
 

Returul de forţă reprezintă a doua modalitate importantă de afişare (OUTPUT) a interfeţei 

multimodale dezvoltate în cadrul tezei. Tehnologia haptică este adecvată aplicaţiilor de inginerie 

mecanică deoarece contribuie la mărirea gradului de realism în mediul virtual prin crearea senzaţiei 

de „atingere” a obiectelor virtuale. Echipamentul haptic utilizat în cadrul sistemului RV 

experimental dezvoltat, pentru crearea metaforelor de interacţiune haptică cu obiectelor virtuale este 

Sensable Phantom Desktop (fig. 3.9 b). Acesta are şase grade de libertate, dintre care trei grade de 

libertate cu retur de forţă. 
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3.4 Dezvoltarea suportului software necesar pentru modalităţile de interacţiune în cadrul 

interfeţei multimodale 

 

În vederea experimentării noilor principii de proiectare interactivă, interfaţa de realitate 

virtuală dezvoltată va fi integrat cu un soft CAD existent – SolidWorks, realizându-se un software 

integrat de interfaţare CAD. Arhitectura  interfeţei multimodale(fig. 3.10) este bazată pe separarea 

managementului evenimentelor şi informaţiilor în module distincte:  

• Modul software pentru recunoaşterea comenzilor vocale : identifică gesturile 

corespondente datelor transmise de către mănuşile cu senzori;  

• Modul software pentru recunoaşterea gesturilor: identifică cuvintele transmise de către 

utilizator prin intermediul microfonului; 

• Modul software pentru identificare mişcărilor utilizatorului: recepţionează şi 
prelucrează datele transmise de către sistemul de urmărire a mişcării;  

• Modul software pentru interacţiunea haptică: permite transmiterea returului de forţă către 

utilizator în momentul detectării coliziunii cu modelul CAD; 

• Modul software pentru realizarea managementului bazei de date CAD a sistemului 

RV : permite identificarea elementelor CAD in cadrul bazei de date a sistemului VRAD. 

• Modul software de interpretare a datelor furnizate interactiv: colectează şi 
administrează toate evenimentele referitoare la modul de interacţiune a utilizatorului cu 

mediul virtual 3D; 

• Modul software generare model CAD: conţine funcţii pentru crearea, modificarea şi 
manipularea modelelor CAD în sistemului VRAD. 

• Modul software management vizualizare mediul virtual: coordonează proiecţiile locale în 

Holo-Cave şi navigarea în mediul virtual; 

• Modul software comunicaţie RV-CAD: iniţializează conectarea asincronă dintre sistemul 

RV VRAD şi sistemul CAD Solidworks; 

• Modul software pentru generarea modelelor solide integrate în cadrul sistemului CAD: 

conţine subrutine implementate de autor pentru crearea, modificarea şi manipularea 

modelelor CAD în cadrul sistemului SolidWorks. 

• Modulul software pentru transferul informaţiilor modelului CAD: permite decompoziţia 

şi transferul informaţiilor modelului,CAD conţinute în baza de date a sistemului CAD;  

• Modulul software pentru sincronizarea informaţiilor sistemelor CAD-RV:actualizează 
datele modelului CAD din baza de date a sistemului CAD şi a sistemului RV şi realizează 
corespondenţa dintre elementele conţinute de baza de date CAD şi baza de date RV pentru a 

permite interacţiunea în timp real cu mediul virtual. 
 

3.5 Evaluarea interfeţei multimodale VRAD 

 

Evaluare interfeţei multimodale dezvoltate în această lucrare cuprinde experimente referitoare 

la : funcţionalitatea metaforelor de interacţiune de persoana I propuse, performanţele individuale ale 

modalităţilor de interacţiune, evaluarea performanţelor globale ale interfeţei multimodale. Astfel se 

vor realiza patru experimente : 

1. determinarea percepţiei profunzimii modelelor CAD utilizând sistemul imersiv Holo-CAVE; 

2. determinarea  eficienţei recunoaşterii comenzilor vocale a modului software dezvoltat; 

3. determinarea eficienţei manipulării modelor CAD utilizând metafora WIMP şi metafore de 

interacţiune de persoana I propuse; 

4. determinarea eficienţei generării unui model CAD prin utilizarea interfeţei multimodale 

propuse în raport cu interfaţa WIMP;  
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Fig. 3.10 Arhitectura interfeţei multimodale VRAD 

 

Concluzii 

 

În acest capitol a fost prezentat conceptul unei interfeţe multimodale inovative cu cinci 

modalităţi (două modalităţi de ieşire şi trei modalităţi de intrare), destinată realizării solidelor 3D 

utilizând echipamente de realitate virtuală. Se desprind următoarele concluzii principale:  

1. Este prezentat conceptul de metafora de interacţiune de persoana I care asociază abilităţi 
intuitive şi naturale ale omului (gesturi, comenzi vocale) la funcţiile de creare, manipulare a 

unui model CAD. Deoarece acest tip de metafore de interacţiune permit accesul direct în 

spaţiul virtual (fără utilizarea de avatari) al modelului este simplificată într-o măsură 
semnificativă încărcarea cognitivă a utilizatorului. 

2. S-au specificat echipamentele RV necesare pentru implementarea modalităţilor de 

interacţiune în cadrul interfeţei multimodale VRAD. O parte dintre acestea este necesar a fi 

dezvoltate integral de către autor pe baza de componente şi consumabile achiziţionate de pe 

piaţa comercială (sistemul de vizualizare Holo-CAVE), celelalte fiind echipamente 

comerciale pentru care este necesar a se dezvolta module software pentru funcţionarea în 

cadrul interfeţei multimodale.  

3. S-a prezentat conceptul arhitecturii software a interfeţei multimodale, specificându-se 

modulele software necesare a fi implementate. 

4. A fost prezentată o modalitate de integrare a echipamentelor RV în cadrul unei interfeţe 

multimodale cu scopul înlocuirii echipamentelor clasice 2D utilizate pentru sistemele CAD 

actuale şi realizarea unor metafore de interacţiune de persoana I . 

5. Pentru evaluarea performanţelor individuale şi globale ale interfeţei multimodale propuse a 

fost conceput un plan de experimente necesare a se realiza. 
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4. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE REALITATE VIRTUALĂ DESTINAT 

APLICAŢIILOR VRAD 

 

În acest capitol se va prezenta arhitectura hardware şi software a sistemului RV utilizat pentru 

implementarea interfeţei multimodale destinate aplicaţiilor VRAD. Pentru realizarea acestei 

interfeţe multimodale a fost necesară concepţia şi realizarea unui sistem de vizualizare stereoscopică 
de tip CAVE, a unui modul software pentru identificarea mişcărilor utilizatorului (tracking), a unui 

modul software pentru recunoaşterea comenzilor vocale,  a unui modul software pentru identificare 

gesturilor utilizatorului şi a unui modul software pentru percepţia returului de forţă. 
 

4.1 Proiectarea şi realizarea sistemului imersiv HOLO-CAVE 

 

În cadrul laboratorului de CAD şi Realitate Virtuală  de la catedra de DPR a fost proiectat un 

sistem de vizualizare 3D imersiv reconfigurabil care combină funcţionalităţile a două tipuri de 

sisteme imersive 3D: Holobench şi  Cave (capitolul 2) cu 4 ecrane de proiecţie (fig. 4.1). De aceea 

acest sistem RV a fost denumit Holo-CAVE. Componentele hardware principale folosite pentru 

construcţia acestui sistem imersiv sunt: sistem computaţional, proiectoare LCD, ecrane de proiecţie, 

sistem de urmărire a mişcării magnetic, sistem audio. Arhitectura hardware este prezentat în figura 

4.2. 

                           
 

Fig. 4.1 Sistemul imersiv Holo-CAVE realizat la Universitea Transilvania din Brasov 

 

Proiectarea structurii mecanice a acestui sistem a fost realizată utilizând softul CAD CATIA. 

Spaţiul de amplasare disponibil cu dimensiunile de 12x7,8x 5,3 m a necesitat optimizarea 

dimensiunilor şi amplasării sistemului Holo-CAVE pentru utilizarea eficientă a spaţiului. Structura 

fizică a sistemului Holo-Cave are dimensiunile de 2.8x2.8x3 metri. Au fost utilizate trei ecrane de 

proiecţie de tip Screen Tech[ScreenTech 2005] care permit polarizarea şi obţinerea unui contrast 

îmbunătăţit al imaginii cu dimensiunile de  2.7 x 2 metri. Alegerea proiectoarelor: s-a decis 

utilizarea a şase proiectoare performante Hitachi CPX1350 (câte doua pentru fiecare ecran de 

proiecţie) care permit proiectarea de imagini cu rezoluţia maximă de 1400x1050. 

Datorită spaţiului existent limitat, nu a fost posibilă proiectarea directă a imaginilor transmise 

de proiectoare  (distanţa ar trebui sa fie de 5 m iar spaţial necesar pentru amplasarea sistemului ar fi 

depăşit spaţiul alocat). De aceea au fost utilizate oglinzi, astfel încât distanţa necesară pentru 
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proiecţie s-a redus la jumătate. Schema de amplasare în spaţiul alocat a componentelor sistemului a 

fost realizată cu ajutorul softului CATIA. Dimensiunile oglinzilor au fost calculate în funcţie de 

dimensiunile imaginii proiectate pe oglindă valorile rezultate fiind de 1500x1250 mm pentru oglinda 

frontală şi de 2500x1250 mm pentru oglinzile laterale. 

 

4.1.2 Realizarea structurii mecanice a sistemului Holo-CAVE  

 

Materialul utilizat pentru construcţia structurii de susţinere a ecranelor este lemnul, deoarece 

se poate prelucra cu uşurinţa şi nu interferează cu echipamentul magnetic de urmărire a mişcărilor 

utilizatorului. Soluţia concepută pentru structura de susţinere a ecranelor permite evitarea obturării 
imaginile transmise de către proiectoare ce ar genera umbre pe ecranele de proiecţie. De asemenea 

permite îmbinarea perfectă a ecranelor de proiecţie laterale cu ecranul de proiecţie frontal evitând 

apariţia unor zone întunecate şi pierderea percepţiei de continuitate a imaginilor pe cele trei ecrane. 

 

 
Fig. 4.2 Arhitectura hardware a sistemului imersiv Holo – Cave realizat 

 

4.1.3 Generarea imaginilor stereoscopice în sistemul HOLO-CAVE 

 

Sistemul Holo-Cave este de tip pasiv, imaginile stânga-dreapta fiind dirijate către ochii 

corespunzători prin intermediul unui sistem de filtre polarizate. Sunt utilizate două proiectoare 

pentru fiecare ecran de proiecţie, câte unul pentru fiecare ochi ale căror lentile sunt acoperite cu un 

filtru de polarizare liniar. Cele două filtre sunt înclinate cu 45 grade unul faţă de celălalt. Ochelarii 

utilizaţi în cazul acestor sisteme prezintă de asemenea filtre de polarizare orientate similar cu cele 

ale proiectoarelor. În acest mod imaginea transmisă de către proiectorul stâng va fi polarizată prin 

intermediul filtrului de polarizare înclinat la +45 grade şi percepută de către ochiul stâng prin 

intermediul ochelarilor prevăzuţi de asemenea cu polarizare la +45 grade, dar nu va fi percepută de 

către ochiul drept deoarece unghiul de polarizare este de -45 grade. Acelaşi principiu este aplicat şi 
pentru ochiul drept, care va putea vizualiza doar imaginea transmisă de către proiectorul drept . 
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4.1.4 Calibrarea sistemului Holo-CAVE 

 

Sistemul CAVE a fost realizat cu trei ecrane de proiecţie, pe fiecare dintre ele fiind afişate 

imaginile polarizate suprapuse, transmise de două proiectoare. Obţinerea unor imagini stereoscopice 

de calitate necesită ca cele două imagini transmise de proiectoare să se suprapună cu o precizie de 

±1 mm – o precizie dificil de realizat date fiind dimensiunile întregului sistem. Deoarece 

poziţionarea proiectoarelor este diferită, iar imaginile transmise de proiectoare sunt deformate (au 

formă de trapez), cele două imagini necesită corecţii de liniaritate pentru a se suprapune exact pe 

ecranul de proiecţie. Pentru a facilita calibrarea a fost utilizată o reţea de linii(eng. grid) de culori 

diferite pentru fiecare imagine (roşu pentru imaginea transmisă de proiectorul drept, verde pentru 

imaginea transmisă de proiectorul stâng). Pentru suprapunerea celor două grid-uri este sunt necesare 

două corecţii: 
a. corecţia de liniaritate a fiecărei imagini – se referă la forma perfect rectangulară pe care 

trebuie sa o aibă fiecare imagine şi este prima corecţie care se execută. Liniile gridului 

trebuie să fie paralele pe orizontală şi verticală, iar diagonalele cadrului să fie egale; 

b. corecţia de dimensiune a fiecărei imagini – se referă la dimensiunile cadrului imaginii 

fiecărei proiecţii, care trebuie să fie cu mare precizie egale cu lăţimea ecranului de proiecţie 

din mijloc. Acest lucru este necesar pentru o bună îmbinare a imaginilor de pe diferitele 

ecrane.  

După suprapunerea gridurilor pentru fiecare imagine este necesară o calibrare de poziţie relativă a 

acestora, şi anume 

c. Corecţia de aliniere a imaginilor de pe diferitele ecrane. Odată calibrate imaginile individual, 

ultima etapa de calibrare este alinierea imaginilor de pe diversele ecrane pe orizontală şi 
verticală, care trebuie să conducă la continuitatea imaginilor de pe cele trei ecrane ale 

sistemului CAVE.  

Prin intermediul acestor ajustări s-a reuşit obţinerea unor imagini stereoscopice continue pentru 

cele trei ecrane de proiecţie ce creează senzaţia de imersie a utilizatorului în mijlocul scenei 

virtuale. 

 

4.1.5. Arhitectura software a sistemului Holo-CAVE 

 

Aşa cum s-a precizat anterior, sistemul CAVE realizat constă din trei ecrane pe care sunt 

proiectate imaginile a 6 videoproiectoare, câte 2 pentru fiecare ecran. Generarea celor 6 imagini 

necesită utilizarea unei reţele formate din 6 calculatoare (câte 1 pentru fiecare imagine) şi un server 

care gestionează întregul sistem. Pentru o bună funcţionare, softul elaborat trebuie să fie capabil să 
sincronizeze transmiterea datelor către toate calculatoarele folosite pentru vizualizare, atât cele care 

descriu scena virtuală cât şi cele referitoare la interacţiunea utilizatorului cu mediul virtual, ceea ce 

conduce la o complexitate deosebită. Arhitectura software a sistemului Holo-CAVE este de tip 

client/ server bazată pe separarea managementului evenimentelor RV în trei module principale (fig. 

4.3):  

• Multi-User Server: administrează datele referitoare la utilizatorii conectaţi în sistem şi realizează 
managementul modelelor 3D. 

• Virtual Environment Server: coordonează proiecţiile locale în Holo-Cave şi navigarea în mediul 

virtual. 

• Cave Client : administrează toate evenimentele referitoare la modul de interacţiune a 

utilizatorului cu mediul virtual 3D. 
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     Fig. 4.3 Arhitectura software a sistemului Holo-CAVE 

 

4.2 Modul software pentru interacţiunea haptică cu modelul CAD utilizând echipamentul 

haptic Phantom  

 

Returul de forţă reprezintă a doua modalitate importantă de afişare (OUTPUT) a interfeţei 

multimodale dezvoltate în cadrul tezei. Echipamentele haptice oferă o soluţie intuitivă, furnizând 

utilizatorilor sistemelor CAD o nouă modalitate de interacţiune utilizată în combinaţie cu sistemele 

de vizualizare stereoscopică. În acest caz, proiectanţii au posibilitatea de a vizualiza procesul de 

proiectare precum şi de a percepe tactil forma obiectelor proiectate. Mai mult, interacţiunea prin 

intermediul echipamentelor haptice oferă numeroase avantaje suplimentare legate de returul de forţă 
care permite poziţionarea precisă a obiectelor în spaţiul tridimensional şi rezolvă problemele de 

ambiguitate prin posibilitatea de „atingere” a modelului virtual. 

Echipamentul haptic utilizat în cadrul sistemului RV experimental dezvoltat, pentru crearea 

senzaţiei de „atingere” a obiectelor virtuale este Sensable Phantom Desktop (fig. 4.4). Pentru 

generarea returului de forţă a fost realizat un modul software  ce utilizează biblioteca de funcţii 
GHOST SDK (General Haptics Open Software Toolkit). Aceasta bibliotecă permite citirea 

informaţiilor despre poziţia şi orientarea în spaţiu a mâinii utilizatorului, detectarea coliziunii dintre 

avatar şi modelul virtual CAD, calculul forţelor de contact şi transmiterea returului de forţă către 

utilizator. 
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Fig. 4.4 Interacţiunea cu mediul virtual utilizând echipament haptic Phantom desktop 
 

4.3 Conceperea şi implementarea unui modul software pentru recunoaşterea gesturilor 

utilizatorului 

 

A treia modalitate importantă a sistemului multimodal dezvoltat se bazează pe recunoaşterea 

gesturilor utilizatorului. Pentru interfaţa multimodală propusă sunt utilizate  mănuşile cu senzori 

tactili Fakespace Pinch Glove (fig.4.5). Tipul de mănuşă utilizat are încorporat membrane 

conductive pe fiecare deget sau pe palmă. Contactul dintre degete este detectat utilizând un algoritm 

care se bazează pe alimentarea succesivă cu frecvenţă suficient de mare (o frecventa de ordinul kHz-

lor este suficientă), cu electricitate de joasă tensiune a părţilor electrice aferente fiecărui deget ceea 

ce permite detecţia contactului chiar dacă acesta este de durată scurtă. Informaţiile referitoare la 

contactul dintre degete se citesc şi interpretează prin intermediul unui modul software realizat de 

către  autor utilizând mediul de programare Visual C++. 

 

                  
                              a)                            b)                               c)                                  d) 

Figura 4.5  Recunoaşterea gestului de atingere dintre degetul mare - degetul arătător mâna 

dreaptă (a); Recunoaşterea gestului de atingere dintre degetul mare - degetul inelar mâna dreaptă 
(b); Recunoaşterea gestului de atingere dintre degetul mare - degetul arătător mâna stângă (c);   

Recunoaşterea gestului de atingere dintre degetul mare - degetul mijlociu mâna stângă (d); 

 

Teoretic, sistemul propus permite definirea unui număr maxim de 627 gesturi, unele dintre 

acestea sunt însă destul de dificil de realizat sau chiar imposibil din punct de vedere fiziologic. 

Totuşi, şi după eliminarea acestora, numărul gesturilor posibile rămâne semnificativ, în raport cu 

necesităţile unei interfeţe bazate pe gesturi. Pentru interfaţa multimodală realizată, autorul a 

conceput un vocabular redus, format din 10 gesturi, dintre cele mai simple, uzuale şi intuitive.  
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4.4 Modul software pentru urmărirea şi identificarea mişcărilor utilizatorului 

 

Sistemul de urmărire a mişcărilor (tracking) este o altă modalitate de introducere a datelor în 

sistem utilizată pentru a identifica poziţia şi orientarea utilizatorilor în spaţiul de lucru. Este o 

modalitate de INPUT extrem de importantă în cadrul interfeţei multimodale, deoarece datele sunt 

citite fără nici o intervenţie din partea utilizatorului şi prin urmare nu necesită nici un efort 

suplimentar. În cadrul sistemului dezvoltat a fost utilizat un sistem de identificare a mişcărilor 

(tracking) optic cu 6 grade de libertate fabricat de firma ARTRack (Advanced Real-Time Tracking 

[ARTrack 2006] ). Acest sistem este compus din trei camere infraroşu (fig. 4.6) şi trei tipuri de 

dispozitive de reperare speciale formate din mici sfere reflexive care permit măsurarea mişcărilor 

utilizatorului cu o precizie de 0.1mm. 

 

Fig. 4.6 Principiul funcţionării sistemului optic ARTrack 

 Reperele cu sfere utilizate pentru detecţia poziţiei şi orientării sunt principalele instrumente în 

interacţiunea cu mediul virtual permiţând activarea funcţiilor din meniu si transmiterea diverselor 

funcţii de modelare.  

 

         
 

       Fig. 4.7 Repere optice cu sfere nemetalice utilizate la identificarea mişcărilor utilizatorului 

 

4.3.1 Calcului poziţiei şi orientării unui reper cu sfere nemetalice 

 

Stabilirea poziţiei unui punct oarecare M(x,y,z) al reperului cu sfere nemetalice se reduce la 

determinarea coordonatelor acestuia în funcţie de alte trei puncte în spaţiu aflate la distanţe 

cunoscute a căror poziţie este determinată deja de către sistemul optic de identificare a mişcării. 
Astfel, punctul M(x,y,z) rezultă la intersecţia sferelor cu centrele în fiecare punct utilizat şi cu razele 

corespunzătoare distanţelor faţă de punctul M [Alexandru s.a.1988]. De exemplu punctul P4 (x4, z4, 
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z4) poate fi calculat la intersecţia sferelor de centre P1, P2,P3 şi raze d14,d24,d34 , iar punctul M(x,z,y) 

poate fi calculat la intersecţia sferelor de centre P1, P2,P3 şi raze l1,l2,l3 (fig. 4.8). 

 

         
 

Fig.4.8 Construcţia unui reper optic pentru identificare mişcare 
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Calculul rotaţiei reperului optic se face prin determinarea orientării în spaţiu a unui triunghi 

determinat de trei puncte identificate de către sistemul optic.  
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Fig. 4.9 Calculul orientării unui reper optic pentru identificarea mişcare 

 

De exemplu dacă sunt identificate  punctele P1(x1,y1,z1) , P2(x2,y2,z2), P3(x3,y3,z3) ce determină 

un triunghi se calculează normala la acest triunghi n

�

 ca produs dintre doi vectori r

�

, s

�

pentru a 

determina orientarea acestuia în spaţiu (fig. 4.9).  
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Unde: α - unghiul dintre versorul i

�

 şi normală 

           β - unghiul dintre  versorul j

�

 şi normală 

           γ - unghiul dintre versorul k

�

 şi normală 

 

 

 

 



    Cercetări teoretice şi experimentale privind dezvoltarea de interfeţe multimodale de realitate virtuală pentru CAD 

 

 

 

30 

4.4 Modul software pentru recunoaşterea comenzilor vocale 

 

A treia modalitate de introducere date şi comenzi inclusă în interfaţa multimodală realizată se 

bazează pe recunoaşterea comenzilor vocale. Utilizarea comenzilor vocale reprezintă o modalitate 

foarte atractivă, comparativ cu modul clasic de interacţiune realizat prin intermediul tastaturii şi 
mouse-ului. În cadrul interfeţei multimodale realizate, multe dintre comenzile transmise prin 

intermediul mouse-ului şi tastaturii au fost înlocuite cu comenzi vocale. Comenzile vocale reprezintă 
una dintre cele mai naturale şi intuitive modalităţi de a transmite comenzi către calculator permiţând 

implementarea unor noi tehnici de interacţiune care nu necesita utilizarea mâinilor, care pot astfel fi 

implicate simultan în alte comenzi, de exemplu la comunicarea prin gesturi.  

Pentru recunoaşterea comenzilor vocale este utilizat un microfon cu căşti evitându-se astfel 

modificarea distanţei dintre utilizator şi microfon. Avantajul principal al acestui microfon îl 

reprezintă rezolvarea problemei legate de direcţia de vorbire, deoarece microfonul este ataşat de 

capul utilizatorului. Utilizarea unui microfon cu căşti asigură şi diminuarea zgomotului din mediul 

înconjurător deoarece microfonul este apropiat de  gura utilizatorului. 

Sistemul de comandă prin voce cuprinde un vocabular şi un set de date privind tonalitatea şi 
accentul utilizatorului. Decodarea mesajului vocal recepţionat se realizează în funcţie de vocabular 

şi informaţiile înregistrate anterior referitor la tonalitate şi accent. Schema bloc a sistemului de 

comanda prin voce este prezentată în fig.4.10.  

Utilizator

Digitazare şi ajustare

semnal audio

Microfon

Semnal audio

Model profil acoustic 

utilizator

Preprocesare

Cuvântul/fraza 

recunoscută

Decodare semnal audio

Vocabular comenzi 

vocale

Calibrare

 
Fig. 4.10 Funcţionarea sistemului de recunoaştere a comenzilor vocale 

 

În cadrul modului software dezvoltat a fost utilizat un vocabular specific pentru transmiterea 

comenzile CAD cu un număr redus de cuvinte (până la 200) în locul sistemelor de recunoaştere a 

comenzilor cu un vocabular complex. Acest mod de implementare a permis ca răspunsul la 

comenzile vocale să fie instantaneu. De asemenea a fost realizat un algoritm care permite 

utilizatorului specificarea de valorilor numerice, fiind astfel înlocuit modul de introducere de la 

tastatură a acestora. În cadrul sistemului dezvoltat de către autor a fost definit un set de comenzi 

specifice softurilor CAD. 
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Concluzii 

 

     Prezentul capitol cuprinde descrierea sistemului de realitate virtuala dezvoltat de către autor 

pentru implementarea unei interfeţe multimodale cu cinci modalităţi (două modalităţi de ieşire şi trei 

modalităţi de intrare). O parte dintre dispozitive au fost dezvoltate integral de către autor pe baza de 

componente şi consumabile achiziţionate de pe piaţa comercială (de exemplu sistemul de vizualizare 

CAVE). Pentru celelalte sisteme autorul a dezvoltat sistemele software necesare pentru funcţionarea 

în cadrul unei interfeţe integrate de realitate virtuală. Se desprind următoarele concluzii principale:  

1.  S-a conceput şi realizat un sistem de vizualizare imersiv reconfigurabil, Holo-CAVE, în premieră 
în România, care permite vizualizarea imaginilor stereoscopice la o calitate înaltă, cu scopul de a 

înlocui vizualizarea obişnuită a modelelor CAD prin intermediul monitorului CRT/LCD 2D. Acest 

echipament RV  îmbunătăţeşte modul în care utilizatorii pot vizualiza, naviga şi interacţiona în 

mediile virtuale. De asemenea îmbunătăţeşte percepţia profunzimii modelelor CAD. 

2. S-a conceput şi realizat un modul software pentru percepţia returului de forţă utilizând 

echipamentul RV Phantom Desktop. Combinarea returului de forţă şi vizualizarea stereoscopică 
imersivă oferă utilizatorului posibilitatea de a determina dimensiunile modelului CAD într-un mod 

intuitiv. 

3. S-a conceput şi realizat un modul software care permite identificarea gesturilor mâinii 

utilizatorului prin intermediul mănuşilor cu senzori tactili Fakespace Pinch Glove. Prin intermediul 

acestui program se pot  citi şi interpreta semnalele transmise de sistemul Pinch Glove momentul în 

care este detectat contactul dintre două sau mai multe degete. De asemenea a fost definit un limbaj 

al gesturilor pentru utilizarea în cadrul procesului de generare a modelelor solide 3D. 

4. S-a conceput şi realizat un modul software care permite identificare mişcărilor utilizatorului prin 

intermediul unui sistem optic de urmărire a mişcării. 
5. S-a conceput şi realizat un modul software care permite recunoaşterea comenzilor vocale. A fost 

implementat un vocabular specific de comenzi vocale pentru transmiterea comenzile CAD. 

 

5. DEZVOLTAREA SOFTULUI VRSOLID: INTERFAŢĂ MULTIMODALĂ VR 

PENTRU GENERAREA MODELELOR CAD 

 

VRSolid este o interfaţă multimodală inovativă realizată de autor, pentru a demonstra 

experimental propunerea teoretică de interfaţă multimodală descrisă în capitolele anterioare. 

Obiectivul urmărit este de a experimenta un concept capabil să promoveze o nouă generaţie de 

interfeţe om-calculator pentru sistemele CAD care să permită crearea şi modificarea modelelor într-

un mod intuitiv, utilizând echipamente de realitate virtuală. Interfaţa dezvoltată oferă inginerilor noi 

metafore de interacţiune cu calculatorul de persoana I, care permit accesul direct la spaţiul 

modelului prin utilizarea mai multor canale senzoriale (vizual, tactil, verbal) pentru a crea, vizualiza, 

„atinge” şi manipula modele CAD cu scopul îmbunătăţirii eficienţei utilizatorului în timpul 

procesului de proiectare a unui produs (fig. 5.1). 

Interfaţa multimodală VRSolid a fost concepută pentru utilizarea în conjuncţie cu sistemul 

CAD comercial SolidWorks, dar au fost efectuate experimente şi cu alte softuri cum ar fi AutoCAD. 

Utilizarea unui soft comercial oferă avantajul de a păstra funcţiile de bază ale sistemelor CAD de 

generare a geometriei parametrizate şi a datelor grafice necesare pentru vizualizare. Interfaţa RV 

oferă doar facilităţi de interacţiune, ca alternativă la modul de interacţiune clasic WIMP. În acest fel, 

cercetările au fost concentrate exclusiv asupra  tehnicilor de interacţiune CAD, considerându-se că 
softurile CAD existente cuprind deja toate principiile necesare de modelare inginerească. 
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Fig. 5.1 Generarea unui model 3D utilizând interfaţa VRSolid 
 

5.1 Dezvoltarea modulelor software componente ale interfeţei multimodale  
 

Pentru dezvoltarea modulelor software componente ale interfeţei VRSolid prezentate în 

capitolul 3, s-a ales un limbaj de programare avansat care să permită portabilitatea datelor, 

comunicarea cu alte sisteme software şi utilizarea de librării SDK (eng. Software Developement 

Kit), şi anume limbajul C++. Mediul de programare ales este Microsoft Visual C++ fiind necesar 

pentru a integra informaţiile din alte softuri prin intermediul funcţiilor oferite de către biblioteca 

Microsoft Foundation Class (MFC). Funcţiile bibliotecilor RV au fost dezvoltate utilizând acest 

mediul de programare. Bibliotecile utilizate pentru dezvoltarea modulelor software componente ale 

sistemului VRSolid sunt prezentate în fig. 5.2. 
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Recunoaştere gesturi     x x     

Comenzi vocale    x   x    

Urmărire mişcări utilizator   x     x   

Vizualizare stereoscopică x        x  

Retur de forţă  x        x 

 

Fig.5.2 Echipamentele şi bibliotecile RV utilizate pentru realizarea interfeţei multimodale VRSolid 
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5.2 Comunicarea informaţiilor între interfaţa VRSolid şi sistemul SolidWorks 

 

Modulul software de comunicaţie dintre sistemul VRSolid şi sistemul CAD SolidWorks a fost 

conceput prin definirea unui limbaj propriu. Acesta materializează entităţile de tip metaforă de 

interacţiune prezentate în capitolul 3. Dialogul dintre cele două module software se realizează pe 

baza unor comenzi care sunt constituite din cuvinte cheie şi valori asociate acestora. 

 

 
 

Fig. 5.3  Comunicarea informaţiilor între interfaţa VRSolid şi sistemul CAD 

 

5.3 Reprezentarea modelului în CAD şi în baza de date RV 

 

Pentru generarea modelor CAD, prin intermediul interfeţei VRSolid, sunt utilizate funcţiile 

uzuale ale softului SolidWorks. Pentru a permite vizualizarea şi interacţiunea cu modelul CAD în 

cadrul sistemului imersiv trebuie realizat un modul software pentru translatarea informaţiilor între 

softul CAD şi sistemul de Realitate Virtuală. 
Sistemul CAD SolidWorks utilizează formatul de reprezentare BREP (Boundary 

Representation) a modelului în cadrul bazei de date interne. Informaţiile ce descriu entităţile ce 

compun un modelul CAD SolidWorks sunt împărţite în informaţii geometrice şi informaţii 
topologice. Informaţii geometrice (suprafeţe, curbe, puncte) sunt utilizate pentru a defini forma 

geometrică a entităţilor ce compun modelul CAD. Informaţii topologice (corpuri, feţe, muchii, 

muchii comune, vertex-uri) sunt utilizate pentru a descrie modul în care entităţile geometrice ale 

modelului sunt conectate unele fată de celelalte. 

Informaţiile modelului CAD din baza de date a sistemului SolidWorks nu pot fi transferate în 

mod direct în baza de date a sistemului RV deoarece softurile CAD nu posedă un astfel de standard 

de transfer. În schimb, există posibilitatea conversiei în alte formate „neutre” cum ar fi WRL, DXF, 

3DS, etc. Dezavantajul utilizării formatelor neutre îl constituie posibilitatea pierderii informaţiilor 

topologice şi a anumitor informaţii geometrice în procesul de translaţie, ceea ce face imposibilă 
utilizarea acestor formate pentru reprezentarea în baza de date a sistemului VRSolid. Fără 
posibilitatea interacţiunii cu entităţile ce compun modelul, datorită lipsei datelor topologice din baza 

de date, reprezentarea modelul devine vagă, iar sistemul VRSolid este redus la o simplă aplicaţie de 

vizualizare a modelelor CAD. 

În acest context, autorul a ales soluţia gestionării în paralel a două baze de date (una pentru 

sistemul RV şi una a softului CAD) cu corelarea lor în timp real. Baza de date RV este destinată 
exclusiv gestionării interacţiunii cu utilizatorul (vizualizare, selectare, manipulare etc.), în timp ce 

baza de date CAD, actualizată permanent în timp real în raport cu evenimentele care se înregistrează 
în mediul virtual îşi păstrează destinaţia sa obişnuită – aceea de gestionare riguroasă a informaţiilor 

referitoare la modelul geometric. 
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Pentru reprezentarea şi vizualizarea modelului CAD în cadrul sistemului VRSolid s-a decis 

utilizarea limbajul VRML (Virtual Reality Modelling Language) deoarece este formatul cel mai des 

întâlnit în aplicaţiile de RV, fiind standardizat conform ISO/IEC 14772[VRML2007]. Utilizarea 

formatului VRML reprezintă o soluţie viabilă pentru portabilitatea informaţiilor modelului CAD şi 
către alte sisteme de CAD sau de Realitate Virtuală. De asemenea, limbajul VRML permite 

vizualizarea modelelor CAD în cadrul browser-ului de internet, ceea ce reprezintă un avantaj 

important în special pentru colaborarea de la distanţă a membrilor unor echipe mixte de utilizatori. 

 

Decompoziţia si translatarea informaţiilor modelului CAD SolidWorks 

 

În cadrul acestei lucrări, a fost dezvoltată şi implementată o metodă de decompoziţie a 

modelului CAD SolidWorks care oferă posibilitatea transferului automat de date de la modelul CAD 

către sistemul RV. Aşa cum s-a arătat anterior, transferul modelului VRML în sens invers nu se mai 

realizează datorită pierderii unor informaţii în procesul de conversie. În schimb se transmit 

permanent comenzi de modificare corespunzătoare a bazei de date CAD, în paralel cu evenimentele 

de interacţiune ce au loc între utilizator şi sistem în mediul virtual, astfel încât cele două baze de 

date să fie în concordanţă. Această schemă de comunicaţie reprezintă o soluţie inovativă propusă de 

către autor şi sa dovedit a fi o  rezolvare a problemei fundamentale de integrare între sistemele 

CAD cu sistemele de RV menţionată în numeroase lucrări publicate de alţi autori [Berta 1999, 

Corseuil 2004,Paillot 2003,Raposo 2006], şi anume cea legată de incompatibilitatea bi-direcţională 

a celor două tipuri de baze de date. 

 

 
 

Fig. 5.4 Interfaţa de translaţie a informaţiilor geometrice şi topologice ITDGT 
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În cadrul acestei lucrări, a fost dezvoltată şi implementată o interfaţa de decompoziţie a 

modelului CAD SolidWorks denumita ITDGT (Interfaţa de Translaţie a Datelor Geometrice şi 
Topologice) care oferă posibilitatea transferului de date automat a informaţiilor geometrice şi 
topologice din baza de date SolidWorks de la modelul CAD către sistemul RV. Avantajul acestei 

metode îl reprezintă eliminarea prelucrării manuale a modelului CAD de către o persoana cu 

cunoştinţe de specialitate pentru vizualizarea şi interacţiune cu modelele CAD în mediul imersiv. 

Informaţiile geometrice şi topologice nu pot fi tratate separat, fiind necesară existenţa unei strânse 

conexiuni dintre acestea. Interfaţa ITDGT extrage informaţiile geometrice ale fişierului CAD cu 

extensia .Sld şi transferă aceste informaţiile în fişierul VRML corespondent. În acelaşi timp interfaţa 

realizează discretizarea informaţiilor în entităţi corespondente cu structura BRep a modelului 

SolidWorks (fig. 5.4).  

 

5.4 Definirea unui set de metafore de interacţiune de persoana I  pentru crearea, modificarea 

şi manipularea modelelor CAD în cadrul interfeţei multimodale VRSolid 

         
Unul dintre obiectivele sistemului dezvoltat este de a facilita comunicarea efectivă şi eficientă 

între utilizator şi calculator prin intermediul unui mediu intuitiv şi prietenos. Pentru aceasta, au fost 

implementate metafore de interacţiune de persoana I care înlocuiesc metaforele conţinute de 

interfaţa WIMP clasică a sistemului CAD. Acest subcapitol este dedicat descrierii acestor metafore 

care compun sistemul dezvoltat de către autor – VRSolid. Dintre funcţiile softului CAD Solidworks 

au fost selectate un număr suficient cu scopul de a oferi posibilitatea creării şi manipulării modelelor 

CAD exclusiv cu ajutorul metaforelor dezvoltate. Trebuie menţionat că prezenta versiune a 

sistemului VRSolid este experimentală şi nu cuprinde toate funcţiile disponibile în sistemul CAD 

comercial, scopul cercetării nefiind dezvoltarea unui produs ci evaluarea fezabilităţii sistemului 

propus. 

 

 5.4.1 Metafore de interacţiune de persoana I pentru crearea de geometrii 2D 

 

Sistemul VRSolid dezvoltat în cadrul tezei de doctorat permite crearea şi vizualizarea de 

entităţi geometrice 2D uzuale (puncte, linii, cercuri, arce de cerc si profile). Pentru a crea entităţi 2D 

utilizatorul poate să activeze funcţia care este utilizată pentru entitatea respectivă prin intermediul 

comenzilor vocale (de exemplu, pentru crearea unei linii, utilizatorul va folosi comanda vocală 
“Line”). În următoarea etapă, utilizatorul va desena entitatea 2D prin simpla deplasare a mâinii 

drepte. Inserarea punctelor de control(de exemplu centrul unui cerc, punctul de start al unei linii) 

poate fi realizată prin intermediul comenzii vocale „Enter” sau prin atingerea degetului mare cu 

degetul arătător. În acest mod metaforele şi echipamentele clasice utilizate în cadrul softului 

comercial sunt înlocuite cu noi metafore intuitive si naturale. Elementele geometrice 2D (de 

exemplu pofilele închise ) vor putea fi apoi selectate pentru utilizare în cadrul operaţiilor de 

extrudare sau revoluţie pentru crearea de modele solide 3D. 

 

5.4.2 Metafore de interacţiune de persoana I pentru crearea de modele solide 3D 

 
Modelele solide reprezintă cele mai complete reprezentări 3D în CAD. În conformitate cu 

filosofia de modelare geometrică SolidWorks (de altfel comună tuturor softurilor CAD moderne) 

sistemul VRSolid furnizează metafore pentru crearea de primitive solide (box, con, cilindru, sfera), 

şi entităţi de tip trăsături (features): extrudarea de profile închise 2D, crearea piese de revoluţie în 

jurul unei axe (fig. 5.5). De asemenea, sunt disponibile metode pentru crearea solidelor complexe 

prin intermediul operaţiilor booleene. Pentru crearea modelelor solide 3D sunt utilizate comenzi 



    Cercetări teoretice şi experimentale privind dezvoltarea de interfeţe multimodale de realitate virtuală pentru CAD 

 

 

 

36 

vocale pentru activarea funcţiilor de modelare. Aceste comenzi sunt interpretate în cadrul sistemului 

VRSolid pentru a permite activarea funcţiei corespunzătoare. De exemplu, când utilizatorul 

transmite comanda “Box”, sistemul VRSolid primeşte această comandă vocală şi activează funcţia 

pentru transmiterea unui mesaj cu informaţiile necesare pentru generarea unui paralelipiped în 

cadrul sistemului SolidWorks.  După generarea paralelipipedului în sistemul CAD, informaţiile 

modelului sunt translatate în baza de date a sistemului VRSolid unde este generat un fişier VRML 

vizualizat cu întârziere insesizabilă de către utilizator în cadrul sistemului CAVE. Exemple de 

modele solide create utilizând sistemul VRSolid sunt prezentate în figura 5.5.     

        

Fig. 5.5 Crearea modelelor solide utilizând metafore de interacţiune de persoana I 

  

5.4.3 Metafore de interacţiune de persoana I pentru funcţii auxiliare şi de editare a 

modelelor geometrice 

 

Interfaţa VRSolid nu se rezumă la operaţiunile de modelare geometrică propriu zisă ci 

implementează şi o serie de funcţii auxiliare şi de editarea a modelelor geometrice, descrise sumar în 

paragrafele următoare. 

 

Selectarea entităţilor modelului CAD 

 

Pentru a selecta o entitate a modelului utilizând sistemul VRSolid, utilizatorul trebuie să 
poziţioneze un cursor reprezentat de o sferă în mediul virtual în apropierea entităţii care doreşte a fi 

selectată (fig. 5.6). Selectarea entităţilor care compun modelul CAD se face prin intermediul unei 

biblioteci OPCODE care conţine implementaţi algoritmi pentru detecţia  coliziunii. Petru interfaţă a 

fost implementat un algoritm denumit OBB (oriented bounding box). Acest algoritm permite 

determinarea contactului dintre doua sau mai multe modelele virtuale prin verificarea  intersecţiei 

dintre poligoanele convexe în care este discretizat modelul CAD. 

 

Manipularea modelelor CAD 

 

Pentru manipularea modelelor CAD a fost utilizată o metodă intuitivă. Dacă utilizatorul 

doreşte să translateze o entitate în spaţiul de lucru, trebuie sa atingă degetul mare şi degetul arătător 

al mâinii stângi pentru a activa funcţia de translaţie, într-un mod asemănător cu modul în care 

realizează un click de mouse în cadrul sistemului tradiţional. Apoi utilizatorul poate deplasa mâna 
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care este urmărita prin intermediul senzorului optic de urmărire a mişcării. Astfel, obiectul virtual 

este translatat sau rotit în spaţiul tridimensional în funcţie de mişcările mâinii utilizatorului. 

 

  
 

Fig. 5.6 Selectarea unui model solid CAD utilizând sistemul VRSolid 

 

Măsurarea dimensiunilor modelului CAD 

 

Măsurarea dimensiunilor unui model este o operaţie importantă în cadrul unui sistem CAD 

deoarece permite verificarea cotelor modelului generat. Această operaţie este realizată prin 

intermediul dispozitivului haptic Sensable Phantom Desktop care permite utilizatorului sa „atingă” 

suprafeţele modelului în momentul în care interacţionează cu acesta. Utilizatorul manipulează un 

avatar reprezentat de o sferă în mediul virtual care permite selectarea feţelor modelului CAD prin 

atingere. După selectarea a două feţe paralele ale modelului CAD, prin intermediul comenzii vocale 

”Distance” este activată funcţia pentru calculul distanţei. Valoarea măsurată în milimetri este afişată 
pe ecran în colţul din stânga sus(fig. 5.7). Combinarea returului de forţă şi vizualizarea stereoscopică 
imersivă oferă utilizatorului posibilitatea de a determina dimensiunile modelului CAD într-un mod 

intuitiv. 

 

   Fig. 5.7 Măsurarea dimensiunilor modelului in mediul imersiv 

 

Navigarea în mediul virtual 

 

În mediul imersiv, camera virtuală este ataşată punctului de vizualizare al utilizatorului. Prin 

intermediul sistemului de urmărire a mişcării, deplasările utilizatorului în mediul de lucru real sunt 

captate si transmise către camera virtuală. În acest mod, utilizatorul poate să examineze modelul 

prin apropiere sau depărtare de ecranul de proiecţie. Totuşi, în anumite situaţii utilizatorul necesită 
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schimbarea punctului de vizualizare fără a se deplasa fizic în spaţiul de lucru. De aceea, sistemul 

VRSolid oferă posibilitatea de depărtare a punctului de vizualizare(eng. zoom in/out), translatarea 

punctului de vizualizare (eng. pan). Pentru navigarea în mediul virtual într-o primă etapă, 
utilizatorul va transmite o comandă verbală pentru activarea funcţiei dorite (de exemplu, ”zoom in”). 

În momentul recepţionării de către sistem a acestei comenzi punctul de vizualizare va fi translatat 

continuu cu un increment până în momentul în care utilizatorul va transmite comanda vocală 
„Stop”.Sistemul permite utilizatorului setarea valorii incrementul de translatare a camerei. Pentru 

operaţia de apropiere/depărtare direcţia este paralelă cu direcţia punctului de vizualizare al 

utilizatorului. 

 

Operaţii cu fişiere 

 

Utilizatorul poate să încarce modele CAD create anterior cu diferite formate de 

reprezentare(SolidWorks Part, VRML, ProE Part, IGES, STEP). Importul unui model CAD se face 

prin intermediul comenzii vocale „Load File”. După finalizarea operaţiilor de modelare, utilizatorul 

poate să salveze modelul realizat în sesiunea de lucru curentă prin intermediul comenzii 

vocale”Save file”. Modelul CAD creat, utilizând sistemul VRSolid, poate fi salvat utilizând 

următoarele formate:SolidWorks Part  *.prt, *.Sldprt ,Virtual Reality Modeling Language *.VRML. 

 

5.5 Structura programului 

 

Pentru implementarea modulelor software ale programului a fost utilizat limbajul C++. 

Limbajul C++ este unul dintre cele mai populare limbaje de programare moderne ce suportă 
programarea orientată pe obiecte. Aceste obiecte sunt definite prin intermediul claselor. Informaţiile 

conţinute de clase sunt împărţite în date membre şi funcţii membre sau metode. O clasă permite 

încapsularea (ascunderea informaţiei) în interiorul ei a datelor şi a codului, ce interzice accesul din 

afară la datele şi funcţiile sale. 

 

Concluzii 

 

În acest capitol se prezintă modul de integrare software al sistemul de realitate virtuală 
dezvoltat cu un soft CAD existent – SolidWorks, realizându-se un software integrat de interfaţare 

CAD denumit VRSolid. Contribuţiile principale ale autorului sunt: 

1. S-a conceput o interfaţă multimodală inovativă, VRSolid, destinată modelării solidelor 3D într-un 

mod intuitiv utilizând echipamente de realitate virtuală. Interfaţa VRSolid se va utiliza pentru 

sistemul CAD comercial SolidWorks, în acest mod funcţiile de bază ale sistemelor CAD fiind 

păstrate,  iar interfaţa RV oferind o alternativă pentru modul de vizualizare şi interacţiune clasic care 

utiliza echipamente 2D şi interfaţa WIMP. 

2. S-a definit un set complet de metafore de interacţiune de persoana I pentru crearea, modificarea şi 
manipularea modelelor CAD, utilizând interfaţa VRSolid care permite crearea entităţilor 2D şi 3D 

prin intermediul gesturilor şi comenzilor vocale. Comparativ cu alte cercetări realizate în domeniu 

sistemelor integrate VR-CAD, sistemul VRSolid oferă posibilitatea de a combina diferite modalităţi 
de interacţiune cu modelul RV într-un mod natural şi intuitiv pentru contactul direct cu spaţiul 

modelului CAD tridimensional. 

3. A fost propusă şi validată o metodă inovativă de rezolvare a incompatibilităţii de transfer bi-

direcţional de modele între sistemul CAD şi sistemul RV prin transferul din mediul RV către 

sistemul CAD doar al comenzilor în loc de setul complet informaţiilor geometrice şi topologice 

inevitabil trunchiate în format VRML. În acest sens a fost conceput un modul software de 
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comunicaţie dintre sistemul VRSolid şi sistemul CAD SolidWorks pentru a realiza schimbul de 

informaţii în timp real între cele două sisteme prin intermediul unui limbaj propriu format din 

comenzi constituite din cuvinte cheie şi valori asociate acestora.  

4. S-a dezvoltat şi implementat o metoda de decompoziţie a modelului CAD SolidWorks care oferă 
posibilitatea transferului automat al informaţiilor geometrice şi topologice de la modelul CAD către 

sistemul VRSolid. 

5. Interfaţa multimodală prezentată în această lucrare, datorită algoritmilor inovativi de transfer şi 
metaforelor de interacţiune de persoana I, poate fi generalizată prin realizarea unor modificări 
minore în scopul utilizării în conjuncţie cu alte softuri comerciale CAD (de exemplu Autocad, 

PRO/E ) sau programe de modelare a solidelor (de exemplu Maya).  

 

6. CERCETĂRI  EXPERIMENTALE  PRIVIND  UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR  RV  

PENTRU  PROIECTAREA  ASISTATĂ DE  CALCULATOR 

 

Pentru a determina performantele sistemului RV dezvoltat, autorul a efectuat un număr de 

patru experimente prezentate în detaliu în acest capitol. Pentru efectuarea experimentelor s-a folosit 

sistemul experimental de realitate virtuala prezentat în capitolul 4. Obiectivele experimentelor 

efectuate au fost de determinarea  performantelor individuale ale modalităţilor vizuale şi comandă 
vocală pe de o parte şi performanţele globale ale metaforelor de interacţiune de persoana I propuse 

de către autor, în cadrul a două tipuri distincte de activităţi CAD– (i) manipularea şi editarea 

modelului geometric şi (ii) definirea modelului CAD. 

 

      6.1. Cercetări experimentale privind  evaluarea percepţiei profunzimii modelelor 3D CAD 

utilizând sistemul imersiv Holo-CAVE 

 

Concepţia experimentului 

 

Se ştie că percepţia realistică a dimensiunilor în CAD joacă un rol foarte important în luarea 

deciziilor de proiectare ale inginerilor. Perceperea profunzimii (valoarea dimensiunii de-a lungul 

axei Z) este un factor important în cazul modelelor CAD deoarece evidenţiază modul în care aceste 

modele sunt percepute ca piese tridimensionale pe parcursul procesului de proiectare.  

Experimentul realizat ajută la evaluarea beneficiilor oferite de sistemul imersiv de vizualizare 

stereoscopică Holo-CAVE comparativ cu utilizarea echipamentelor tradiţionale de vizualizare 

(monitorul 2D LCD/CRT). La experiment au participat opt subiecţi cu experienţă anterioară în 

utilizarea  programelor  CAD comerciale şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului. Pentru 

experiment s-au utilizat şase modele CAD compuse fiecare dintr-un paralelipiped cu dimensiuni 

variabile, aşezat pe o masă virtuală cu dimensiunea de 300x 200x 150 cm. Fiecare subiect a estimat 

dimensiunile obiectului separat pentru condiţii de vizualizare monoscopică şi stereoscopică. Pentru 

cele două cazuri, vizualizarea modelelor s-a efectuat prin intermediul a două echipamente: monitor 

2D LCD cu diagonala de 15.4’ pentru vizualizare monoscopică şi sistem de imersiv Holo-CAVE ( 

subcapitolul 4.1) pentru vizualizare stereoscopică. În primul caz s-a utilizat sistemul CAD 

SolidWorks(fig. 6.1 a), iar pentru  redarea obiectelor în sistemul Holo-Cave s-a utilizat sistemul 

VRSolid dezvoltat de către subiect(fig. 6.1 b).  În cazul utilizării sistemului Holo - CAVE valoarea 

distanţei de la punctul de vizualizare până la ecranul de proiecţie a fost constantă. Ordinea afişării 
modelelor CAD subiecţilor a fost aleatoare.  
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Analiza informaţiilor şi rezultatele obţinute 

 

Pentru analizarea valorilor estimărilor subiecţilor au fost realizate două diagrame. Prima 

diagramă prezintă diferenţa valorilor estimate a profunzimii comparativ cu valoarea dimensiunii 

reale a obiectelor (fig. 6.2). În cea de-a doua diagramă este prezentată valoarea erorii relative cu 

scopul de a analiza precizia de estimare a profunzimii(fig. 6.3). Eroarea relativă a fost calculată 
astfel: 
 

                    Er = (Vp- Vr) / Vr           (6.1) 

Unde : 

         Er – reprezintă valoarea erorii relative calculate; 

         Vp– reprezintă valoarea profunzimii estimate de către subiecţi; 
          Vr – reprezintă valoarea dimensiunii reale a profunzimii obiectelor virtuale;  

 

    
                                                a)                                                          b) 

Fig. 6.1 Estimarea dimensiunilor modelului CAD utilizând interfaţa clasică a softului 

Solidworks (a); Estimarea dimensiunilor în mediul virtual imersiv (b); 

 

Dacă valoarea erorii relative este pozitivă atunci subiectul a supraapreciat  profunzimea 

obiectelor, iar dacă valoarea erorii relative este negativă atunci subiectul a subapreciat profunzimea 

obiectelor. 

Concluzia experimentului: percepţia valorilor profunzimii obiectelor virtuale estimate este 

influenţată semnificativ de vizualizarea stereoscopică. Subiecţii au estimat valoarea profunzimii 

obiectelor 3D mai precis când obiectele au fost vizualizate stereoscopic în sistemul imersiv Holo-

Cave decât utilizând monitorul 2D. Valoarea cea mai mare a erorii relative a fost obţinută pentru 

valoarea profunzimii de 35 mm  şi s-a datorat supraaprecierii dimensiunilor. Se constată de 

asemenea că precizia de estimare în cazul vizualizării stereoscopice nu este mult mai bună pentru 

dimensiuni mici, în schimb creşte semnificativ cu mărimea profunzimii ce trebuie percepută.  
 

     
 

Fig. 6.2 Diferenţa valorilor estimate ale profunzimii    Fig. 6.3 Precizia de estimare a profunzimii  

             comparativ cu valoarea dimensiunii reale 
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6.2. Cercetări experimentale privind evaluarea eficienţei manipulării modelelor CAD utilizând 

metafore de interacţiune de persoana I comparativ cu interfaţa WIMP a sistemului 

SolidWorks 

 

Obiectivul urmărit în cadrul acestui experiment este de a evalua eficienţa  manipulării 
modelelor CAD utilizând metafore de interacţiune de persoana I în cadrul unui mediu virtual 

imersiv comparativ cu  manipularea acestor modele în cadrul sistemului CAD Solidworks, utilizând 

echipamente 2D de interacţiune şi interfaţa WIMP. 

 

Concepţia experimentului 

 

În total opt subiecţi au realizat acest experiment, (media de vârstă de 30 ani). Toate aceste 

persoane au utilizat mouse-ul 2D şi tastatura pentru aplicaţii computerizate anterioare, una dintre ele 

având  experienţă în utilizarea unui spacemouse, iar două dintre persoane au fost familiarizate cu 

utilizarea echipamentelor RV. Pentru acest experiment s-au utilizat trei obiecte CAD: o sferă, un 

paralelipiped şi o piesă cu forma asemănătoare literei T. Obiectele au fost aşezate pe o masă 
virtuală. Pe masa virtuală au fost reprezentate poziţii de referinţă pentru fiecare dintre cele trei 

modele. Utilizatorul trebuia să translateze şi să rotească modele în aceste poziţii de referinţă. Pentru 

acest experiment a fost utilizată o interfaţă tradiţională pentru sistemul CAD SolidWorks compusă 
din monitor 2D, mouse 2D, tastatură (fig. 6.4) şi componente ale interfeţei multimodale VRSolid: 

sistemul Holo-Cave pentru vizualizarea imersivă, mănuşi cu senzori Fakespace şi echipament de 

urmărire optic cu 6 grade de libertate pentru selectarea şi  manipularea modelelor CAD (fig. 

6.5).Vizualizarea modelelor s-a făcut prin intermediul a două echipamente de vizualizare: monitor 

2D LCD cu diagonala de 15.4, respectiv sistem de vizualizare stereoscopică imersiv Holo-CAVE 

(subcapitolul 4.1). 

 

            
 

 Fig.6.4 Interacţiune cu modelelor CAD utilizând        Fig.6.5 Interacţiune cu modele CAD în        

                    echipamente 2D                                                      utilizând echipamente RV    

 

Analiza informaţiilor şi rezultatele obţinute 

 

În figura 6.6 este prezentată media timpului necesar subiecţilor pentru a realiza sarcinile ce le-

au fost atribuite. Se poate observa că utilizarea echipamentelor RV de interacţiune în cadrul mediul 

imersiv îmbunătăţeşte dramatic manipularea modelelor CAD, comparativ cu utilizarea 

echipamentelor 2D clasice. Sistemul spaţial de urmărire a mişcării contribuie cel mai important la 
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scăderea timpului necesar manipulării datorită posibilităţii de a transmite translaţii/rotaţii 3D şi a 

unei mai bune percepţii cognitive a mediul tridimensional. 
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Fig. 6.6 Media timpului de manipulare a tuturor modeler CAD (s) 

 

În figura 6.7 este prezentată media timpilor necesari subiecţilor pentru a orienta şi poziţiona 

fiecare obiect. Se poate observa că timpul necesar pentru poziţionarea obiectului virtual sferic în 

cazul utilizării  echipamentele RV a necesitat o perioadă de timp foarte scurtă deoarece obiectul nu 

trebuia rotit. Pentru celelalte două obiecte diferenţa dintre utilizarea interfeţei VR şi a celei clasice 

2D a rezultat în principiu din dificultăţile necesare pentru orientarea obiectelor în spaţiu 

tridimensional prin intermediul dispozitivelor 2D. De asemenea vizualizarea stereoscopică a 

contribuit la reducerea timpului de manipulare, deoarece subiecţii aveau o mai bună percepţie a 

profunzimii obiectelor. 

 

   
                  a)                                                 b)                                                c)                                                

Fig.6.7 Media timpului de manipulare  pentru piesa sferică (a); paralelipiped (b); 

piesa în formă de T (c) 

 

După realizarea experimentului, fiecare dintre subiecţi a fost chestionat referitor la 

echipamentul de interacţiune preferat. Majoritatea subiecţilor au apreciat utilizarea combinată a 

mănuşilor cu senzori tactili şi a senzorilor de urmărire a mişcării datorită intuitivităţii şi eficienţei 

metodei de interacţiune. Totuşi, unul dintre subiecţi a considerat inconvenientă necesitatea purtării 
mănuşilor pentru recunoaşterea gesturilor. Experimentul demonstrează totuşi că subiecţii preferă 
metaforele de interacţiune de persoana I deoarece sunt mult mai intuitive şi eficiente. Principalul 

avantaj îl reprezintă utilizarea a şase grade de libertate pentru stabilirea rotaţiei şi translaţiei 

obiectelor în mediul virtual tridimensional spre deosebire de interacţiunea 2D care nu permite decât 

2 grade de libertate. Astfel, se poate concluziona că utilizarea echipamentelor RV pentru 

manipularea entităţilor CAD oferă o îmbunătăţire a eficienţei utilizatorilor în interacţiunea cu 

modele CAD. 
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6.3 Cercetări experimentale privind determinarea eficienţei recunoaşterii comenzilor vocale 
 

Eroarea de recunoaştere a comenzilor vocale de către calculator reprezintă însă o problema des 

întâlnita încă la tehnologia disponibilă a momentului. După cum s-a arătat anterior, pentru 

îmbunătăţirea acestui aspect, s-a apelat la definirea unui vocabular propriu, format dintr-un număr 
restrâns de cuvinte strict legate de necesităţile de transmitere a comenzilor CAD. Ca atare, obiectivul 

acestui experiment a fost de a determina eficienţa recunoaşterii comenzilor vocale pentru modulul 

software dezvoltat. 
 

Concepţia experimentului 

 

La acest experiment au participat şapte subiecţi, două femei şi cinci bărbaţi. Toţi subiecţii nu 

erau familiarizaţi cu utilizarea unui program de recunoaştere a comenzilor vocale şi erau cunoscători 

ai limbii engleze. Transmiterea comenzilor vocale s-a făcut prin intermediul unui microfon cu căşti. 
Într-o prima etapa subiecţii au calibrat sistemul de recunoaştere a comenzilor vocale(care se referă la 

adaptarea acestuia la tonalitatea şi accentul fiecărui utilizator) prin citirea unui text. Ulterior 

subiectul a transmis o comandă vocală  pentru a verifica funcţionarea sistemului. Toate erorile au 

fost corectate.  Comenzile ce trebuie transmise de subiect sunt specificate în cadrul interfeţei grafice 

a programului realizat. Fiecare subiect a transmis 15 comenzi vocale o singură dată. Dacă comanda 

transmisă era recunoscută de către sistem aceasta era afişată în fereastra de dialog. Dacă comanda 

transmisă nu era recunoscută de către sistem în fereastra de dialog era afişat mesajul „Comanda 

nerecunoscută”. Transmiterea comenzilor a fost realizată într-un spaţiu cu zgomot redus. Pentru 

fiecare comandă transmisă informaţiile au fost automat salvate într-un fişier text utilizat ulterior la 

determinarea procentului de recunoaştere a comenzilor vocale. 
 

Analiza informaţiilor şi rezultatele obţinute 

 

Procentul de recunoaştere a comenzilor pentru fiecare utilizator este prezentat în figura 6.8 

având valoarea medie de 98, 2%. Acest procent a fost influenţat de pronunţia diferită a cuvintelor în 

limba engleză pentru fiecare subiect, limba engleză nefiind limba maternă în nici unul dintre cazuri. 

Deşi se anticipează că procentul mediu de recunoaştere poate fi îmbunătăţit prin realizarea mai 

multor calibrări ale sistemului, modulul software implementat prezintă o precizie satisfăcătoare de 

recunoaştere a comenzilor. Totuşi, deoarece nu s-a reuşit obţinerea unui procent de 100% pentru toţi 
subiecţii, în cadrul sistemului VRSolid trebuie implementate modalităţi redundante de transmiterea a 

aceeaşi comenzi. O altă concluzie importantă a experimentului este aceea că tot în scopul 

redundanţei, în cadrul interfeţei multimodale VRSolid comenzile vocale trebuie sincronizate cu 

celelalte tehnici de interacţiune, pentru a se putea defini un context care să ajute la „ghicirea” 

comenzii, în cazul în care procesul de recunoaştere efectivă a eşuat. 
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Fig. 6.8 Numărului  de comenzi recunoscute la fiecare subiect  
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6.4. Cercetări experimentale privind determinarea  eficienţei generării modelelor CAD prin 

utilizarea interfeţei multimodale VRSolid în raport cu interfaţa obişnuită WIMP 

 

Pentru a evalua eficienţa interfeţei VRSolid dezvoltate în cadrul tezei de doctorat, a fost 

implicat un grup de cinci subiecţi cu media de vârstă de 27 de ani din cadrul grupului de cercetare al 

catedrei DPR. În cadrul experimentului, aceştia au generat un model CAD utilizând atât sistemul 

SolidWorks convenţional (fig. 6.9) precum şi interfaţa VRSolid (fig. 6.10). În urma testelor au fost 

colectate informaţii cantitative şi calitative care reprezintă performantele subiectului în realizarea 

unui model CAD. De asemenea, subiecţii ce au participat la acest experiment au completat un 

chestionar pentru a afla opiniile şi observaţiile cu privire la utilizarea interfeţei multimodale 

dezvoltate. 
 

                
                  
                   Fig.6.9 Generarea unui model CAD       Fig. 6.10 Generarea unui model CAD utilizând 

                        utilizând interfaţa clasică 2D                                         sistemul VRSolid                                            

 

În tabelul 6.1 sunt prezentate etapele generării modelului CAD, însă cele necesare pentru 

deplasarea punctului de vizualizare nu sunt menţionate explicit. Descrierea operaţiilor necesare 

pentru crearea piesei test a demonstrat că în cazul metaforelor de interacţiune de persoana I este 

necesar un număr mai redus de interacţiuni cu modelul CAD. 
 

Tabelul 6.1. Etapele generării modelului CAD utilizând interfaţa VRSolid 

 

Nr.   Operaţie  Interacţiune utilizator Rezultat 

1 Iniţializare 

echipamente 

- iniţializare mănuşi cu senzori, comandă 
vocală, echipament urmărire mişcare , 

ajustare vizualizare stereoscopică 

 

2 Iniţializare 

mediu 

virtual 

- setare dimensiune grid, snap, punct de 

vizualizare 
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- transmitere comandă vocală “sketch” 

- transmitere comandă vocală “rectangle” 

- atingere deget mare - deget arătător pentru 

inserţia  punct 1 al dreptunghiului 

- deplasare mână pentru setarea dimensiunii 

dreptunghiului 

- atingere deget mare - deget mijlociu pentru 

inserţia  punct 2 al dreptunghiului  

3 Modelare 

primul 

paralelipiped 

- transmitere comandă vocală “extrude” 

 
- selecţia prin deplasare mână faţă 
paralelipied  

 
- transmitere comandă vocală “sketch” 

- transmitere comandă vocală “rectangle” 

- atingere deget mare - deget arătător pentru 

inserţia  punct 1 al dreptunghiului 

- deplasare mână pentru starea dimensiunii 

dreptunghiului 

- atingere deget mare - deget mijlociu pentru 

inserţia  punct 2 al dreptunghiului 

 

 

 

4 Modelare 

celui de- al 

doilea 

paralelipied 

- transmitere comandă vocală “extrude” 
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- selecţia prin deplasare mână faţă 
paralelipied  

- transmitere comandă vocală “ sketch” 

- transmitere comandă vocală “circle” 

- atingere deget mare - deget arătător pentru 

inserţia  centru cerc 

- deplasare mana pentru starea dimensiunii 

dreptunghiului 

- atingere deget mare - deget mijlociu pentru 

definire dimensiune finală rază. 

 

 

5 Modelare 

cilindru 

- transmitere comandă vocală “extrude” 

 

 
- selecţia prin deplasare mână faţă cilindru  

 

6 Modelare 

alezaj 

- transmitere comandă vocală “sketch” 

- transmitere comandă vocală “circle” 

- atingere deget mare - deget aratator pentru 

inserţia  centru cerc 

- deplasare mână pentru starea dimensiunii 

dreptunghiului 

- atingere deget mare - deget mijlociu pentru 

definire dimensiune rază. 
- transmitere comandă vocală “pocket” 

 

 

7 Modificare 

înălţime 

paralelipiped  

- selecţie prin deplasare mână faţă 
paralelipied 

- transmitere comandă vocală “modification” 

- deplasare mână pentru starea dimensiunii 

dreptunghiului 

- atingere deget mare - deget inelar pentru 

definire valoare extrudare. 
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Utilizând metaforele de interacţiune ale interfeţei VRSolid media timpului necesar al celor 5 

subiecţi pentru generarea modelului CAD a fost de 1 minut şi 21 secunde. Media timpului necesar 

aceloraşi subiecţi pentru generarea aceluiaşi model utilizând interfaţa WIMP şi echipamentele 

clasice 2D de interacţiune şi vizualizare în cadrul sistemului SolidWorks a fost de 2 minute şi 3 

secunde. Din analiza experimentului, s-a constatat că mărimea acestui timp a fost influenţat foarte 

mult de necesitatea introducerea valorilor alfanumerice de la tastatură, accesarea funcţiilor de 

modelare din meniuri, selecţia entităţilor şi setarea punctului de vizualizare indirect utilizând avatari. 

Prin compararea cu un sistem CAD tradiţional subiecţii au apreciat utilizarea sistemului VRSolid ca 

o interfaţă ce oferă un mediul de proiectare plăcut şi intuitiv, în cadrul căruia  subiecţii au acces 

direct la spaţiul modelului  prin intermediul metaforelor de interacţiune de persoana I şi nu trebuie 

să navigheze prin mai multe meniuri şi ferestre pentru a realiza o singură operaţie. Totuşi unii 

subiecţi au sesizat mica întârziere la redarea modelului datorită transferului datelor din baza de date 

CAD în cea RV şi au menţionat-o ca deja un aspect negativ, deşi relativ minor. Un alt aspect al 

utilizării metaforelor de interacţiune implementate semnalat de către utilizatori îl reprezintă timpul 

de instruire scurt. Experimentul a confirmat intuitivitatea şi modul natural de interacţiune 

comparativ cu sistemul tradiţional CAD. 
 

                    
                                Fig. 6.11 Timpului necesar pentru generarea modelului CAD 
 

Concluzii  

 

În urma experimentelor realizate în acest capitol se demonstrează calităţi certe ale interfeţei 

multimodale  cu interacţiune de persoana I şi pot fi formulate următoarele concluzii specifice: 

� Subiecţii au estimat valoarea profunzimii obiectelor 3D mai precis când obiectele au fost 

vizualizate stereoscopic în sistemul imersiv Holo-Cave comparativ cu utilizarea monitorului  

� Accesul direct la spaţiul modelului utilizând metaforele de interacţiune de persoana I bazate 

pe echipamentele RV cu şase grade de libertate oferă o modalitate de îmbunătăţire a 

eficienţei manipulării modelelor CAD. 

� Obţinerea unei precizii de recunoaştere a comenzilor vocale satisfăcătoare şi suficientă 
pentru aplicaţiile CAD utilizând modulul software conceput şi implementat de către autor. 

� Creşterea eficienţei utilizatorilor utilizând interfaţa multimodale VRSolid pentru generarea 

modelelor CAD comparativ cu utilizarea echipamentelor 2D clasice (monitor 2D, mouse 

2D, tastatură) şi a interfeţei WIMP a  softul SolidWorks.  

� Pentru evaluarea eficientei operaţiei de modelare subiecţii au apreciat: 

- simplitatea interacţiunii cu modelul CAD utilizând instalaţia experimentală realizată; 
- modul intuitiv şi natural de interacţiune oferit de metaforele de persoana I; 

- înlocuirea meniurilor 2D cu comenzilor vocale; 

- timpul de instruire scurt 
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7.CONCLUZII FINALE, CONTRIBUŢIILE ORIGINALE, VALORIFICAREA ŞI 

DISEMINAREA REZULTATELOR 

 

Evoluţia sistemelor CAD, de-a lungul ultimilor ani a revoluţionat profund metodologia de 

proiectare a produselor. Sistemele CAD reprezintă principalele instrumente utilizate pentru 

modelarea geometrică a componentelor mecanice deoarece permit realizarea unei game variate de 

operaţii ce include realizarea de geometrii 2D precum şi modelarea suprafeţelor şi a solidelor 3D.  

Tehnologiile de interacţiune cu spaţiul modelului CAD nu au evoluat semnificativ în ultimii 

ani, fiind similare cu cele utilizate din anii 1980. Astfel vizualizarea modelului CAD se realizează 
încă prin intermediul monitorului grafic CRT/LCD, iar interacţiunea se realizează prin intermediul 

dispozitivelor cu 2 grade de libertate (tastatura, mouse-ului) şi a accesului indirect prin intermediul 

interfeţei WIMP. S-a demonstrat că aceste modalităţi de interfaţare incomodează într-o oarecare 

măsură utilizatorii pe parcursul operaţiilor de modificare a modelului CAD.  

În acelaşi timp tehnologiile de realitate virtuală au evoluat spectaculos în ultimii ani, furnizând 

numeroase posibilităţi interactive în medii imersive tridimensionale. Concepţia, realizarea şi 
evaluarea unui produs necesită dezvoltarea de noi proceduri şi tehnici de interacţiune cu spaţiul de 

lucru tridimensional care să permită modelarea eficientă precum şi realizarea unor tehnici de 

vizualizare care să permită utilizatorului percepţia profunzimii şi formei modelelor CAD 

tridimensionale. Tendinţa actuală reflectată în cercetările de vârf în domeniu este de a îmbunătăţi 
interacţiunea cu programele CAD, astfel încât inginerul proiectant să se concentreze asupra 

proiectului şi nu la identificarea sau activarea unor funcţii ale programului de proiectare. Tehnicile 

fundamentale de modelare îşi pot urma acelaşi curs evolutiv, în schimb interfaţa şi echipamentele de 

interacţiune necesită schimbări radicale care au devenit urgente. 

Prezenta teză de doctorat a avut drept obiectiv, explorarea posibilităţii de utilizarea a Realităţii 
Virtuale ca o alternativă la tehnicile de interacţiune convenţionale, precum şi identificarea limitelor 

pe care le impune încă nivelul actual de dezvoltare.  

Aşa cum a fost arătat în cadrul tezei, Realitatea Virtuală prezintă numeroase avantaje pentru 

interacţiunea cu mediile tridimensionale computerizate. Vizualizarea stereoscopică, dispozitivele de 

interacţiune tridimensionale, suprapunerea obiectelor virtuale cu obiecte din mediul real reprezintă 
frontiere neexplorate până în prezent ale interacţiunii utilizatorului cu softurile CAD. Interfaţa 

bazată pe tehnologiile RV reprezintă o nouă modalitate de a defini obiecte virtuale deoarece 

utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza modelele 3D stereoscopice şi le poate manipula într-un 

mod intuitiv şi natural, focalizându-şi atenţia pe activităţile de proiectare şi modelare şi nu asupra 

instrumentelor de interacţiune cu calculatorului. Totuşi cu toate aceste avantaje pe care aceste 

tehnologii le oferă, implementarea acestora în procesul industrial este problematică. Înainte de a se 

înregistra evoluţii semnificative ale programelor CAD bazate pe tehnologiile de realitate virtuală, 
este necesar ca aceste tehnologii sa fie implementate in cadrul sistemelor CAD comerciale actuale. 

Pe piaţa furnizorilor de software CAD exista o serie de produse care permit modelarea 3D a 

componentelor mecanice:Catia, SolidWorks, Pro/Engineer, AutoCAD etc. Totuşi actualmente nu 

exista un sistem CAD comercial care sa utilizeze o astfel de interfaţă. 
Având in vedere considerentele menţionate, în cadrul tezei a fost concepută, realizată şi 

implementată o interfaţă multimodală, utilizând tehnologiile de realitate virtuală în conjuncţie cu 

infrastructura unui programul de proiectare asistate de calculator SolidWorks existent pe piaţa 

comercială. Soluţia propusă de integrare a tehnologiilor RV oferă utilizatorului posibilitatea de a 

deveni o parte activă a procesului de proiectare  prin definirea unui set de metafore de interacţiune 

de persoana I ce permit accesul direct în spaţiul modelului, astfel simplificând într-o măsură 
semnificativă încărcarea cognitivă a utilizatorului. De asemenea comunicarea efectivă şi eficientă 
între utilizator şi calculator este facilitată prin intermediul unor modalităţi intuitive şi naturale de 
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interacţiune cu mediul virtual bazate pe echipamente RV  performante, în parte dezvoltate de autor, 

diferite de modalităţile actuale utilizate în programele CAD. 

În urma experimentelor realizate utilizatorii proiectanţi care au testat sistemul VRAD dezvoltat 

au apreciat în mod particular: 

1. Simplitatea interacţiunii cu modelul CAD. 

2. Echipamentele de vizualizare şi transmitere a comenzilor 3D. 

3. Metaforele de interacţiune de persoana I ce permit accesul direct la modelul CAD 3D. 

4. Manipularea intuitivă a obiectelor CAD. 

5. Confortul utilizatorului. 

6. Timpul de învăţare scurt.  

Totuşi, integrarea cu softurile comerciale actuale nu este completă. Actualmente, sistemul 

dezvoltat de către autor (VRSolid) se află la nivel de prototip experimental, având un număr limitat 

de funcţii care nu sunt suficiente pentru definirea unui produs complex (de exemplu un automobil), 

pentru a se putea extrage concluzii valabile în cazul aplicaţiilor industriale complexe ale 

momentului. 

Ca o concluzie generală a cercetărilor cuprinse în prezenta teză de doctorat, în urma testelor 

efectuate asupra performantelor totale ale sistemului se poate afirma că rezultate obţinute sunt 

promiţătoare, iar alternativa utilizării tehnicilor de RV pentru înlocuirea interfeţei actuale WIMP 

este viabilă. În acest fel se poate afirma ca obiectivul general al tezei de explorare a viabilităţii unei 

interfeţe RV pentru CAD a fost îndeplinit. 

 

7.2 Contribuţiile originale ale autorului 

 

În raport cu obiectivele propuse, în urma finalizării cercetărilor s-au prezentat o serie de soluţii 
originale în domeniul abordat. Dintre contribuţiile autorului în cadrul lucrării de doctorat, se 

menţionează următoarele:  

1. S-a efectuat analiza stadiului actual în domeniul sistemelor moderne de proiectare asistată de 

calculator şi a tehnologiilor de realitate virtuală existente cu evidenţierea principalelor 

caracteristici şi limitări ale acestor sisteme şi tehnologii ce au permis formularea obiectivelor 

tezei de doctorat. 

2. S-a definit în premieră mondială o metodă de modelare cognitivă a interfeţelor om-maşină 
precum şi modelul cognitiv al interacţiunii în cadrul softurilor CAD, evidenţiind necesitatea 

utilizării unor noi metafore de interacţiune care să permită interacţiunea de persoana I cu 

spaţiul de lucru al modelului.  

3. S-a prezentat conceptul unei interfeţe multimodale inovative cu cinci modalităţi (două 
modalităţi de output şi trei modalităţi de input), destinată modelării solidelor 3D utilizând 

echipamente de realitate virtuală în contextul unui set complet de metafore de interacţiune de 

persoana I capabile să faciliteze comunicarea efectivă şi eficientă între utilizator şi calculator 

şi să simplifice într-o măsură semnificativă încărcarea cognitivă a utilizatorului. 

4. S-a proiectat şi realizat un sistem de realitate virtuală imersiv reconfigurabil, unic în ţară, 
Holo-CAVE, ce permite vizualizarea stereoscopică imersivă a modelelor CAD. Acesta 

îmbunătăţeşte percepţia profunzimii modelelor CAD şi modul în care utilizatorii pot naviga 

şi interacţiona cu mediul virtual.  

5. S-a conceput şi realizat un modul software care permite identificarea gesturilor utilizatorului 

prin intermediul mănuşilor cu senzori tactili Fakespace Pinch Glove. Prin intermediul acestui 

program se pot citi şi interpreta semnalele transmise de sistemul Pinch Glove în momentul în 

care este detectat contactul dintre două sau mai multe degete. De asemenea, a fost definit un 
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limbaj bazat pe gesturi pentru utilizarea în cadrul procesului de generare a modelelor solide 

3D.  

6. S-a realizat un modul software care permite urmărirea şi identificarea mişcărilor 

utilizatorului prin intermediul unui sistem optic de urmărire în timp real, compus din trei 

camere infraroşu şi trei tipuri de repere optice. Acest sistem permite urmărirea şi 
identificarea mişcărilor utilizatorului cu o precizie de 0.1 mm, iar spaţiul de lucru este 3 m. 

Sistemul este utilizat în cadrul interfeţei multimodale pentru urmărirea deplasărilor mâinilor, 

permiţând selectarea, editarea dimensiunilor şi translatarea modelelor CAD 3D într-un mod 

intuitiv, folosind gesturi umane naturale.  

7. S-a conceput şi realizat un modul software pentru recunoaşterea comenzilor vocale. Pentru 

softul implementat, recunoaşterea comenzilor vocale se realizează rapid şi precis datorită 
implementării unui vocabular specific de comenzi vocale pentru transmiterea comenzilor 

CAD cu un număr redus de cuvinte (max. 200), ca alternativă la sistemele de recunoaştere a 

comenzilor cu vocabular complex care sunt mult mai greoaie şi puţin fiabile. De asemenea, a 

fost realizat un algoritm care permite utilizatorului transmiterea prin intermediul comenzilor 

vocale a valorilor numerice, astfel fiind înlocuit modul de introducere de la tastatură a 

acestora. 

8. S-a conceput şi realizat un modul software pentru interacţiunea cu modelul CAD cu ajutorul 

echipamentului haptic Phantom. Combinarea returului de forţă şi vizualizarea stereoscopică 
imersivă oferă utilizatorului posibilitatea de a percepe dimensiunile modelului CAD şi prin 

intermediul simţului tactil. 

9. Pe baza tehnologiilor RV şi a modulelor software prezentate s-a conceput şi realizat  o 

interfaţă multimodală inovativă denumită VRSolid, adaptată pentru utilizarea cu sistemul 

CAD comercial SolidWorks. Ansamblul realizat reprezintă un nou sistem CAD, care poate fi 

descris ca sistem de proiectare asistată cu interfaţă multimodală RV. Scopul acestei interfeţe 

este de oferi o cale eficientă şi intuitivă de creare a modelelor CAD tridimensionale prin 

tehnologiile RV.  

10. S-a definit un set complet de metafore de interacţiune de persoana I pentru crearea, 

modificarea şi manipularea modelelor CAD, utilizând interfaţa VRSolid. Acestea permit 

crearea entităţilor 2D şi 3D prin intermediul gesturilor şi comenzilor vocale. Comparativ cu 

alte cercetări realizate în domeniul sistemelor integrate VR-CAD, sistemul VRSolid oferă 
posibilitatea utilizatorului de a combina diferite modalităţi de interacţiune pentru 

manipularea directă a obiectelor din scena virtuală pe baza imersiei co-localizate cu modelul 

geometric în spaţiul virtual. 

11.  A fost pusă propusă şi validată o metodă inovativă de rezolvare a incompatibilităţii de 

transfer bi-direcţional de modele între sistemul CAD şi sistemul RV prin transferul din 

mediul RV către sistemul CAD doar al comenzilor în loc de setul complet informaţiilor 

geometrice şi topologice inevitabil trunchiate în format VRML. În acest sens a fost conceput 

un modul software de comunicaţie dintre sistemul VRSolid şi sistemul CAD SolidWorks 

pentru a realiza schimbul de informaţii în timp real între cele două sisteme prin intermediul 

unui limbaj propriu format din comenzi constituite din cuvinte cheie şi valori asociate 

acestora. 

12. S-a conceput şi realizat un modul software pentru schimbul de informaţii între interfaţa 

VRSolid şi sistemul CAD SolidWorks. Schimbul de informaţii se realizează prin intermediul 

protocolului de comunicare UDP ce permite o actualizare rapidă a bazelor de date ale 

sistemelor. 
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13. S-a propus un algoritm de decompoziţie a modelului CAD SolidWorks care oferă 
posibilitatea transferului automat al informaţiilor geometrice şi topologice de la modelul 

CAD către sistemul VRSolid. 

14. S-au implementat funcţii pentru importul/exportul principalelor formate CAD pentru 

asigurarea interoperabilităţii cu alte sisteme CAD. 

15. S-au efectuat testări experimentale pentru instalaţiile experimentale RV. Rezultatele obţinute 

au confirmat eficienţa şi intuitivitatea utilizării tehnologiilor RV pentru proiectarea asistată 
de calculator ce confirmă validitatea interfeţei multimodale VRSolid şi a setului de metafore 

de persoana I  realizate. În urma experimentelor realizate subiecţii au apreciat: simplitatea 

interacţiunii cu modelul CAD, utilizând instalaţia experimentală realizată, modul intuitiv şi 
natural de interacţiune oferit de echipamentele RV 3D utilizate, înlocuirea meniurilor 2D cu 

comenzilor vocale, confortul utilizatorului, timpul de învăţare scurt. 

16. Rezultatele obţinute în urma cercetării efectuale prin prezenta teza de doctorat sunt utile 

cercetătorilor, proiectanţilor şi inventatorilor din domeniul ingineriei mecanice. 

 

7.2. Diseminarea rezultatelor 

 

Pe baza rezultatelor cercetării autorul a elaborat, susţinut şi publicat un număr de 15 lucrări 
ştiinţifice în domeniul tezei, dintre care 9 ca prim autor în cadrul unor manifestări ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale de prestigiu. Multe din rezultate au fost valorificate prin contracte de 

cercetare la care autorul a participat, în principal contracte de cercetare 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 şi Tehnologii de realitate virtuală aplicate în 

inginerie, medicină şi artă. 
• CNCSIS cod 170 - "Interfaţă de realitate virtuală pentru simularea mecanismelor 

articulate utilizând teoria sistemelor multicorp". 

• CNCSIS A cod 937 – “Simularea în timp real a sistemelor multicorp cu elemente 

rigide si deformabile”. 

Este de menţionat participarea ca membru al echipei la îndeplinirea obiectivelor proiectului 

FP6 IST -VEGA, atât în cadrul cercetării teoretico-aplicative, cât şi experimentale, proiect prin care 

s-a creat laboratorul de Realitate Virtuala în cadrul Catedrei Design de Produs şi Robotică a 

Universităţii Transilvania din Braşov. În urma cercetărilor realizate pentru teza de doctorat, 

laboratorul a fost dotat cu un nou sistem de realitate virtuală, unic în Romania, de tip CAVE, reţele 

de calculatoare, echipamente de interacţiune haptice Phantom şi Spidar, manuşi cu senzori, softuri 

(Bitmanagement VRML SDK, VFab), echipamente de urmărire a mişcării, magnetic şi optic, 

bibliotecă. De asemenea, multe din rezultatele cercetărilor au fost utilizate în procesul didactic 

aferent disciplinei CAD predate în cadrul direcţiei de cercetare CAD şi Realitate Virtuală. 
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Theoretical and experimental researches for development of a virtual 

reality multimodal interface for computer aided design 

 
 

Abstract 

 

CAD systems provide the possibility of creating and manipulation of 3D designs, but the 

devices of interaction and visualization like the mouse, the keyboard and the CRT/LCD2D monitor, 

as well as the actual techniques of interaction, is not assuring sufficiently interactive facilities for 

creating and manipulating those CAD model in a natural and intuitive way. That is why it is 

necessary to develop new equipments, techniques and interaction metaphors which should allow the 

direct and intuitive access of the user in the 3D space of the model. This study begins with the new 

assumption that the CAD software has reached the apogee of development regarding the concepts of 

simulation, but they remained behind with the technology of interaction with the user. In this thesis 

a multimodal interface based on Virtual Reality (VR) technologies used as an alternative to the 

classical interface that uses 2D display, keyboard and mouse is presented. The presented solution 

enables modeling of solid objects by coupling advantages of the VR technologies with available 

legacy 3D CAD software. The approach adopted is keeping CAD software functions implemented 

by the producer and is aiming to offer a VR user interface based on first person interaction 

metaphors for an intuitive and natural way of interaction. Users can create and modify 2D and 3D 

objects using 6DOF tracking device, voice commands, gestures and visualize the design status in an 

immersive CAVE - like system. This thesis is structured in the following seven chapters: 

Chapter 1 presents the theme of this study and formulates the central objective of the thesis.  

Chapter 2 includes the presentation of the actual CAD systems and it formulates the main 

limitations of these systems. Also it presents the state of the art VR/AR technologies as well as 

applied researches made until today regarding the integration of VR-CAD systems. Based on the 

accomplished study and on the identified limitations for actual CAD systems the thesis objectives 

are formulated. Chapter 3 presents the research plan for reaching the formulated objectives. It is 

accentuated the need of developing an innovating Virtual Reality system  inside the DPR 

department, for designing applications assisted by computer, including various interaction methods 

for ensuring an efficient communication between the user and the computer in both directions(input 

and output) and reduce the cognitive load, as well as a new set of first person interaction metaphors, 

particular for CAD activities. Chapter 4 presents the conception and the development of an 

imersive Holo-CAVE Virtual Reality system, including techniques of gestures and voice recognition 

and the perception of the haptic feedback. Chapter 5 presents the development of the multimodal 

interface named VRSolid composed from a complete set of first person interaction metaphors for the 

creation, modification and manipulation of CAD models. In this chapter, it is presented also the 

conception and accomplishment of component software modules. Chapter 6 includes experimental 

investigations regarding the using of the Virtual Reality system for CAD systems in different 

experiments, presenting the advantages and limitations. Chapter 7 presents the final conclusions, 

the author’s original contributions as well as the dissemination of the researching results. 
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