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1.Introducere
În aplicaţiile industriale, în general, prehensiunea se realizează folosind prehensoare de
complexitate redusă din motive legate de siguranţă şi fiabilitate în exploatare şi nu în ultimul
rând din raţiuni economice. Prehensoarele antropomorfe deşi sunt foarte adaptabile, clasa de
obiecte prehensabile fiind mult mai mare în comparaţie cu prehensoarele simple, prezintă un
grad mare de complexitate şi un preţ de achiziţie mai mare. În cazul în care un robot operează în
afara unei fabrici, într-un mediu nestructurat, este necesară utilizarea unor prehensoare
adaptabile şi flexibile pentru a putea face faţă noilor cerinţe [Miller, 2006]. Din acest motiv
prehensoarele actuale prezintă un număr de grade de libertate din ce în ce mai mare, crescând în
felul acesta complexitatea acestora cât şi procesul de prehensiune în sine. Modelul matematic ce
descrie prehensiunea a fost intens studiat în ultimii 20 de ani, rezultatul constând în metode
obiective de evaluare a prehensiunii, însă nu oferă modalităţi de a uşura/simplifica procesul în
sine [Imazeki 2003]. Din acest motiv teza de faţă işi propune abordarea unitară a problemei
prehensiunii în cazul prehensoarelor antropomorfe în vederea automatizării şi optimizării
procesului prin definirea unei noi strategii de prehensiune.
Realitatea virtuală reprezintă un domeniu de real interes în contextul prehensiunii. Acestă
tehnologie este privită ca o tehnică de simulare, în care grafica computerizată şi robotica sunt
utilizate pentru a crea o aparenţă realistică a unui mediu real sau imaginar. Prin prisma
prehensiunii, în realitate virtuală se pot face diferite simulări funcţionale pentru prehensoarele
antropomorfe, în felul acesta putându-se testa calitatea prehensiunii cât şi design-ul diferitelor
componente sau a întregului prehensor. Ulterior datele validate în mediul virtual se transferă
prehensorului real, iar acesta realizează prehensarea obiectului. În cadul tezei s-a oferit o soluţie,
bazată pe tehnologii de realitate virtuală, pentru problema validării echilibrului static în cazul
prehensiunii antropomorfe cât şi pentru problema interacţiunii om (operator) - prehensor. Pentru
problema interacţiunii om-maşină s-a dezvoltat o interfaţă multimodală ce are ca scop
micşorarea efortului cognitiv al utilizatorului prin expunerea unei interacţiuni directe şi intuitive
cu prehensorul antropomorf.
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Noţiunea de strategie de prehensiune este în general asociată cu optimizarea şi uşurarea
procesului de prehensiune, în special în cazul prehensiunii antropomorfe [Baysal 2004, Bolboe
2006, Chang 2008]. În acest moment strategia de prehensiune este vazută ca un ansamblu
alcătuit din două elemente. Primul îl reprezintă preconfigurarea corespunzătoare obiectului ce
urmează a fi prehensat, iar al doilea element este format dintr-un set de traiectorii ale degetelor
ce asigură prehensarea obiectului [Wren, 1995].
Strategia de prehensiune văzută din perspectiva omului este însă diferită. În acest caz un
rol extrem de important îl au informaţiile de ordin vizual. După ce omul recunoaşte forma
obiectului, se face o aproximare a dimensiunii obiectului, iar în timp ce mâna se apropie de
obiect, degetele se preconfigurează conform cu suprafaţa obiectului ce urmează a fi prehensat
[Iberal, 1996]. Se observă astfel că preconfigurarea degetelor micşorează substanţial
complexitatea prehensiunii. Modelul uman constituie baza studiului prezentat în această teză
deoarece oferă o descriere completă a fazelor prehensiunii şi, de asemenea, permite
automatizarea procesului de prehensiune în cazul obiectelor cu formă variabilă. Această nouă
abordare nu este deocamdată folosită în industrie, unde procesul de prehensiune este prestabilit,
prehensorul lucrând după un program deja încărcat în controller-ul acestuia.
Ţinând seama de importanţa prehensiunii în industrie, lucrarea de faţă îşi propune să prezinte o
soluţie menită să uşureze procesul de prehensiune antropomorfă prin definirea unei noi strategii
de prehensiune. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv central, cercetarea a pornit de la modelul
uman al prehensiunii, identificându-se trei module interconectate pretabile pentru robotică: 1) un
sistem avansat de vizualizare, 2) un modul de preconfigurare şi 3) un modul de comandă şi
control al prehensorului pentru a putea efectua prehensarea propriu-zisă a obiectului.
Lucrarea de faţă este structurată în următoarele capitole:
Capitolul 1 prezintă tematica lucrării şi formulează obiectivul central al tezei.
Capitolul 2 cuprinde bazele introductive şi stadiul actual al strategiilor de prehensiune şi
formulează principalele limitări ale acestora. De asemenea se prezintă stadiul actual al
sistemelor de comandă şi control al prehensoarelor antropomorfe cu o serie de cercetări
aplicative în domeniul realităţii virtuale. Pe baza studiului efectuat şi al limitărilor identificate ale
actualei percepţii asupra strategiilor de prehensiune se formulează apoi în mod detaliat
principalele obiective ale tezei.
Capitolul 3 prezintă planul de cercetare, în raport cu stadiul actual identificat, pentru
atingerea obiectivelor formulate. Se formulează astfel necesitatea dezvoltării unui sistem
inovativ de prehensiune capabil să recunoască şi să preconfigureze prehensoarele antropomorfe
pentru a facilita lucrul cu acestea şi nu în ultimul rând de a putea realiza automatizarea
procesului de prehensiune şi în cazul în care obiectele au o formă variabilă.
În capitolul 4 este prezentată concepţia şi realizarea unui sistem avansat de vizualizare
capabil să recunoască obiectele, să le măsoare şi să genereze modelul 3D al acestora pentru a
putea fi importate în scena virtuală. Acest sistem poate fi învăţat să recunoască diferite tipuri de
obiecte care ulterior pot fi abstractizate în categorii. Capitolul 5 este prezentat simulatorul
virtual ce permite testarea functionalităţii prehesorului. De asemenea se prezintă tehnologiile
folosite împreună cu modalitatea propusă de interacţiune cu prehensorul virtual.
În capitolul 6 este prezentat în detaliu prehensorul folosit în cadrul cercetării, evidenţind
particularităţile constructive ale acestuia, avantajele şi dezavantajele folosirii lui. De asemenea
este descrisă o nouă metaforă de interacţiune om-maşină folosind o interfaţă multimodală prin
intermediul căreia se expune întreaga funcţionalitate a prehensorului intr-un mod intuitiv pentru
5
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utilizator. Capitolul 7 cuprinde cercetări experimentale privind utilizarea sistemului inovativ de
prehensiune în diverse experimente, evidenţiind de fiecare dată avantajele şi limitările acestora.
În capitolul 8 sunt prezentate concluziile finale, contribuţiile originale ale autorului,
valorificarea / diseminarea rezultatelor cercetării cât şi posibilele dezvoltări viitoare ale acesteia.

2.Stadiul actual al cercetăriilor privind interfeţele de comandă
a prehensoarelor antropomorfe în medii reale şi virtuale
2.1 Stadiul actual al interfeţelor de comandă a prehensoarelor antropomorfe
în medii reale
Prehensiunea în medii reale se referă, în primul rând, la roboţii industriali şi aplicaţiile
acestora în procesul de producţie. Pentru a putea comanda aceste structuri mecatronice este
nevoie de un produs software capabil să efectueze calculele necesare, cât şi să ofere posibilitatea
de a trimite interfeţei de comandă comenzile specifice corespunzătoare sarcinii ce urmează a fi
efectuată de prehensor. Prehensoarele Mecanice Antropomorfe pentru Roboţi (PMAR) sunt
realizate prin similitudine cu mâna umană cu care se aseamănă prin folosire numai a cuplelor de
rotaţie şi utilizarea a două sau mai multe degete articulate, cu câte două, trei sau mai multe falange.
[Stareţu, 2000].
Pentru a se păstra asemănarea cu mâna umană, principalele criterii de sinteză structurală
sunt: numărul degetelor, numărul falangelor pe fiecare deget, dimensiunile relative ale falangelor,
poziţionarea reciprocă a degetelor şi gradul de mobilitate al prehensorului în ansamblu respectiv
[Stareţu 1996].
Conform primului criteriu sunt cunoscute până în prezent prehensoare antropomorfe cu
două, trei, patru, cinci şi şase degete. Degetele pot avea una, două, trei sau chiar patru falange şi
pot fi identice sau diferite . Considerând, într-un caz simplificat, că la un deget axele cuplelor de
rotaţie pot fi paralele sau perpendiculare se pot identifica variantele structurale din figura 2.1.

Figura 2.1 - Variantele structurale ale unui deget în funcţie de poziţia relativă a axelor cuplelor
[Stareţu, 1996].
Relativ la posibilităţile de contactare al obiectului de către un deget, numărul lor depinde de
numărul falangelor. Ţinând cont că o singură falangă poate anula până la 6 grade de mobilitate,
deci 7 posibilităţi de contact cu obiectul prehensat (0,1,2,3,4,5,6) şi presupunând că degetul are 3
falange, există 343 (73) posibilităţi de contactare. Pentru cazul general, pentru un prehensor cu k
degete, dintre care fiecare poate contacta obiectul în n moduri, rezultă n(n+1)...(n+k-1)/k!
posibilităţi [Staretu 2000].
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În ce priveşte poziţionarea relativă a degetelor aceasta poate fi asemănătoare ca la mâna
umană, degetele pot fi aşezate pe un plan, sau în plane diferite. Poziţia relativă, determinată, luând
în calcul şi numărul degetelor - cel puţin trei, trebuie aleasă astfel ca spaţiul de acces al lor să fie
maxim.

2.2 Stadiul actual al interfeţelor de comandă a prehensoarelor antropomorfe
în medii virtuale
Realitatea virtuală reprezintă o tehnologie foarte importantă în contextul managementului
ciclului de viaţă al produsului. Prin intermediul realităţii virtuale se oferă soluţii în faza de design
aşa cum se observă şi din figura 2.2, rezultatul fiind o reducere semnificativă a timpului dintre
faza de concept şi cea de prototip.

Figura 2.2 - Managementul Ciclului de Viaţă al Produsului [www, 43]
Interfeţele de comandă ale prehensoarelor antropomorfe în mediul virtual reprezintă o
ramură din cadrul fazei a doua din ciclul de viaţă al produsului, în care se realizează o serie de
teste si simulări în vederea validării unui anumit design. Această ramură este numită şi CAE
(eng. Computer Aided Engineering), semnificând inginerie asistată de calculator. Prin interfaţa
de comandă a prehensorului antropomorf se realizează, atât conexiunea dintre utilizator şi mediul
virtual, cât şi a simulării funcţionale a acestuia. Pe baza testării funcţionalităţii se pot face o serie
de analize calitative ale unui produs înainte ca acesta să fie fabricat, oferind astfel avantaje
importante, cum ar fi: îmbunătăţirea eficienţei, creşterea calităţii, evitarea erorilor, reducerea
costurilor, timp de livrare scurt [Kragi 2001, Jingzhou 2006].
Arhitectura unui modul software de simulare a prehensiunii în mediile virtuale este
prezentată în figura 2.3.

Figura 2.3 – Arhitectura sistemelor de simulare a prehensiunii în medii virtuale
7
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2.3 Analiza comparativ-critică a echipamentelor RV folosite pentru simularea
în medii virtuale a prehensiunii
Până în prezent s-au dezvoltat două modalităţi care permit semnalarea contactului dintre
mâna utilizatorului şi obiectele virtuale din scenă. Prima modalitate este bazată pe retur de forţă
iar a doua pe retur tactil (figura 2.27).
În cadrul sistemelor RV, returul de forţă şi returul tactil se realizează prin utilizarea
dispozitivelor haptice. Aceste echipamente intermediază comunicarea dintre utilizator şi
calculator (comunicare în ambele sensuri), principalul lor avantaj reprezentându-l posibilitatea
utilizatorului de a “atinge” şi simţi obiectele virtuale cu care interacţionează. În felul acesta este
oferită o modalitate realistă de interacţiune cu mediul virtual [McLaughlin 2002].
Centralizând rezultatele studiilor comparative între cele două tipuri de dispozitive
haptice, Burdea [Burdea 2003], M.J Massimino şi Shimoga [Shimoga, 1996] au stabilit
următoarele avantaje ale utilizării răspunsului prin vibraţie la nivelul mâinii utilizatorului:
• răspunsul la nivel tactil este pasiv şi non-reactiv. Spre deosebire de force feedback, nu
produce oboseală la nivelul muşchiilor şi nu există nici o forţă ce poate intra în conflict
cu capacitatea de orientare a utilizatorului,
• acest tip de dispozitive folosesc cel mai mare şi unul dintre cele mai sensibile organe de
simţ ale omului: pielea. Mai mult, vârful degetelor conţine receptori foarte sensibili, iar
senzaţiile tactile tind să fie complementare şi nu îngreunează sau împovărează sistemul
vizual senzorial,
• marea majoritatea a dipozitivelor de tip vibrotactile feedback sunt mai ieftine, mai uşor
de ansamblat şi de folosit decât cele de tip force feedback.

2.4 Aspecte privind strategiile de prehensiune din perspectiva
neuropsihologică şi din cea a roboticii
Rezultatele studiilor din neuropsihologie au stabilit că acţiunea de prehensare la om poate
fi descompusă în 3 etape principale [Tetsuya 2007, Schaal 2002, Paulin 1993, Marler 2006]: (1)
localizarea vizuală a obiectului (ţintei), incluzând recunoaşterea obiectului, orientarea şi
determinarea (aproximarea) dimensiunii acestuia din informaţiile de ordin vizual. A doua etapă o
reprezintă (2) îndreptarea (întinderea) mâinii către obiect, fază numită şi mişcarea balistică a
mânii, când mâna se preconfigurează în conformitate cu forma obiectului împreună cu o serie de
mişcări fine în vecinătatea acestuia. Ultima etapă o reprezintă (3) prehensarea, corespunzătoare
cu mişcarea degetelor către obiect şi aplicarea de forţe la nivelul suprafeţei acestuia pentru a-i
compensa greutatea.
O dată cu dezvoltarea cercetăriilor în domeniul prehensiunii, au fost descoperite o serie
de optimizări care încearcă să rezolve problemele ce apar în cazul prehensoarelor cu grade multe
de libertate. Printre aceste optimizări un rol extrem de important îl are strategia de prehensiune
ce reprezintă o modalitate utilă pentru a uşura complexitatea mare a problemei găsirii valorilor
satisfăcătoare pentru gradele de libertate ale prehensoarelor antropomorfe. Strategia de
prehensiune este alcatuită din două componente. Prima o reprezintă preconfigurarea
corespunzătoare obiectului ce urmează a fi prehensat, iar a doua componentă este formată dintrun set de treiectorii ale degetelor ce asigură prehensarea obiectului fără nici o mişcare din
8
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încheietura mâinii. Preconfigurarea reprezintă o postură/configuraţie de prehensare a
prehensorului bazată pe forma şi aproximarea dimensiunii obiectului ţintă. Setul de treiectorii
reprezintă mişcarea vârfurilor degetelor după ce prehensorul a fost preconfigurat şi încheietura
mâinii fixată [Wren 1995].

Concluzii
Studiul efectuat pe baza cercetărilor existente a condus la următoarele concluzii:
• Prehensiunea reprezintă un domeniu de cercetare de mare interes, fiind intens studiată dea lungul timpului. O mare parte din cercetări au fost axate pe clasificarea prehensiunii în
funcţie de modalitatea de a prehensa şi de numărul de degete folosite. Cercetările recente
sunt axate foarte mult pe simularea prehensiunii în mediul virtual, având ca scop
scurtarea timpului dintre faza de design si cea de prototip al unui produs ce urmează să
îndeplinească diverse acţiuni asociate cu prehensiunea.
• Există diferite variante de prehensoare antropomorfe ce se diferenţiază, fie prin numărul
de degete, fie prin sistemul de acţionare. Un interes deosebit îl prezintă prehensoarele cu
trei degete care pot efectua toată gama de operaţii de prehensiune.
• Prehensoarele cu un număr mai mare de trei degete prezintă un pronunţat caracter de
redundanţă, însă cele cu cinci degete prezintă un interes deosebit datorită aplicabilităţii în
protezare.
• Datorită gradului mare de redundanţă, prehensoarele antropomorfe sunt destul de puţin
folosite în aplicaţiile industriale, în primul rând pentru că interfeţele de comandă sunt
mult mai complexe în comparaţie cu prehensoarele simple şi în al doilea rând pentru că
au un cost de achiziţie destul de mare. Principalul avantaj al acestor tipuri de prehensoare
îl reprezintă versatilitatea şi adaptabilitatea în cazul sarcinilor de prehensiune din afara
unei fabrici unde condiţiile de operare nu sunt prestabilite.

• Testarea funcţională a prehensoarelor în mediul virtual a fost abordată în modulul
software GraspIT. Deşi este un instrument util, atât pentru testarea diferitelor configuraţii
de prehensiune, cât şi ca un ajutor pentru proiectanţii de mâni robotice, GraspIT nu oferă
suport pentru testarea şi validarea unor strategii de prehensiune într-un mod interactiv.

• Strategia de prehensiune a fost definită în robotică ca fiind ansamblul format din

•

preconfigurarea prehensorului şi dintr-un set de traiectorii ale degetelor ce asigură
prehensarea obiectului fără nici o mişcare din încheietura mâinii. Definiţia nu este
consistentă, deoarece nu ia în considerare analiza obiectului (forma şi dimensiune) şi, de
asemenea, se consideră că setul de traiectorii asigură şi stabilitatea prehensiunii.
Analiza modelului neuropsihologic al prehensiunii umane oferă o nouă viziune,
completă, asupra strategiei de prehensiune aplicabilă în cazul prehensoarelor
antropomorfe în vederea uşurării lucrului cu acestea.

Obiectivele tezei
Ţinând seama de importanţa prehensiunii antropomorfe identificată în stadiul actual, lucrarea îşi
propune următoarele obiective principale:
Obiectivul central al tezei:
9
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Teza îşi propune realizarea de studii si cercetări fundamentale, teoretice şi experimentale,
privind dezvoltarea unei noi strategii de prehensiune bazată pe modelul neuro-psihologic
al prehensiunii umane în vederea obţinerii unui sistem inovativ de prehensiune capabil să
uşureze lucrul cu un prehensor antropomorf cu trei degete.
Obiective operaţionale:
• Realizarea planului de cercetare privind identificarea unei noi strategii de prehensiune
capabilă să uşureze lucrul cu un prehensor antropomorf cu trei degete.
• Modelarea teoretică a secvenţelor de lucru (analiză obiect, preconfigurare, prehensare,
eliberare) în corelaţie cu modelul neuro-psihologic al prehensiunii umane.
• Conceperea şi implementarea unui modulul software capabil să interfaţeze un dispozitiv
video şi să ofere acces la fiecare cadru din secvenţa video pentru analiză.
• Propunerea unui algoritm inovativ bazat pe tehnici de procesare a imaginilor digitate
pentru recunoaşterea, măsurarea şi generarea modelul 3D abstractizat al obiectului
prehensat.
• Conceperea şi implementarea unui modul software capabil să recunoască, să măsoare şi
să genereze modelul 3D al unui obiect filmat cu un dispozitiv video.
• Implementarea unei noi modalităţi de interacţiune cu prehensorul antropomorf virtual,
bazată pe telemanipularea cu o manuşă dotată cu senzori la nivelul articulaţiilor. Prin
telemanipulare va creşte, atât rapiditatea, cât şi uşurinţa realizării simulării funcţionale a
prehensorului antropomorf.
• Conceperea şi implementarea unui modulul software capabil să realizeze simularea
funcţională a unui prehensor antropomorf cu trei degete în realitate virtuală.
• Concepţia unei arhitecturi software capabile să faciliteze interacţiunea dintre modulul de
vizualizare şi cel de simulare funcţională.
• Propunerea unei metodologii de salvare a informaţiilor ce descriu simularea funcţională a
unui prehensor antropomorf în vederea folosirii lor in cadrul sarciniilor de prehensiune
din mediul real.
• Implementarea unei interfeţe de comandă şi control pentru un prehensor antropomorf cu
trei degete, capabilă să folosească datele salvate în urma simulării funcţionale a
prehensorului antropomorf în realitate virtuală.
• Definirea unor noi modalităţi de interacţiune om-maşină, bazate pe o interfaţă
multimodală de comandă şi control a prehensorului antropomorf, în vederea uşurării
lucrului cu acesta.
• Realizarea unor cercetări experimentale privind determinarea eficienţei şi rapidităţii
noului sistem inovativ de prehensiune bazat pe strategia de prehensiune identificată în
planul cercetării.
• Testarea experimentală a eficienţei globale a noului sistem integrat de prehensiune
comparativ cu sistemele existente.
•
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3.Planul cercetării privind realizarea strategiilor de
prehensiune folosind un prehensor antropomorf cu trei
degete
În urma analizei din stadiul actual, s-au identificat componentele necesare în vederea
definirii unei noi strategi de prehensiune, având ca scop uşurarea lucrului cu prehensoarele
antropomorfe. Astfel, obiectivul central al tezei îl constituie conceperea, realizarea şi
implementarea unui sistem inovativ de prehensiune capabil să uşureze lucrul cu un prehensor
antropomorf cu trei degete folosind noua strategie de prehensiune identificată. În figura 3.1 este
detaliat planul cercetării.

Figura 3.1 – Planul cercetarii privind realizarea strategiilor de prehensiune
Noua perspectivă asupra strategiei de prehensiune permite realizarea unui sistem de
prehensiune antropomorf inovativ, ce poate prehensa cu usurinţă diferite obiecte, asemănător cu
modalitatea în care omul realizează sarcinile de prehensiune. Sistemul are la bază trei
componente interconectate asemănătoare neuronilor care primesc un impuls, îl analizează şi
trimit mai departe un răspuns/rezultat. Se observă importanţa modulului de vizualizare adăugat
strategiei de prehensiune care este capabil să recunoască tipul obiectului, să-l măsoare şi să
genereze modelul 3D al acestuia. Modulul de analiză al obiectului va genera şi modelul 3D al
obiectului, deoarece validarea condiţiilor de prehensiune statică se vor face în realitate virtuală şi
ulterior aceste infiormaţii vor fi transmise modulului de prehensiune ce va realiza prehensiune
11
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propriu-zisă cu prehensorul real. După stabilirea fomei obiectului, prehensorul se va apropia de
ţintă, deplasarea acestuia fiind masurată. Pe baza măsurării distanţei dintre punctul iniţial şi un al
doilea punct intermediar, se pot face calcule ce vizează dimensiunea obiectului şi distanţa ramasă
pană la ţintă. Aceste informaţii sunt transferate în continuare modulului de preconfigurare.
Forma obiectului va determina preconfigurarea prehensorului, iar dimensiunea obiectului
reprezintă deschiderea prehensorului. Prin deschiderea prehensorului se înţelege distanţă dintre
degetul opozabil şi planul ce conţine vârful celorlalte două degete.
În situaţiile uzuale forma obiectelor este de cele mai multe ori complexă. Pentru
cercetările ce se au în vedere în cadrul acestei lucrări se va porni de la patru primitive pe care
modulul de vizualizare va fi capabil să le recunoască (paralelipipede, sfere, conuri şi cilindri).
Astfel, se va construi o bibliotecă pentru cele patru primitive cu ajutorul căreia se va putea
rezolva problema preconfigurării.

3.1 Recunoaşterea şi măsurarea obiectului
Recunoaşterea formei obiectului şi măsurarea acestuia se încadrează în domeniul
procesării imaginilor (secvenţelor video) digitale.
Procesarea de imagini poate fii imparţită în două componente:
1. Prelucrarea imaginilor ce are ca scop îmbunătăţirea calităţii acestora în plan
vizual, pregătirea pentru analiză şi comprimarea acestora.
2. Analiza imaginilor ce are ca scop evaluarea parametrilor specifici ai acestora în
vederea stabilirii unui set de valori numite trăsături extrase în baza unor modele
şi relaţii matematice specifice.
Pentru măsurarea dimensiunii obiectelor detectate este nevoie de relaţionarea între
dimensiunile imaginii digitale (lungime şi lătime) şi dimensiunile reale ale cadrului ce poate fii
captat de către dispozitivul video. Având în vedere că prehensorul va fi montat pe un braţ
robotic, distanţa parcursă între două puncte intermediare pe o axă poate fi citită din controller-ul
dispozitivului şi folosită în calculul pentru măsurarea obiectului. Distanţa parcursă din poziţia
iniţială până într-o poziţie arbitrară apropiată obiectului reprezintă de fapt valoarea raportului
dintre dimensiunea reală a obiectului (mm) şi dimensiunea acestuia în pixeli.
De asemenea, raportul dintre cele două distanţe şi raportul dintre dimensiunile obiectului
în pixeli şi mm determină distanţa ramasă până la obiect (ecuaţia 1).
AA"
nrPixelsAA"
AA"− A' A" nr.PixelsAA"− nrPixelsA' A"
=
⇒
=
A' A" nrPixelsA' A"
A' A"
nrPixelsA' A"
nrPixelsA' A"• AA'
A' A" =
nr.PixelsAA"− nrPixelsA' A"

Astfel primul modul al strategiei de prehensiune are următoarele sarcini:
1. Măsurarea dimensiunii obiectului,
2. Determinarea formei obiectului (sferă, cilindru, con, paralelipiped),
3. Calculul distanţei până la obiect.
4. Generarea modelului 3D al obiectului (format Open Inventor – iv)

12

(1)

Contribuţii la strategii de prehensiune în medii reale şi virtuale folosind un prehensor antropomorf cu trei degete

3.2 Preconfigurarea prehensorului pe baza analizei vizuale
Alegerea modalităţii optime de a prehensa în cazul prehensoarelor cu multe grade de
libertate este o problemă dificilă datorită numărului mare de posibilităţi. Chiar şi în cazul
prehensorului Barrett care are doar 3 degete şi 4 grade de libertate, există foarte multe posibilităţi
de a prehensa un obiect sau de a forma o configuraţie a degetelor de prehensare (preconfigurare).
Rezolvarea problemei redundanţei se regăseşte în mai multe studii din domeniul prehensiunii.
Astfel, o serie de cercetări s-au axat în a realiza un algoritm de sinteză a contactelor de la nivelul
suprafeţei obiectului [Ding 2000].
Pollard [1996] a pus bazele unei metode ce putea adapta configuraţia de prehensiune
pentru un anumit obiect la o altă configuraţie pretabilă pentru un obiect diferit, ce putea să
asigure un minim de 75% din calitatea configuraţiei iniţiale. Totuşi acest algoritm avea nevoie de
o putere de calcul extrem de mare pentru a fi eficient.
O altă metodă de a limita numărul mare de configuraţii ale unui prehensor antropomorf
pentru realizarea unei operaţii de prehensiune o reprezintă preconfigurarea. În cazul oamenilor,
acest proces se face la nivel inconştient, şi constă în pregătirea prehensiunii prin mişcarea
falangelor în conformitate cu suprafaţa obiectului ce urmează a fi prehensat. În cazul
cercetăriilor din medicină s-a încercat clasificarea acestor posturi de prehensare sub forma unor
taxonomii, dintre care cea mai celebră este cea a lui Napier [1956]. Pentru aplicaţii industriale
Cutowsky şi Wright au realizat cea mai completă taxonomie aşa cum s-a prezentat în capitolul
anterior.
Pasul premergător analizei configuraţiilor de prehensare îl constituie identificarea
preconfigurărilor distincte ale prehensorului ce vor constitui baza generării posibilelor posturi de
prehensare. În figura 3.4 sunt prezentate patru preconfigurări distincte ale prehensorului Barrett
în funcţie de forma obiectului ce urmează a fii prehensat şi de tipul prehensiunii [Miller 2003].
După identificarea configuraţiilor distincte de prehensare se vor genera o serie de posibile posturi
de prehensiune care ulterior se pot testa în GraspIT pentru a evalua timpul necesar prehensării şi
calitatea acestora.

Figura 3.3 – Preconfigurări distincte ale prehensorului Barrett – (a) sferică, (b) cilindrică, (c)
pentru manipulare (precizie), (d) de tip carlig [Miller 2006]
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Numărul preconfigurărilor depinde în primul rând de complexitatea prehensorului.
Prehensorul Barrett dispune de 3 degete cu câte 2 falange şi câte 1 grad de libertate pentru
fiecare deget în parte. Unul din degete este staţionar, iar celelalte două se pot roti simultan la
nivelul palmei (maxim 180 grade), mărind astfel numărul de obiecte ce pot fii prehensate. Deşi
nu este un prehensor foarte complex, există un număr foarte mare de posibilităţi de a prehensa
diferite obiecte, din acest motiv este nevoie de o analiză ce vizează stabilirea preconfigurării
pretabile în funcţie de obiectul ce urmează a fii prehensat.
Paralelipipedele trebuie prehensate plecând de la o preconfigurare de tip cilindric în aşa
fel încât degetul imobil împreună cu cele două mobile să formeze două degete virtuale ce vor
aplica forţe la nivelul suprafeţelor opuse obiectului, figura 3.3 b. Suprafaţa palmei trebuie să fie
paralelă cu suprafaţa ce uneşte zonele asupra cărora se vor aplica forţele prin intermediul
degetelor prehensorului. De asemenea, direcţia de mişcare a degetului imobil trebuie să fie
perpendiculară pe suprafaţa unde va avea loc contactul figura 3.3 a.
Sferele trebuie prehensate plecând de la o preconfigurare de tip sferică (figura 3.34 a),
iar direcţia de apropiere a palmei (vectorul ce descrie mişcarea acesteia) trebuie să treacă prin
centrul de greutate al sferei figura 3.3 b.
Cilindri pot fi prehensaţi în două moduri luând în calcul poziţia iniţială a obiectului.
Astfel, presupunând că cilindrul este în poziţie verticală sau orizontală, prehensiunea începe cu
următoarele tipuri de preconfigurări:
• Prehensarea verticală (cilindrul se află în poziţie verticală) are la bază o
preconfigurare de tip sferic. Suprafaţa palmei prehensorului trebuie să fie paralelă
cu suprafaţa superioară a cilindrului, figura 3.3 c, iar palma trebuie să fie aliniată
cu axa centrală a cilindrului.
• Prehensarea laterală (cilindrul se află în poziţie orizontală) are la bază o
preconfigurare de tip cilindric.
Conurile pot fii prehensate în aceeaşi manieră ca un cilindru. Totuşi, în cazul conurilor
cu rază mare şi înalţime mică o prehensare laterală va fi foarte asemănătoare cu o prehensare din
vârful conului.

3.3 Prehensarea obiectului şi analiza echilibrului static
Se consideră mai întâi cazul simplificat al prehensiunii unui corp solid, deformabil elastic,
asupra căruia acţionează numai forţele de contact F i (fig. 3.5), normale la suprafaţa corpului în
punctele Pi (i=1,...,n), prin intermediul elementelor de contact ale prehensorului.
În fiecare punct Pi se ataşează un sistem de referinţă triortogonal {Pixiyizi}, cu versori ii, ji,
ki, astfel ca axa zi să coincidă cu normala (Pini) la suprafaţa corpului.

Figura 3.5- Cazul general al forţelor de contact la prehensiunea unui corp solid deformabil
14
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De asemenea, fiecare punct Pi se consideră centrul de greutate al unei zone de contact de
suprafaţă Ωi dispusă într-un plan π tangent la suprafaţa corpului în punctul Pi (forţa de contact F i
se consideră generată de un corp solid Si ce contactează corpul considerat în punctul Pi).
În aceste ipoteze în punctele Pi se dezvoltă următoarele forţe: o forţă de contact F i ce are
ca suport normala Pini la suprafaţa corpului, o forţă de frecare F if dispusă în planul tangent la
suprafaţa corpului şi un moment de frecare de pivotare care are ca suport aceeasi normală Pini
(momentul de frecare de rostogolire se neglijează).
Forţa de frecare se opune eventualei mişcări de alunecare în planul π şi se descompune în
două componente independente după axele dispuse în planul π, ale sistemului de referinţă Pixiyizi,
iar momentul de frecare de pivotare se opune posibilei mişcări de pivotare în jurul normalei.
În sistemele de referinţă Pixiyizi, fiecărui vector forţă, respectiv moment, îi corespunde un
torsor în punctul Pi . Astfel,
r
r
 F ifxi 
 F izi 
r
r
τ pi ( F izi ) = 
, τ pi ( F ifxi ) = 
,
 0
 0 
(2)
r
0




F
r
r
 ifyi 


τ pi ( F ifyi ) = 
, τ pi ( M if ) =  r ,
 0 
 M ifzi 
cu următoarele forme matriceale:
r
t
t
τ pi ( F izi ) = [0 0 F izi 0 0 0 ] = F izi [0 0 - 1 0 0 0 ] ,

r

t
t
τ pi ( F ifxi ) = [F ifxi 0 0 0 0 0 ] = F ifxi [1 0 0 0 0 0 ] ,

r
t
t
τ pi ( F ifyi ) = [0 F ifyi 0 0 0 0 ] = F ifyi [0 1 0 0 0 0 ] ,

(3)

r

t
t
τ pi ( M if ) = [0 0 0 0 0 M ifzi ] = M ifzi [0 0 0 0 0 1] .

În calculele calitative se poate renunţa la scalarii Fi, Mi, obţinându-se astfel torsorii
elementari.
Fiecare torsor din punctul Pi se exprimă în punctul O, originea sistemului de referinţă OX0Y0Z0,
considerat fix. Exprimarea torsorilor în sistemul de referinţă fix se face cu formula matriceală:

r

r

τ O ( F i ) = T piO τ pi ( F i ).

(4)

TPiO este matricea de trecere între cele două sisteme de referinţă şi are forma:
t
0

C PiO
[ T PiO ] = 
,
- C tPiO ∆( r PiO ) C tPiO 

(5)

în care CPiO este matricea coşinuşilor directori care caracterizează poziţia unghiulară relativă a
celor două sisteme de referinţă, iar rPiO sunt coordonatele distanţei PiO în sistemul de referinţă fix
cu originea în O.
Ţinând cont că:
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r r r r r r
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r
r
r
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r
C PiO =  j Pi i 0 j Pi j 0 j Pi k 0  _i r PiO = r PiOy  ,




r r r r r r 

 r PiOz 
k Pi i 0 k Pi j 0 k Pi k 0 

(6)

iar ∆(rPiO) este matricea antisimetrică corespunzătoare vectorului de poziţie r PIO :
0 r PiOz - r PiOy 



∆( r PiO ) = - r PiOz
0 r PiOx 


0 
 r PiOy - r PiOx

(7)

rezultă torsorul forţei Fi înpunctul O, de forma:
t
0   F ixi 
 F ix 0  
C PiO |

 


 F iy 0  
|
  F iyi 

 


|
 F iz 0  
  F izi 
.
= 


 M ix 0   - - - - - - - - - - - - - -  M ixi 

 


|
 M iy 0  
  M iyi 

  t


t
 M iz 0  - C PiO ∆( r PiO ) | C PiO   M izi 

(8)

Cu torsorii exprimaţi în sistemul de referinţă fix se poate forma matricea notată cu G şi
denumită matricea de prehensiune:
r r
r r
r r
r r
G = [τ 0 ( F 1 ) τ 0 ( F 2 ) ... τ 0 ( F i ) ... τ 0 ( F n )].
(9)
În aceste premise, condiţia necesară de prehensiune a corpului considerat, faţă de originea
sistemului de referinţă fix, este:
rang G = 6.
(10)
Aceasta înseamnă că prin acţiunea forţelor de contact asupra suprafeţei corpului prehensat,
sunt generate 6 forţe liniar independente care vor bloca cele 6 mişcări liniar independente posibile.
La condiţia de mai sus, pentru realizarea prehensiunii trebuie adăugată şi condiţia de
echilibru static a sistemului forţelor de legătură (de contact). În cazul în care s-ar utiliza un sistem
de sase legături independente (de rând 6) condiţia de echilibru static ar conduce la un sistem
omogen de şase ecuaţii cu şase necunoscute, care nu admite decât soluţia banală; evident într-un
astfel de caz prehensiunea corpului nu este posibilă. Ca urmare, rezultă că pentru a realiza
prehensiunea corpului în cazul general sunt necesare cel puţin sapte legături exterioare (Σc=7) de
rang C12=6; într-adevăr, într-un astfel de caz condiţia echilibrului static conduce la un sistem
omogen de 6 ecuaţii independente cu 7 necunoscute. Ca urmare, şase dintre forţele de legătură pot
fi calculate în funcţie de cea de-a şaptea forţă care este nedeterminată (independentă); prin
intermediul acesteia se reglează prehensiunea corpului.
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Sintetic condiţia necesară şi suficientă pentru prehensiunea unui corp în cazul considerării
numai a forţelor de contact poate fi formulată astfel:
Prehensiunea unui corp, care presupune anularea a C12 ≤ 6 grade de libertate, impune
utilizarea unui sistem format din minimum C12 +1 legături de rang C12.

3.4 Evaluarea prehensiunii în mediul virtual
Înţelegerea naturii contactelor care pot apărea între două corpuri este primordială în
analiza prehensiunii. Când două corpuri se ating este posibil ca ambele să transmită forţe prin
intermediul regiunilor de contact. În momentul în care două corpuri A şi B sunt în contact se
poate construi un plan tangent între ele (figura 3.13). Forţele pe care le poate aplica corpul A
corpului B se află dincolo de planul tangent ce determină contactul dintre cele două corpuri.
Astfel, un contact este unilateral, mai exact corpul A poate să împingă corpul B şi nu să-l tragă.

Figura 3.6 –Planul tangent determinat de contactul dintre un punct si o suprafaţă [www30]
Spaţiul forţelor care pot acţiona dincolo de planul tangent sunt definite de geometria
contactului şi de prezenţa forţelor de frecare.
Tipul contactelor se poate determina analizând razele de curbură. Astfel, pentru orice
punct tridimensional aflat pe o suprafaţă, există două raze de curbură perpendiculare, care sunt in
general determinate de curburile principale ale suprafeţei în acel punct, aşa cum se observă din
figura 3.6. Examinând razele de curbură, contactele se pot impărţi în trei categorii, aşa cum se
observă în tabelul 3.1.
Tabelul 3.1 - Clasificarea contactelor
Contact

Descriere

Planar

*cele 4 raze de
curbură sunt infinite
17
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Liniar
Punctual

*3 din cele 4 raze de
curbură sunt infinite
*maxim 2 din raze
sunt infinite şi cel
puţin 2 sunt diferite
de ZERO

Obiectele care vor fi importate în scena virtuală vor conţine şi informaţii legate de tipul
materialului. În tabelul 3.2 sunt prezentate tipurile de materiale şi valorile coeficientului de
frecare.
Tabelul 3.2 – Valorile implicite ale coeficienţilor de frecare
Material
Sticla
Metal

Coeficient de
Frecare
0,2
0,2

Plastic
Cauciuc
Lemn

0,2
1
0,3

În modulul software ce va fi dezvoltat, valorile coeficienţilor de frecare vor putea fi
modificate, de asemenea existând şi posibilitatea de a realiza o prehensiune fără frecare. În
momentul în care se detectează contactul dintre prehensor si obiect se marchează acest lucru
printr-un con de frecare (figura 3.7).

Figura 3.7 – Forţele de frecare ce apar la nivelul planului tangent
Forţele de frecare de la nivelul planului tangent au o valoare maximă de µf┴. Pentru a nu
aluneca, rezultanta f, trebuie să se afle în interiorul conului. Conform modelului lui Coulomb
prezentat în subcapitolul precedent, avem următoarea relaţie:
(11)
ft ≤ µf┴
unde:
- ft reprezintă componenta tangenţială a forţei,
- f┴ reprezintă normala,
18

Contribuţii la strategii de prehensiune în medii reale şi virtuale folosind un prehensor antropomorf cu trei degete

- µ reprezintă coeficientul de frecare.
În 3 dimensiuni relaţia de mai sus se scrie:
f x2 + f y2 ≤ µ 2 f ⊥2

(12)

unde:
- fx şi fy reprezintă componentele forţelor perpendiculare la nivelul planului tangent.
Astfel contactul dintre două corpuri poate fii privit ca o interfaţă prin intermediul căreia
corpurile pot să-şi transmită forţe si momente. Contactele sunt determinate de geometria acestora
şi de forţele de frecare. Totalitatea contactelor detectate în scena virtuală este colectată în
vederea calculării matricei de prehensiune aşa cum s-a descris în subcapitolul anterior. În cadrul
cercetărilor din cadrul tezei, contactele vor fii reduse doar la situaţia contactelor punctuale
(tabelul 3.2).

3.5 Dezvoltarea suportului software necesar pentru implementarea
strategiilor de prehensiune
În vederea experimentării noii strategi de prehensiune, se vor dezvolta o serie de module
software menite să rezolve în totalitate sau parţial diferite sarcini din cadrul unui scenariu de
prehensiune, după cum urmează:

• Modul software pentru interacţiunea cu un dispozitiv video: facilitează lucrul cu
dispozitivele video suportate de sistemul de operare Windows, oferind acces la cadrele
video preluate pentru analiză.
• Modul software pentru identificarea obiectelor: capabil să recunoască, să măsoare şi
să genereze modelul 3D al unui obiect filmat cu un dispozitiv video.
• Modul software pentru simularea funcţională a prehensorului antropomorf:
reprezintă un mediu virtual în care se poate realiza simularea funcţională a prehensorului
antropomorf.
• Modul software pentru salvarea datelor: salvează datele validate de simulatorul virtual
în urma testării unui scenariu de prehensiune.
• Modul software pentru sincronizarea datelor: realizează interacţiunea dintre modulul
de vizualizare şi cel de simulare funcţională.
• Modul software pentru telemanipulare: facilitează interacţiunea cu prehensorul
antropomorf prin telemanipulare, folosind o mănuşă dotată cu senzori la nivelul
articulaţiilor.
• Modul software pentru comanda şi controlul prehensorului antropomorf: oferă
suport şi pentru încărcarea unor date salvate şi validate de simulatorul virtual.
• Modul software pentru interacţiunea om-maşină: reprezintă un ansamblu de
modalităţi de lucru cu prehensorul antropomorf (altele decât cele clasice bazate pe mouse
şi tastatură) expuse printr-o interfaţă multimodală.
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Concluzii
În baza analizei din stadiul actual al cercetăriilor din domeniu şi luând în considerare
noua viziune asupra strategiei de prehensiune, s-a stabilit obiectivul central al tezei ca fiind
conceperea, realizarea şi implementarea unui sistem inovativ de prehensiune având ca scop
principal uşurarea lucrului cu un prehensor antropomorf cu trei degete.
În vederea atingerii obiectivului central al tezei s-a analizat modul în care omul realizează
operaţiile de prehensiune şi s-au identificat trei componente ce se pretează a fi adaptate în
robotică, elaborându-se astfel o nouă strategie de prehensiune pretabilă pentru uşurarea
prehensiunii antropomorfe. Componentele care alcătuiesc strategia de prehensiune sunt
următoarele:

1)
2)
3)

modulul de vizualizare capabil să identifice forma obiectului, să măsoare dimensiunea
acestuia şi să genereze modelul 3D,
modulul de preconfigurare alcătuit dintr-o bibliotecă de preconfigurări specifice
formei obiectului ce urmează a fi prehensat,
modulul de prehensare ce are la bază o componentă matematică capabilă să valideze
condiţiile de echilibru static al prehensiunii.

În cercetăriile din cadrul tezei se vor realiza o serie de module software capabile să
rezolve cele trei sarcini ale strategiei de prehensiune. Pentru a realiza prehensarea obiectului,
după ce acesta a fost identificat şi măsurat, este nevoie de un simulator virtual al prehensiunii.
Scopul acestuia este de a valida anumiţi parametri (configuraţia prehensorului, forţele necesare
pentru a prehensa) ce descriu scenariul de prehensiune prin realizarea simulării funcţionale a
prehensorului. Datele calculate vor fi trimise prehensorului real şi salvate pentru refolosire în
cazul scenariilor de prehensiune de acelaşi tip.

4.Recunoaşterea, Măsurarea şi Generarea Modelului 3D al
Obiectului
În acest capitol se va descrie realizarea de către autor a primei componente a strategiei de
prehensiune: (1) recunoaşterea şi măsurarea obiectului din informaţiile captate de la un
dispozitiv video. Rezultatul îl constituie un modul software numit RoboVISION, capabil să
analizeze forma obiectului, să aproximeze dimensiunea acestuia, să genereze modelul 3D
(format Open Inventor – iv) şi să transmită aceste informatii modulului de comandă al
prehensorului pentru a-l preconfigura.

4.1 Noţiuni de Procesare de Imagini Digitale
Prima componentă a strategiei de prehensiune are la bază o serie de tehnologii Microsoft
destinate managementului dispozitivelor ataşate unui calculator şi o serie de tehnici de procesare
de imagini. Analiza se face direct pe secvenţa video preluată de la un dispozitiv video (webcam). Din secvenţa video sunt extrase cadre care sunt convertite în formatul RGB şi
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transformate în imagini digitale pentru analiză. Analiza cadrelor video este concentrată pe două
direcţii: pe de-o parte, filtrare imaginilor, transformări de culoare şi îmbunătăţirea calităţii
acestora şi, pe de altă parte, recunoaşterea formei şi a dimensiunii obiectului ce urmează a fi
prehensat. După ce sunt cunoscute aceste informaţii, modulul de control va preconfigura
prehensorul: forma obiectului determină tipul preconfigurării, iar dimensiunea obiectului
reprezintă deschiderea prehensorului.

4.2 Conceperea şi implementarea modulului software RoboVISION
RoboVISION reprezintă implementarea într-un modul software a primei componente a
strategiei de prehensiune. Această aplicaţie are mai multe sarcini aşa cum se observă din figura
4.1.

Figura 4.1 – Aplicaţia RoboVISION
Principalul scop al aplicaţiei RoboVISION este să realizeze legătura dintre mediul real şi
simularea din mediul virtual. Această sarcină se realizează prin generarea modelului 3D al
obiectului ce urmează a fi prehensat. Acest modul software se bazează pe tehnologia Microsoft
DirectShow pentru managementul dispozitivelor video si o serie de tehnici de procesare de
imagini pentru recunoşterea şi măsurarea obiectelor.
Pentru a putea extrage un cadru/imagine dintr-o secvenţă video s-a folosit tehnologia
DirectShow oferită de Microsoft în cadrul modulului DirectX, creat în special pentru
dezvoltarea de aplicaţii multimedia şi 3D. DirectShow reprezintă un framework (cadru) de
programare (cunoscut sub numele de API – Application Programming Interface) capabil să ofere
suport pentru aplicaţii ce vizează multimedia. Componenta de bază o reprezintă filtrul care este
practic o structură capabilă să realizeze o anumită operaţie cu un fişier multimedia (conversie,
afişare, compresie, decodare) sau să faciliteze lucrul cu echipamentele care sunt înregistrate prin
intermediul driverelor în sistemul de operare Windows (XP, VISTA, 7). Mai multe filtre pot fi
înglobate într-un graf, cunoscut in documentaţie (MSDN – [www 33]) sub numele de
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filtergraph. Această structură de filtre poate fi încorporată în orice aplicaţie dezvoltată în special
în mediul de programare Visual C++. Tot framework-ul DirectX vizează mediul de dezvoltare
C++, însă există versiuni rescrise pentru limbaje ce vizează platforma .NET cum ar fii C#,
VB.NET, etc.
Împreună cu DirectX SDK a fost nevoie de folosirea unui alt cadru de programare numit
Windows SDK. Dacă aplicaţia dezvoltată foloseşte anumite funcţionalităti legate de lucrul cu
perifericele disponibile în sistemul de operare Windows (XP, Vista sau 7), atunci este nevoie de
Windows SDK care reprezintă o colecţie de librării şi fişiere ce pot fi folosite in aplicaţii. Pentru
aplicaţia RoboVISION s-a folosit DirectX SDK (varianta August 2009) şi Windows SDK for
Windows Server 2008, disponibile gratuit pe site-ul Microsoft.
Windows SDK oferă şi o serie de utilitare prin intermediul cărora se poate facilita
dezvoltarea software. Un astfel de utilitar se numeşte GraphEdit. Cu ajutorul GraphEdit se poate
lucra în mod vizual cu componentele DirectSow aşa cum se observă în figura 4.2, unde este
prezentat filtrul dezvoltat pentru aplicaţia RoboVISION. Menţionez că acest utilitar doar
validează o anumită configuraţie a filtrului în momentul în care toate componentele sunt
conectate, însă nu generează şi cod C++ care poate realiza operaţia respectivă.

Figura 4.2 – Filtrul DirectShow pentru aplicaţia RoboVISION
Funcţionalitatea multimedia a aplicaţiei RoboVISION este bazată pe patru componente
interconectate, înglobate într-un filtru. Toate cele patru componente ale filtrului sunt obiecte de
tip COM. COM este o tehnologie dezvoltată de Microsoft care permite folosirea unor
componente software realzate după un anumit standard binar în aplicaţii dezvoltate în diferite
limbaje de programare. Componentele COM sunt înregistrate în regiştrii sistemului de operare
Windows pe baza unor identificatori unici numiţi GUID (Globally Unique Identifier). Astfel,
dintr-o aplicaţie scrisă în limbajul Visual C++ de exemplu, programatorul trebuie să ştie GUIDul componentei COM ce doreşte să o folosească. După ce componenta respectivă a fost
iniţializată se poate configura pentru a realiza o operaţie specifică. În cadrul aplicaţiei
RoboVISION principala problemă a reprezentat-o componenta Sample Grabber care a trebuit
configurată să poată prelua cadre video în format YUY2 şi să le ofere mai departe pentru analiză
folosind librăria OpenCV care vine cu un format specific de reprezentare a imaginii în memorie
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numit IplImage. După ce s-a realizat analiza cadrului video, acesta trebuie reconvertit în acelasi
format în care a ajuns în Sample Grabber (YUY2) ca să poată fi transferat mai departe în filtrul
DirectShow.
Aşa cum se observă din figura de mai sus filtergraph-ul aplicaţiei este compus din 4 filtre
interconectate. Prima componentă, numită USB Video Device, este răspunzătoare de
comunicarea cu dispozitivele video USB. Aceast filtru va permite comunicarea cu orice
dispozitiv video care are driver pentru sistemul de operare Windows. De asemenea, în cadrul
acestei componente s-a setat captura la o rezoluţie fixă de 640x460 pixeli.
A doua componentă este foarte importantă, ea fiind răspunzătoare cu extragerea
imaginilor captate de la dispozitivul video. Numele acesteia, Sample Grabber, este foarte
sugestiv, practic ea fiind răspunzătoare de preluarea de cadre video primite de la dispozitivul
video şi trimiterea lor mai departe spre analiză. O dată analiza efectuată, cadrul video este predat
celei de a treia componente care este responsabilă de conversia din spaţiul de culoare YUY2
(descrierere bazată pe intensităţi – figura 4.6) în spatiul RGB32 (ARGB) necesar pentru afişare.
Video Renderer-ul este ultima componentă a filtrului DirectShow creat pentru aplicaţia
RoboVISION, ea fiind răspunzătoare de afişarea cadrului video analizat într-o fereastră specifică
sistemului de operare Windows.
O dată ce s-a captat cadrul / imaginea şi s-a convertit în spaţiul de culoare RGB24 în
cadrul componentei Sample Grabber, acesta trece printr-o serie de procesări (filtrări) ce au ca
scop diferenţierea obiectului de fundal, recunoaşterea acestuia şi ulterior măsurarea dimensiunii
şi generarea modelului 3D.

4.2.1 Implementarea algoritmilor de recunoaştere a obiectelor
În procesarea de imagini, prin recunoaşterea de obiecte se înţelege determinarea prezenţei
unui obiect aparţinând unei anumite clase predefinite, într-un cadru static (imagine) sau într-o
secvenţă video (stream video). Obiectele pot fi clasificate în obiecte simple şi complexe. În cazul
obiectelor simple recunoaşterea de obiecte este echivalentă cu determinarea marginilor (edge
detection), regiunilor de o anumită culoare, texturi, contururi, etc. În cazul obiectelor complexe,
de exemplu detectarea feţei umane, detecţia acestora se face folosind diferite metode bazate pe
învăţarea trăsăturilor specifice (clasificatori).
Viola şi Jones [2004] au propus o nouă abordare pentru recunoaşterea obiectelor folosind
o cascadă de clasificatori care descriu obiectul ce trebuie recunoscut. Algoritmul propus de cei
doi cercetători viza, în primul rând, detectarea feţei umane, însă clasificatorii pot descrie şi alte
clase de obiecte ce pot fi recunoscute.
Clasificatorul reprezintă astfel unitatea de bază în detectarea obiectelor şi este numit
clasificator de tip Haar (Haar-like feature), fiind asemănător cu o funcţie de tip Haar, figura 4.3.

Figura 4.3 – Funcţie de tip Haar
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În implementarea modulului software de recunoaştere al obiectelor a fost utilizată o
librărie pentru procesarea de imagini - OpenCV. Librăria în programare reprezintă o colecţie de
subprograme ce au fost deja testate şi puse într-un format ce permite folosirea lor şi în alte
aplicaţii, nefiind necesară rescrierea lor. Librăria OpenCV este gratuită, atât pentru o utilizare
comercială, cât şi pentru utilizare în cercetare. Librăria este destinată să ruleze pe mai multe
sisteme de operare: Mac OS X, Windows şi Linux [www 01].
Pentru aplicaţia RoboVISION au fost construiţi patru clasificatori corespunzători celor
patru primitive care se doresc a fi recunoscute. În figura 4.4 este prezentată detecţia sferelor pe
baza clasificatorului construit prin procedeul prezentat anterior.

Figura 4.4 – RoboVISON – detecţia primitivelor

4.2.2 Implementarea algoritmilor de măsurare a obiectelor
După ce obiectul a fost identificat, următorul pas îl reprezintă măsurarea acestuia în
vederea stabiliri preconfigurării prehensorului şi pentru a genera modelul 3D al acestuia.
Măsurarea obiectului are la bază un dispozitiv video şi modulul software capabil să analizeze
fiecare cadru al secvenţei video şi informaţii legate de dimensiunea unui pixel din imaginea
captată în sistemul metric (mm). Structura unui modul pentru măsurarea obiectelor este
prezentată în figura 4.5.

Figura 4.5 – Măsurarea obiectelor
Pentru a determina dimensiunea obiectelor detectate se foloseşte o metodă bazată pe
stabilirea raportului dintre dimensiunea reală a obiectului în milimetri şi dimensiunea acestuia în
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pixeli. În cazul unei secvenţe statice fiecărui pixel i se poate asocia o dimensiune în milimetri aşa
cum se observă în figura 4.6.
Pozitie Dispozitiv Video

Inaltime
Pixeli

Obiectul in mm

Figura 4.6 – Calibrarea sistemului
Însă în cazul strategiei de prehensiune este nevoie de analiza obiectului în timp ce
prehensorul se deplasează către obiect. Astfel, modulul software va capta mereu cadre video la o
rezoluţie cunoscută (640*480 pixeli) în care dimensiunea obiectului detectat în pixeli variază în
funcţie de distanţa de unde s-a captat cadrul. Cu cât dispozitivul video va fi mai aproape de
obiect, cu atât acesta va tinde către dimensiunea maximă a cadrului video. În vedera stabilirii
unui etalon înainte de începerea măsurării efective a obiectului este nevoie de o operaţie de
calibrare în care din poziţia zero a dispozitivului video se foloseşte un obiect cu dimensiunea
cunoscută (un etalon). Prin acest procedeu se stabileşte raportul dimensiunii obiectului între
milimetri şi pixeli. Plecând de la etalonul detectat se poate stabili variaţia dimensiunii pixelului
în funcţie de distanţa de unde se captează secvenţa video.

Figura 4.7 – Raportul dintre milimetri şi pixeli
Stabilirea raportului mm/pixeli ajută în obţinerea unei informaţii extrem de importante în
procesul de prehensiune: distanţa până la obiect. Pornind de la figura 4.7, distanţa se calculează
astfel:
AA"
nrPixelsAA"
AA"− A' A" nr.PixelsAA"− nrPixelsA' A"
=
⇒
=
A' A" nrPixelsA' A"
A' A"
nrPixelsA' A"
(13)
nrPixelsA' A"• AA'
A' A" =
nr.PixelsAA"− nrPixelsA' A"
unde nrPixels reprezintă dimensiunea obiectului în pixeli calculată în poziţiile A şi respectiv A’.
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4.2.3 Generarea modelului 3D al obiectului recunoscut
Pentru generarea modelului 3D al obiectului recunoscut s-a ales formatul Open Inventor
dezvoltat de Silicon Graphics Inc. (SGI). Unul dintre motivele principale pentru care a fost ales
acest format este faptul că permite o descriere completă a grafurilor de scena 3D, cu poligoane
redate sub forma de obiecte. Open Inventor include, de asemenea, facilităţi de iluminare,
descrieri de materiale şi texturi, precum şi efecte speciale.
Un fişier Open Inventor are extensia iv şi reprezintă un fişier text in formatul ASCI
(format ce foloseşte litere şi caractere din alfabetul englez) ce descrie prin noduri si elemente
scena 3D. Astfel, formatul Open Inventor poate fi privit ca un limbaj descriptiv al unei scene
virtuale. De asemenea, având un standard de descriere a unei scene virtuale atunci se poate
realiza interoperabilitatea dintre aplicaţiile ce au implementate un interpretator de fişiere Open
Inventor.
Standardul Open Inventor permite descrierea primitivelor prin intermediul unor clase
numite forme (Shapes) astfel:
1. Sferă
Sphere {
radius

- rază

}

2. Paralelipiped
Cube {
width
height
depth

- lăţime
- inălţime
- adâncime

parts
radius
height

ALL – tot obiectul este vizibil
- rază
- înălţime

}

3. Cilindru
Cylinder {

}

4. Con
Cone {
parts
bottomRadius
height

ALL – tot obiectul este vizibil
- raza bazei
- înălţime

}

Astfel, în momentul în care obiectul a fost recunoscut şi măsurat, în funcţie de rezultat,
RoboVISION va crea un fişier Open Inventor în care va adăuga secţiunea Shape şi îl va salva pe
disc. Apoi modulul de simulare virtuală va încărca obiectul salvat în scena virtulă şi îl va folosi
pentru diferite teste şi simulări.
În figura 4.8 este prezentat fişierul generat RoboVISION în care se adaugă pe penultima
linie primitiva recunoscută împreună cu dimensiunea sa. În partea dreaptă este prezentată sfera
încărcată în scena virtuală. De asemenea, pe rândul doi şi trei al fişierului Open Inventor se pot
adăuga şi informaţii legate de material şi de greutate. În cazul de faţă este vorba despre o sferă
din sticlă având 200 de grame. Informaţiile acestea sunt generate doar pentru a avea nişte valori
implicite în cadrul modulului de simulare virtuală, ele putând fi modificate ulterior.
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#Inventor V2.1 ascii
#glass
#200
Separator { # Body
Transform { translation 0 0 0 }
Material { # A bronze color:
ambientColor .33 .22 .27
diffuseColor .78 .57 .11
specularColor .99 .94 .81
transparency .6 }
Sphere { radius 67 }
}

Figura 4.8 – Exemplu de generare a modelului 3D al obiectului recunoscut

4.2.4 Modalitatea de lucru cu aplicaţia RoboVISION
Pentru a lucra cu aplicaţia RoboVISION este nevoie să se urmeze următorii paşi:

•

se deschide comunicarea cu dispozitivul video.

•

se selectează zona de lucru din ecranul care redă secvenţa video, captată de la
dispozitivul video, ţinând apăsat butonul din stânga al mouse-ului, selecţia fiind
marcată printr-un dreptunghi roşu.

•

se setează intensitatea şi contrastul potrivite folosind cele două slidere dedicate.

•

se alege efectul dorit, putându-se opta pentru diferite combinaţii de procesări,
ultimul efect bifat fiind detectarea obiectului.
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•

în cazul în care se optează pentru efectul threshold (binarizarea imaginii)
utilizatorul poate seta valoarea de prag prin intermediul unui slider.

•

se poate opta şi pentru o filtrare a obiectelor recunoscute prin intermediul a două
slidere dedicate ce modifică dimeniunnea minimă (în pixeli) a lungimii şi lăţimii
zonei rectangulare ce conţine obiectul.

•

în momentul în care a fost detectat obiectul, în partea din dreapta se va scrie
primitiva recunoscută împreună cu dimensiunile acesteia – figura 4.9. Aplicaţia
va genera şi un director numit Detected Primitives în care vor fii salvate fişierele
Open Inventor.

Figura 4.9 – Lucrul cu RoboVISION

Concluzii
În acest capitol s-a prezentat dezvoltarea primei componente a strategiei de prehensiune:
(1) recunoaşterea şi măsurarea obiectului, prin dezvoltarea de algoritmi inovativi bazaţi pe
tehnici de procesare a imaginilor digitate pentru recunoasterea, măsurarea şi generarea modelul
3D abstractizat al obiectului prehensat utilizaţi pentru implementarea unui produs software numit
RoboVISION.
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RoboVISION este o aplicaţie complexă alcătuită din mai multe componente. Astfel, a
fost creat un modul software specializat în gestionarea interacţiunii cu dispozitivele video ataşate
unui calculator şi să ofere acces la fiecare cadru din secvenţa video pentru analiză. Pentru
realizarea acestui modul s-a folosit tehnologia Microsoft DirectShow disponibilă în cadrul
pachetului DirectX, creat în special pentru multimedia si 3D. Analiza video este realizată de un
modul specializat în recunoaşterea a patru primitive – sfere, paralelipipede, conuri si cilindri.
Pentru recunoaşterea obiectelor s-a folosit algoritmul propus de Viola şi Jones bazat pe
clasificatori. O altă componentă a RoboVISION este reprezentată de un modul software
specializat în măsurarea obiectelor. Pentru realizarea acestuia s-a folosit un algoritm bazat pe
compararea a două cadre video, care conţin obiectul ce urmează a fi măsurat, preluate de la
distanţe diferite. Ultimul modul al aplicaţiei RoboVISION a fost creat în vederea generării
modelului 3D al obiectului recunoscut şi măsurat. Modelul 3D este salvat intr-un fişier Open
Inventor care ulterior va fi folosit în aplicaţia de simulare funcţională a prehensorului
antropomorf.
Aplicaţia RoboVISION poate interacţiona şi cu alte module software datorită faptului că
rezultatul analizei video este disponibil în fişierul Open Inventor generat. Modulul RoboSIM (se
va prezenta în capitolul următor), dezvoltat în vederea realizării simularii funcţională în mediul
virtual al prehensorului, va importa în scena virtuală obiectul 3D recunoscut. RoboVISION
uşurează astfel substanţial procesul de colectare a modelelor 3D folosite în simularea
funcţională, în felul acest simularea fiind puternic axată în realitate.

5. Dezvoltarea unei interfeţe pentru simularea funcţională a
unui prehensor antropomorf cu 3 degete bazată pe tehnologii
de realitate virtuală
În acest capitol se va prezenta dezvoltarea unui modul software numit RoboSIM, realizat
în cadrul tezei, utilizat pentru simularea funcţională a unui prehensor antropomorf cu 3 degete.
Având în vedere ciclul de viaţă al produsului prezentat în capitolul dedicat stadiului actual,
RoboSIM va avea un impact major în cadrul fazei de design, prin validarea scenariilor de
prehensiune. De asemenea, datorită faptului că RoboSIM va interacţiona direct cu modulul de
vizualizare RoboVISION, simularea funcţională va fi puternic axată în realitate. Odată validat
scenariul de prehensiune (obiectul identificat şi generat de RoboVISION se află în echilibru
static), datele pot fi transferate direct la prehensorul real fie se pot salva pentru a fi ulterior
folosite. Această abordare oferă numeroase avantaje pentru comanda prehensorului antropomorf
printre care se numară:
• uşurinţa de testare a mai multor configuraţii de prehensiune (preonfigurări),
• posibilitatea de a face diferite măsurători ce vizează optimizarea procesului de
prehensiune,
• posibilitatea de a interacţiona cu mediul virtual prin diferite echipamente,

• vizualizarea stereoscopică a mediului virtual.
Arhitectura generală a unui sistem de realitate virtuală este prezentată în figura fig. 5.1.
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Figura 5.1 - Arhitectura unui sistem de realitate virtuală

5.1 Implementarea unei noi modalităţi de interacţiune cu prehensorul
antropomorf virtual, bazată pe telemanipularea cu o manuşă CyberTouch
CyberGlove este o mansuşă cu 18 sau 22 de senzori care monitorizează mişcarea mâinii
şi a degetelor. Senzorii sunt localizaţi peste sau lângă incheieturi. CyberGlove este folosită într-o
varietate mare de aplicaţii incluzând aici evaluarea digitală a prototipului, biomecanica virtuală şi
nu în ultimul rând animaţie, devenind de facto standardul de performanţă pentru măsurarea şi
captarea în timp real a mişcării mâinii. Sistemul de bază include o manuşă CyberGlove, unitatea
de lucru, cablu serial pentru conexiune la computer, driverele, aplicaţia DCU VirtualHand şi un
SDK (eng. Software Development Kit) folosit pentru realizarea de aplicaţii de sine stătătoare.
Fiecare din cei 6 senzori vibro-tactili poate fi programat să varieze în intensitate la
nivelul fiecărui deget sau al palmei. În felul acesta utilizatorul poate să distingă între atingere şi
poziţia de echilibru static calculată de modulul software.
Folosind VHT SDK autorul a realizat un modul software capabil să preia informaţiile de
la CyberTouch şi să le folosească, atât în mediul real, cât şi în mediu virtual în cadrul aplicaţiei
RoboSIM, dezvoltată pentru simularea funcţională –figura 5.2.

Figura 5.2 – Interacţiunea directă cu prehensorul virtual utilizând mănuşa cu senzori (virtual si
real)
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5.2 Conceperea şi implementarea modulului software RoboSIM capabil să
realizeze simularea funcţională a unui prehensor antropomorf cu trei degete
în realitate virtuală
Din perspectiva tezei se are în vedere realizarea unui modul software, RoboSIM, capabil
să efectueze simularea funcţională a prehensorului antropomorf în faza de design, din cadrul
ciclului de dezvoltare al unui produs. Pe lângă simularea funcţională, în cadrul aplicaţiei
RoboSIM s-a integrat şi o nouă modalitate de interacţiune cu modelul virtual al prehensorului,
bazat pe telemanipulare folosind mănuşa CyberTouch descrisă in subcapitolul anterior. Având în
vedere că prehensorul antropmorf dispune de trei degete se vor monitoriza doar primele trei
degete ale operatorului uman.
Modelul virtual al prehensorului se mai numeşte avatar, cinematica sa directă fiind
implementată conform cu relaţiile ce se vor prezenta în capitolul ulterior. Modelarea în mediul
virtual a prehensorului antropomorf s-a făcut folosind formatul Open Inventor. Componentele ce
alcătuiesc aplicaţia RoboSIM sunt prezentate in figura 5.3.

Figura 5.3 – Componentele aplicaţiei RoboSIM
Pentru realizarea simulării funcţionale este nevoie, de asemenea, de un motor de
detectare a coliziunii capabil să calculeze dacă un corp prehensat cu modelul virtual al
prehensorului antropomorf este în echilibru static, astfel putând fii transferabil. De-a lungul
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timpului au fost dezvoltate o serie de librări care înceacă să rezolve problema detectării coliziunii
în mediu virtual. Printre cele mai cunoscute se numără: OPCODE [www 36], V-COLLIDE
[www 37], SOLID [www 38], RAPID [www 39], AGEIA [www 40], ODE [www 41]. În cadrul
tezei s-a folosit motorul de detectare al coliziunii disponibil in GraspIT, aplicaţie descrisă in
capitolul dedicat stadiului actual al cercetărilor din domeniu. GraspIT este o aplicaţie gratuită
pentru cercetare fiind disponibilă pentru descărcare în formatul ei primar (cod sursă). Pentru
implementarea aplicaţiei s-a folosit o colecţie de librării destinate să rezolve următoarele
probleme:
• afişarea scenei virtuale – Coin3D este o bibliotecă obiect orientată, destinată să
simplifice lucrul cu OpenGL, în cadrul aplicaţiei dezvoltate s-a folosit versiunea
2.4.6,
• crearea interfeţei cu utilizatorul (GUI) – QT este o librărie de controale grafice
dezvoltată de Nokia. Printre principalele caracteristici se numără independenţa de
sistemul de operare si rapiditatea. Această librăre este disponibilă gratuit şi pentru
aplicaţii comerciale, în cadrul aplicaţiei dezvoltate folosindu-se versiunea 4.4.3,
• calcule matematice – Clapack este o librarie gratuită ce optimizează calculele
necesare pentru evaluarea prehensiunii şi pentru calculul coliziuniilor. [www, 35].
Plecând de la motorul de detectarea al coliziunii implementat in GraspIT, autorul a
realizat un modul de comunicare cu CyberTouch în vederea realizării operaţiilor de
telemanipulare, un modul de control al prehensorului antropomorf, putând comanda simultan,
atât prehensorul virtual, cât si cel real. De asemenea, s-au calculat condiţiile minime de
prehensiune statică şi s-a interconectat aplicaţia RoboVISION, care recunoaşte, măsoară şi
generează modelul 3D al primitivelor cu aplicaţia RoboSIM. La nivelul aplicaţiei de simulare
funcţională a fost implementat si modulul de preconfigurare prezentat în capitolul dedicat
planului cercetării.
Abordarea prezentată îşi doreşte realizarea unui modul de simulare funcţională în
realitate virtuală a diferitelor prehensoare antropomorfe modelate ca şi extensii pentru mâna
umană. Mai exact modulul software dezvoltat este capabil să preia informaţiile care privesc
cinematica falangelor operatorului uman de la CyberTouch şi să le transmită prehensorulului
modelat în mediul virtual (avatar), cât şi prehensorului real. Unul dintre avantaje îl reprezintă
posibilitatea de a testa foarte uşor şi rapid diferite configuraţii ale prehensorului pretabile pentru
prehensarea mai multor tipuri de obiecte. În felul acesta se pot valida diferite strategii de
prehensare în funcţie de tipul obiectelor şi se va putea concluziona dacă obiectul prehensat se
afla în echilibru static. Prin integrarea modulelor de comunicare cu perifericele, aplicaţia de
testare poate fi privită ca un modul de comandă capabil să preconfigureze prehensorul, dar şi să
valideze o anumită strategie de prehensiune.

5.2.1 Concepţia unei arhitecturi software capabile să faciliteze interacţiunea dintre
modulul de vizualizare şi cel de simulare funcţională
În figura 5.4 este prezentată digrama UML a claselor care alcătuiesc modulul software
RoboSIM.
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Figura 5.4 - Diagrama UML a componentelor RoboSIM
Clasa de bază este reprezentă de WorldElement, reprezentând modelul care descriere
comportamentul fiecărui obiect importat in scena virtuală. Această clasă este abstractă, acest
lucru însemnând că nu poate fi instanţiată, ci doar va reprezenta o celecţie de proprietăti şi
comportamente ale obiectelor care vor fi importate în simulator: prehensoare (clasa Robot) si
obiecte (clasa Body).
În cadrul clasei Body autorul a implementat funcţionalitatea care asigură legătura dintre
RoboVISION şi RoboSIM. Conexiunea dintre aplicaţii se realizează prin intremediul fişierelor
OpenInventor generate de aplicaţia RoboVISION. Astfel, legătura se rezumă la cunoaşterea căii
pe disc unde se salvează fişierele OpenInventor pentru a fi importate în scena virtulă. Există mai
multe modalităţi prin care se poate realiza această sincronizare, în cadrul tezei optându-se pentru
o cale prestabilită ce este citită la iniţializare de către cele două aplicaţii.
În figura 5.10 este prezentată diagrama modulelor folosite pentru dezvoltarea RoboSIM.

Figura 5.5 – Particularităţi de implementare

5.2.2 Unelte de lucru pentru simularea funcţională
Aplicaţia dezvoltată se remarcă printr-o interfaţă pentru utilizator foarte transparentă şi
uşor de folosit. Modelul de bază îl reprezintă interfaţa standard de Open Inventor, prin care se
afişează în proiecţie ortografică o scenă 3D într-o fereastră 2D (figura 5.6). Prin folosirea uneltei
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mână aflată în partea dreaptă (figura 5.7), utilizatorul poate să rotească, să mărească sau să
micşoreze scena vizualizată prin camera virtuală. Astfel, se pot vizualiza anumite componente
care în realitate ar fi imposibil sau foarte greu de observat.
Pentru a importa un prehensor în vederea realizării unei simulări este nevoie să se
deschidă un fişier de tipul nume_prehensor.cfg. Acest fişier conţine iformaţii legate de
componentele 3D ale prehensorului împreună cu cinematica acestora, masa şi tipul materialului
din care este realizat prehensorul. Formatul fişierelor care descriu componetele 3D ale
prehensorului este .iv (Open Inventor).
În momentul lansării aplicaţiei, scena de lucru este goală oferind utilizatorului
posibilitatea de a importa modelele prehensoarelor care se doresc a fi testate, obiectele care
urmează a fi prehensate, cât şi alte elemente ce vor face parte din scena de lucru. De asemenea,
există posibilitatea de a salva respectivul scenariu de prehensare sau de a importa o salvare
anterioară. Foarte important de amintit este faptul că o dată cu salvarea scenariului curent sunt
exportate şi datele ce descriu poziţia prehensorului faţă de obiect (coordonatele spaţiale şi
unghiurile dintre falange), cât şi coordonatele oricărui alt element importat in scena virtuală.

Figura 5.6 Uneltele de lucru

Figura 5.7 – Fereastra principală

Pentru a efectua cu prehensorul o mişcare de translaţie trebuie aleasă unealta mână din
paleta de componente (figura 5.6) şi apoi trebuie să se facă clic pe prehensor. Prin acest procedeu
prehensorul va fii încadrat intr-un paralelipiped centrat în originea axelor prehensorului. Mişcând
mouse-ul se va translata şi prehensorul pe axa dorită. (figura 5.8).

Figura 5.8- Mişcarea de translaţie
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Pentru a efectua o mişcare de rotaţie se face clic pe prehensor (după ce se alege unealta
mână din paleta de componente) în acelaşi timp ţinându-se apasată tasta CTRL (figura 5.9). În
acel moment prehensorul va fi încadrat într-o sferă, iar utilizatorul poate să efectueze mişcarea
dorită alegând axa şi mişcând mouse-ul. Prehensorul se va roti pe suprafaţa sferei în care a fost
încadrat/delimitat.

Figura 5.9 – Mişcarea de rotaţie
În vederea manipulării gradelor de libertate individuale ale prehensorului utilizatorul
trebuie să facă clic pe unul din degete. În felul acesta va apărea un manipulator interactiv în
forma unui cerc pe conturul căruia putând să se facă mişcarea la nivelul incheieturilor (figura
5.10).

Figura 5.10 – Mişcarea la nivel de articulaţie
Manipulatorii de la nivelul încheieturilor respectă limitele de manevrabilitate ale
prehensorului definite în fişierul de configurare (nume_prehensor.cfg), în felul acesta fiind
eliminată posibilitatea ca utilizatorul să depasească limite constructive ale prehensorului.
Modulul de telemanipulare prin intermediul CyberTouch respectă limitele citite din fişierul de
configurare, practic uşurând operaţiile de prehensiune sau preconfigurare, putând manipula
simultan toate gradele de libertate ale prehensorului. Prin intermediul CyberTouch se poate
interacţiona si cu prehensorul real, modulul de telemanipulare (prezentat în detaliu în capitolul
următor) fiind implementat si la nivelul acestuia. Astfel RoboSIM poate fi folosit, atât pentru
testarea imediată a unui scenariu validat în realitate virtuală, cât şi pentru a salva datele
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scenariului pentru o utilizare ulterioară. Folosirea RoboSIM oferă numeroase avantaje printre
care se numără:
• abordarea unitară a fazei de design şi a celei de testare,
• scurtarea timpului de transfer în mediul real a datelor calculate în mediul virtual,
• uşurinţa de interacţiune cu prehensorul real/virtual,
• salvarea datelor validate pentru refolosire.
Odată ce s-a fixat prehensorul şi obiectul în poziţiile dorite se poate analiza calitatea
prehensiunii (figura 5.11) şi se poate decide dacă sunt îndeplinite condiţiile de prehensiune
statică. În caz contrar obiectul va cădea sub acţiunea greutăţii.

Figura 5.11 – Uneltele de pornire/oprire simulare
În figura de mai sus se observă două căsuţe de selecţie (combobox) prin intermediul
cărora se poate selecta si un alt prehensor, în caz că există mai multe prehensoare importate în
scena virtuală, şi tipul materialului asociat cu obiectul din scenă pentru a stabili valoarea
coeficienţiilor de frecare. În cazul prezentat mai sus este vorba de prehensorul Barrett care
prehensează un obiect din sticlă. În momentul în care se porneşte simularea funcţională se
execută următorii paşi:
• punctul de referinţă se stabileşte în centrul de greutate al corpului,
• se colectează forţele de la nivelul contactelor şi se calculează momentele
corespunzătoare în punctul de referinţă,
• se calculează rangul matricei de prehensiune
• opţional se pot trimite datele calculate de RoboSIM prehensorului - figura 5.12

Figura 5.12 – Transferul datelor calculate de RoboSIM prehensorului antropomorf
Simulatorul RoboSIM a fost dezvoltat pornind de la următoarele premise:
• forţele de la nivelul contactelor au aceeaşi valoare,
• contactele sunt punctiforme,
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Prin integrararea modulului de telemanipulare prin intermediul manuşii CyberTouch s-a
uşurat foarte mult comunicarea si interacţiunea atât cu mediul virtual cât şi cu prehensorul real
datorită interactiunii directe a operatorului uman. RoboSIM poate comunica şi cu modulul de
recunoaştere RoboVISION, astfel, uşurând substanţial procesul de colectare de date prentru
realizararea simulării funcţionale.

Concluzii
RoboSIM reprezintă un modul software avansat care are ca scop principal scurtarea
timpului de realizare a simulării funcţionale a prehensoarelor antropomorfe. Acest produs
software prezintă următoarele caracteristici:
• conectarea cu RoboVISION pentru uşurarea procesului de colectare de date
pentru simularea funcţională. De asemenea, folosind modelul 3D al obiectului
real, simularea este puternic axată în realitate putând să se trimită datele calculate
imediat în mediul real.
• conectarea cu prehensorul real – RoboSIM poate să comande şi prehensorul real,
odată ce s-a realizat simularea funcţională. În felul acesta se scurtează foarte mult
timpul dintre simulare şi testare. Modulul de comandă al prehensorului
antropomorf va fi descris în detaliu în capitolul următor.
• Pentru interacţiunea cu mediul virtual se poate folosi modulul de telemanipulare
implementat în cadrul RoboSIM, care uşurează substanţial lucrul cu prehensorul
şi scurtează altfel procesul de simulare funcţională în sine.
RoboSIM reprezintă o exindere a GraspIT, un produs software care a fost prezentat în
capitolul dedicat stadiului actual. Autorul a realizat conectarea dintre diferitele componente ce
alcătuiesc strategia de prehensiune şi, implicit, a modulelor software dezvoltate în acest sens. La
nivelul aplicaţiei RoboSIM autorul a adăugat şi biblioteca de preconfigurări descrisă în capitolul
dedicat planului cercetării. În felul acesta, dacă se trimit datele calculate prehensorului real,
acesta va fi în prima fază preconfigurat conform cu primitiva recunoscută de RoboVISION, după
care va realiza prehensarea propriu-zisă folosind datele calculate de RoboSIM.

6. Dezvoltarea unei interfeţe de comandă şi control a unui
prehensor antropomorf cu trei degete
6.1 Implementarea modulului software RoboCOMMANDER
Principalul scop al acestei aplicaţii este să faciliteze folosirea datelor calculate de
RoboSIM. Astfel RoboCOMMNADER primeşte ca date de intrare un fişier text ce conţine
forţele de la nivelul contactelor si poziţita acestora. RoboCOMMANDER este practic alcătuit din
două componente:
• o componentă ce poate comanda prehensorul Barrett în poziţie, bazat pe clasa
Bhand care este livrată împreună cu SDK-ul prehensorului Barrett.
• o interfaţă multimodală.
Legătura dintre aplicaţiile dezvoltate în cadrul tezei este prezentată în figura 6.1.
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Figura 6.1 – Scenariul de prehensiune dezvoltat pe baza strategiei de prehensine
Pentru a putea uşura interacţiunea dintre operatorul uman şi prehensorul Barrett s-a avut
în vedere realizarea unei interfeţe multimodale capabilă să expună în intregime funcţionalitatea
prehensorului într-o manieră intuitivă. Având în vedere că prehensorul are 4 grade de libertate,
care în anumite cazuri trebuie manipulate în acelasi timp, erau necesare o serie de unelte menite
să înlesnească interacţiunea om-prehensor. Interfaţa dezvoltată este bazată pe trei modalităţi de
interacţiune – telemanipulare, comenzi vocale şi interacţiune printr-un dispozitiv mobil.

6.1.1 Interfaţă multimodală de comunicare cu prehensorul antropomorf Barrett
Noile aplicaţii pot să beneficieze de alte interfeţe de interacţiune cu utilizatorii care pot să
expună mai bine comunicarea om-computer. În timp ce metafora WIMP expune o interacţiune
indirectă, în cadrul aplicaţiilor avute în vederea realizării unei strategii de prehensiune, este de
preferat o interacţiune directă datorită sarcinilor complexe care trebuie realizate. Modelul propus
pentru interacţiunea directă în cadrul aplicaţiei RoboCOMMANDER este prezentat în figura 6.2.

Figura 6.2 – Schema interfeţei multimodale pentru interacţiunea directă cu prehensorul Barrett
dezvoltată în cadrul aplicaţiei RoboCOMMANDER
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Având în vedere că prehensorul Barrett este un prehensor antropomorf cu trei degete şi
cu două falange la nivelul fiecărui deget, o interfaţă de tip WIMP ar îngreuna destul de mult
lucrul cu acesta. Se poate imagina situaţia în care utilizatorul este nevoit să mişte simultan
degetele prehensorului având de comandat patru cuple de rotaţie cu mouse-ul. Din acest motiv,
prin interfaţa multimodală propusă se expune o interacţiune directă prin 3 componente:
recunoaşterea vorbirii, telemanipulare şi interacţiune directă cu prehensorul printr-un dispozitiv
mobil de tip PDA/Smartphone (figura 6.2).
Interfaţa multimodală propusă îi va expune utilizatorului controlul direct asupra
prehensorului şi prin înlesnirea comunicării prin PDA/Smartphone va uşura substanţial operaţiile
de calibrare. În felul acesta s-a realizat un cadru de testare pentru a valida rezultatele testelor şi
simulărilor din mediul virtual (figura 6.3).

Figura 6.3 – Interacţiunea multimodală cu prehensorul Barrett - comenzi vocale, telamanipulare
si comandare de la distanţă prin intermediul unui dispozitiv mobil [Smartphone]
În tabelul 6.3 sunt prezentate cele trei modalităţi de interacţiune cu prehensorul Barrett
expuse prin interfaţa multimodală şi echivalentul lor într-o aplicaţie bazată pe metafora de
interacţiune WIMP. Se observă modalitatea simplă de a efectua operaţii uzuale cu prehensoul
prin intermediul interfeţei multimodale.
Tabelul 6.3 – Interacţiunea Multimodala si Interacţiunea WIMP
Funcţie
Deschidere
Prehensor

Închidere
Prehensor

Comandă
vocală
“OPEN”

“CLOSE”

Telemanipulare

Smartphone

WIMP

Mâna
utilizatorului cu
palma întinsă,
degetele
apropiate

Slider dedicat fiecărui
deget

Manipularea
individuală a
fiecărui grad
de libertate –
total 4
operaţii

Mâna
utilizatorului cu
palma închisă,
degetele strânse

Slider dedicat fiecărui
deget

Manipularea
individuală a
fiecărui grad
de libertate –
total 4
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operaţii

Rotire Degete

“SPREAD”

Mişcarea
degetului mare
către interiorul
palmei

Slider dedicat controlului
în poziţie a acestei cuple

Manipularea
individuală a
cuplei de
rotaţie

Modulul de recunoaştere a comenzilor vocale a fost antrenat pentru a recunoaşte
cuvintele uzuale din limba engleză. Astfel, orice cuvânt poate fi folosit la alegere pentru a
îndeplini o sarcină specifică prehensorului Barrett.

6.1.2 Dezvoltarea modulelor software componente ale interfeţei multimodale
Pentru dezvoltarea modulelor software componente ale interfeţei multimodale prezentate,
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
mediu de programare. Bibliotecile utilizate pentru dezvoltarea modulelor software componente
ale sistemului sunt prezentate în fig. 6.9.

Concluzii
În acest capitol s-au prezentat caracteristicile prehensorului antropomorf Barrett,
împreună cu modalitatea de a dezvolta o interfaţă de comandă şi control folosind mediul de
dezvoltare Microsoft Visual C++.
La nivelul modulului de simulare funcţională a fost implementat un modul de comandă şi
control al prehensorului în vederea testării rapide a datelor calculate de RoboSIM. Pentru a putea
extinde rezultatele simulării funcţionale, în acest capitol s-a prezentat dezvoltarea unei aplicaţii
numită RoboCOMMANDER care foloseşte datele validate de RoboSIM şi expune utilizatorului
noi modalităţi intuitive de interacţiune om-computer.
RoboCOMMANDER practic va şti cum să prehenseze obiectul prin datele citite de la
RoboSIM şi va expune utilizatorului trei modalităţi de a lucra cu prehensorul Barrett înglobate
într-o interfaţă multimodală:

•
•
•

telemanipulare cu ajutorul mănuşii CyberTouch,
comenzi vocale,
control de la distanţă prin intermediul unui Smartphone

Aceaste modalităţi noi de interacţiune reduc substanţial din efortul cognitiv al
operatorului uman care are la dispozitiţie o serie de unelte intuitive care expun în totalitate
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funcţionalitatea prehensorului Barrett. Cele trei modalităţi de interacţiune pot fi folosite
individual sau simultan. Modulul de recunoaştere a comenzilor vocale nu necesită un training
prealabil putând să recunoască comezi vocale, din limba engleză, specifice procesului de
prehensiune (grasp, open, move, spread, etc ). Se remarcă, de asemenea, utilitatea folosirii
dispozitivelor mobile de tip Smartphone/PDA care reduc substanţial operaţiile de calibrare ale
prehensorului Barrett.
Prin interfaţa multimodală propusă se va uşura considerabil modalitatea de lucru, atât din
perspeciva unui utilizator experimentat, cât şi din perspectiva unui utilizator care ia contact
pentru prima oară cu dispozitivul. Interfaţa multimodală expune un mod de lucru natural şi
intuitiv utilizatorilor, din acest motiv nefiind necesar un training prealabil. Este de remarcat şi
faptul că aceste noi metafore de interacţiune om-computer reprezintă noua tendinţă în industria
software.

7.Cercetări experimentale privind utilizarea strategiilor de
prehensiune pentru un prehensor antropomorf cu trei degete
Pentru a determina performanţele strategiilor de prehensiune dezvoltate în cadrul acestei
teze, autorul a efectuat o serie de experimente prezentate în detaliu în acest capitol. În acest scop
au fost utilizate: sistemul experimental de vizualizare şi recunoaştere al obiectelor RoboVISION
prezentat în capitolul 4 şi sistemul de comandă şi control pentru prehensorul Barrett expus
printr-o interfaţă multimodală RoboCOMMANDER prezentat în capitolul precedent. Obiectivele
experimentelor efectuate au fost de a determina performanţele individuale ale modulelor
software realizate pentru recunoaşterea şi măsurarea obiectelor, comandă vocală, telemanipulare,
cât şi testarea strategiei de prehensiune propusă de autor ca şi ansamblu. În acest context au fost
urmărite o serie de criterii de evaluare ale modulelor sistemului software dezvoltat, după cum
urmează:

•
•
•

determinarea eficienţei sistemului de recunoastere a obiectelor;
determinarea eficienţei modulului de comandă şi control al prehensorului Barrett prin
testarea recunoaşterii comenzilor vocale;
determinarea eficienţei globale a strategiei de prehensiune în vederea automatizării
procesului de prehensiune.

7.1. Cercetări experimentale privind evaluarea eficienţei sistemului de
recunoaştere al obiectelor
Sistemul software dezvoltat în cadrul acestei lucrări este responsabil pentru îndeplinirea
următoarelor operaţii:
1. recunoşterea clasei din care face parte obiectul ( sferă, paralelipiped, cilindru sau con);
2. măsurarea dimensiunii acestuia (dimensiunea proiecţiei obiectului pe suprafaţa pe care
este aşezat).
3. generarea modelului 3D al obiectului recunoscut şi măsurat.
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Evaluarea unui sistem avansat de vizualizare este o sarcină dificilă, deoarece sistemul în
sine este dependent de o serie de factori externi, cei mai importanţi fiind:

•
•
•
•

condiţiile de lumină,
calitatea dispozitivului video,
dimensiunea capturii,
factorul uman.

Pentru a putea evalua aplicaţia RoboVISION dezvoltată în cadrul acestei lucrări s-au
efectuat o serie de experimente care au vizat capacitatea sistemului de a face faţă factorilor
externi mai sus enunţaţi.

7.1.1 Concepţia experimentului
Obiectivul experimentului a fost de a testa eficienţa aplicaţiei în cazul în care condiţiile
de lumină variază puternic, iar fundalul suprafeţei pe care este aşezat obiectul variază în ceea ce
priveşte contrastul. Recunoaşterea obiectelor implică şi măsurarea acestora, din acest motiv nu a
fost nevoie de conceperea unui experiment separat pentru testarea măsurării obiectelor
recunoscute.
Condiţiile de lumină reprezintă o problemă importantă în cadul sistemelor de vizualizare
şi, în general, în domeniul analizei video. Luminozitatea încăperii de lucru este puternic
influenţată de orice obiect care se află în mişcare, fiind astfel factorul cel mai puţin controlabil.
În cazul celorlalţi factori s-a putut interveni. Astfel, pentru cercetările din cadrul tezei s-a folosit
un dispozitiv video foarte performant – Logitech QuickCam Pro 9000 (Tabelul 7.1) iar
dimensiunea capturii a fost setată la o rezoluţie standard de 640*480 pixeli. Folosirea strategiilor
de prehensiune are ca scop final ataşarea dispozitivului video prehensorului care la rândul său va
fi montat pe un braţ robotic, în felul acesta putându-se exclude ultimul factor extern – factorul
uman.
Tebelul 7.1 – Specificaţiile tehnice ale dispozitivului video folosit
Logitech QuickCam Pro 9000
Interfaţă
Tip Senzor
Rezolutie Foto
Numar Pixeli
Rata Frame
Lentile

USB 2.0
CCD
960 x 720 pixeli
8.000.000
30
Carl Zeiss cu autofocus

Experimentul efectuat a avut în vedere evaluarea procentului de recunoaştere a unei sfere
în cazul în care condiţiile de luminozitate se schimbă brusc. Astfel s-au numerotat toate cadrele
captate de la dispozitivul video şi s-a comparat cu numărul cadrelor în care obiectul a fost
recunoscut.
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Tabelul 7.2 – Analiza aplicaţiei RoboVISION

Fundal

Procent de recunoaştere

Contrast mic
-

1%
datorită contrastului mic procentul
de recunoaştere este extrem de
mic indiferent de condiţiile de
luminozitate.

Contrast mediu
-

46%
contrastul
mediu
determină
oscilaţii mari în momentul în care
apar
fluctuaţii
de
lumină
puternice.
Schimbarea
luminozităţii
determină
şi
activarea funcţiei autofocus a
camerei şi din acest motiv
tendinţa este de a se stabiliza
recunoaşterea după focalizare.

Contrast mare
-
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97%
în cazul unui contrast mare
procentul de recunoaştere este
foarte
mare
indiferent
de
condiţiile de lumină. Totuşi, în
cazul în care oscilaţiile sunt mari
se activează funcţia autofocus a
camerei care determină pierderea
informaţiei pentru 1-2 secunde cât
durează focalizarea.
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7.1.2 Analiza informaţiilor şi rezultatele obţinute
Impactul luminii variabile asupra analizei se traduce prin îngreunarea procesului de
diferenţiere al obiectului faţă de fundal. Prin creşterea contrastului se creşte implicit procentul de
acurateţe al analizei. Astfel, s-a observat că rezultatele cele mai bune se obţin în cazul în care
fundalul şi obiectul care trebuie recunoscut tind în sens contrar către extremele spaţiului de
culoare RGB aşa cum se observă şi din figura 7.1.

Figura 7.1 – Variaţia procentului de recunoaştere în funcţie de contrast

7.2 Cercetări experimentale privind evaluarea eficienţei sistemului de
comandă şi control al prehensorului Barrett
În vederea facilitării interacţiunii cu prehensorul Barrett s-a dezvoltat o interfaţă
multimodală prin intermediul căreia s-a expus funcţionalitatea prehensorului aşa cum s-a
prezentat în capitolul precedent. Prin intermediul acestei interfeţe prehensorul este controlat în
poziţie. În cadrul experimentului s-a testat doar acurateţea modulului de comandă vocală.
Modulul de comandare prin intermediul dispozitivului mobil expune practic o interfaţă WIMP
standard, scopul fiind doar de a uşura procesul de calibrare. Desigur comanda de prehensare se
poate trimite şi prin intermediul dispozitivului mobil, însă datele sunt tot timpul aceleaşi, fiind
calculate de RoboSIM. Modulul de telemanipulare prin intermediul mănuşii cu senzori
reprezintă o mapare unu-la-unu a gradelor de libertate nefiind nevoie de o altă evaluare a
performanţelor acestuia.

7.2.1 Concepţia experimentului
Obiectivul experimentului a fost testarea acurateţei recunoaşterii comenzilor vocale. De
asemenea, s-a evaluat şi uşurinţa interacţiunii multimodale cu prehensorul Barrett din
perspectiva unor utilizatori neexperimentaţi.
La acest experiment au participat opt subiecţi, trei 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. Modulul a fost creat folosind cadrul de dezvoltare software .NET Framework
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3.5, motorul de recunoaştere fiind deja antrenat de specialiştii Microsoft. Fiecare subiect a
transmis 10 comenzi vocale o singură dată. Dacă respectiva comandă transmisă era recunoscută
de către sistem, aceasta era afişată într-o fereastra de dialog. 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.
Astfel, s-au putut testa diferite cuvinte pentru a verifica procentul de recunoaştere şi de
asemenea, pentru a determina şi cuvintele care sunt cele mai uzuale si implicit cele mai uşor de
recunoscut.

7.2.2 Analiza informaţiilor şi rezultatele obţinute
Procentul de recunoaştere a cuvintelor a fost de 93%, definindu-se un vocabular de 3
cuvinte pentru operaţiile de bază: inchidere, deschidere prehensor si depărtarea degetelor. S-a
observat de asemenea, că recunoaşterea de cuvinte se poate face doar în cazul cuvintelor simple,
procentul fiind mai ridicat în cazul în care cuvântul conţine mai multe vocale. Astfel s-a stabilit
că pentru deschiderea prehensorului este de preferat folosirea comenzii CLOSE în loc de
GRASP. Pentru celelalte două operaţii s-au stabilit comenziile OPEN şi SPREAD.
Cei opt subiecţi au apreciat uşurinţa de lucru cu prehensorul Barrett nefiind nevoie de un
training prealabil şi au apreciat maniera nouă şi directă de interacţiune om-robot.

Figura 7.2 - Numărul de comenzi recunoscute la fiecare subiect

7.3 Cercetări experimentale privind evaluarea eficienţei strategiilor de
prehensiune în vederea automatizării preocesului
Scopul strategiei de prehensiune este de a uşura procesul de prehensiune, în special în
cazul prehensoarelor antropomorfe care dispun de un număr mare de grade de libertate. Pentru a
evidenţia utilitatea noii abordări s-a realizat un experiment care a avut în vedere compararea
procesului de prehensiune folosind strategia de prehensiune în paralel cu modalitatea
tradiţională.
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7.3.1 Conceptia experimentului
Obiectivul experimentului a fost prinderea unei sfere folosind noua strategie de
prehensiune propusă de autor şi compararea rezultatelor cu o prehensiune ce nu foloseşte
strategia de preheniune. Studiul comparativ este prezentat in tabelul 7.3.
Tabelul 7.3 – Studiul comparativ al procesului de prehensiune
Nr.
operaţie
1

2

3

4

Sarcină

Cu strategia de
prehensiune
- măsurarea obiectului
de - automat utilizând modulul software realizat
RoboVISION
- stabilirea poziţiei - empiric prin mai multe - automat
folosind
optime de prehensare
încercări folosind o interfaţă
biblio-teca
de
WIMP de comunicare cu
preconfigurări.
prehensorul, ce expune o
modalitate
indirectă
de
interacţiune.
stabilirea
parametrilor de lucru:
deschidere prehensor,
distanţă până la obiect,
forţele necesare pentru
a prehensa obiectul.
- schimbarea scenariului de prehensiune: alt
obiect sau acelaşi obiect cu alte dimensiuni / greutate.

Fără strategia de
prehensiune
- cu un dispozitiv
măsurare

- empiric prin diferite calcule - automat prin aplicaţia
şi măsuratori.
RoboVISION şi prin
intermediul modulului
de testare virtuală
RoboSIM
- parcurgerea din nou a - automat reluând proceprimi-lor 3 paşi
sul de prehensiune prin
intermediul aplicaţiilor
dezvoltate

Analizând tabelul de mai sus se observă utilitatea folosirii strategiilor de prehensiune în
cadrul aplicaţiilor ce vizează prehensiunea antropomorfă şi nu numai. Biblioteca de
preconfigurări ajută extrem de mult in pasul doi când operatorul este nevoit să facă o serie de
teste pentru a determina empiric care este poziţia optimă de prehensare şi să memoreze valorile
gradelor de libertate ale prehensorului. De asemenea, pasul trei necesită destul de mult timp
pentru calculul parametrilor de lucru, însă poate fi oarecum uşurat folosind alte module software
comerciale pentru a realiza diferite calcule ce vizează prehensiunea. Utilitatea strategiei de
prehensiune se dovedeşte a fi cea mai e evidentă în cazul când se schimbă scenariul de
prehensiune, prin interconectarea celor trei module practic operatorul fiind nevoit doar sa testeze
condiţiile de prehensiune statică in simulatorul virtual RoboSIM.
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Concluzii
În acest capitol au fost realizate o serie de experimente care au vizat evaluarea
componentelor ce alcătuiesc strategia de prehensiune împreună cu un studiu comparativ legat de
utilitatea folosirii strategiilor de prehensiune în vederea uşurării lucrului cu prehensoarele
antropomorfe.
Astfel s-a stabilit că recunoaşterea primitivelor are un procent mare de acurateţe în cazul
în care contrastul dintre obiect şi fundal este mare. De asemenea, s-a evaluat şi interfaţa
multimodală de interacţiune cu dispozitivele, procentul de recunoaştere a comenzilor vocale
fiind foarte ridicat (93%).
Cel mai important experiment a vizat evaluarea rolului strategiei de prehensiune printr-un
studiu comparativ al procesului de prehensiune. Astfel, s-a observat utilitatea acestei abordări în
cazul prehensiunii antropomorfe şi nu numai. Datorită interconectării componentelor strategie de
prehensiune se asigură un nivel mare de flexibilitate mai ales în cazul în care se schimbă datele
scenariului de prehensiune.

8.Concluzii finale, Contribuţiile originale, Valorificarea şi
Diseminarea Rezultatelor
8.1. Concluzii (contribuţii) generale
Prehensiunea antropomorfă, atât în mediile reale, cât şi în cele virtuale prezintă un interes
deosebit datorită domeniilor variate în care îşi găseşte aplicabilitatea. Din acest motiv, există un
număr mare de cercetări axate pe acestă ramură a roboticii.În aplicaţiile industriale, în general,
sunt preferate prehensoarele simple datorită uşurinţei de lucru cu ele. Prehensoarele
antropomorfe sunt folosite cu precădere în cercetare datorită interfeţelor de comandă şi control
destul de complexe. Strategiile de prehensiune au apărut în studiul prehensiunii ca o modalitate
de a uşura nivelul ridicat de complexitatea în cazul prehensiunii antropomorfe.
Prin lucrarea de faţă s-a definit o nouă strategie de prehensiune în vederea uşurării
lucrului cu prehensoarele antropomorfe, concretizată prin realizarea unui sistem inovativ de
prehensiune. Având ca şi exemplu modelul neuropsihologic uman al prehensiunii şi pornind de
la actuala strategie de prehensiune consacrată până în prezent în robotică, s-a adăugat o nouă
componentă capabilă să identifice şi să măsoare obiectele care urmează a fi prehensate. Omul şi
modalitatea umană de a rezolva anumite probleme întotdeauna au reprezentat un model de
succes şi în inginerie. Tehnologia actuală permite adăugarea acestei componente în strategia de
prehensiune pe lângă componentele responsabile cu preconfigurarea prehensorului şi cu analiza
prehensării obiectului. În momentul de faţă există putere de calcul capabilă să realizeze mai
multe operaţii de filtrare şi analiză de imagine pe o secvenţă video fără a afecta numărul de cadre
pe secundă afişat.
Prezenta teză de doctorat a avut ca obiectiv principal realizarea de studii si cercetări
fundamentale, teoretice şi experimentale, privind dezvoltarea unei noi strategii de prehensiune
bazată pe modelul neuro-psihologic al prehensiunii umane în vederea obţinerii unui sistem
inovativ de prehensiune capabil să uşureze lucrul cu un prehensor antropomorf cu trei degete.
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Pentru îndeplinirea obiectivului s-a pornit de la noua strategie de prehensiune propusă de
autor şi au fost realizate o serie de unelte de lucru/aplicaţii care individual pot fi extinse/folosite
şi în alte domenii.
Pentru identificarea, măsurarea şi generarea modelului 3D al obiectului recunoscut
(prima componentă a strategiei de prehensiune), în cadrul tezei s-au dezvoltat o serie de
algoritmi de filtrare si analiză de imagini digitale concretizaţi în aplicaţia RoboVISION,
implementată în cadrul tezei. RoboVISION este o aplicaţie complexă alcătuită din mai multe
componente. Astfel, a fost creat un modul software specializat în gestionarea interacţiunii cu
dispozitivele video ataşate unui calculator şi să ofere acces la fiecare cadru din secvenţa video
pentru analiză. Pentru realizarea acestui modul s-a folosit tehnologia Microsoft DirectShow
disponibilă în cadrul pachetului DirectX, creat în special pentru multimedia si 3D. Analiza video
este realizată de un modul specializat în recunoaşterea a patru primitive – sfere, paralelipipede,
conuri si cilindri. Pentru recunoaşterea obiectelor s-a folosit algoritmul propus de Viola şi Jones
bazat pe clasificatori. O altă componentă a RoboVISION este reprezentată de un modul software
specializat în măsurarea obiectelor. Pentru realizarea acestuia s-a folosit un algoritm bazat pe
compararea a două cadre video, ce conţin obiectul care urmează a fi măsurat, preluate de la
distanţe diferite. Ultimul modul al aplicaţiei RoboVISION a fost creat în vederea generării
modelului 3D al obiectului recunoscut şi măsurat. Modelul 3D este salvat intr-un fişier Open
Inventor care ulterior va fi folosit în aplicaţia de simulare funcţională a prehensorului
antropomorf.
Pentru realizarea simulării funcţionale a prehensorului, în cadrul tezei s-a dezvoltat
aplicaţia RoboSIM. RoboSIM reprezintă un modul software avansat care are ca scop principal
scurtarea timpului de realizare a simulării funcţionale a prehensoarelor antropomorfe. În acest
scop s-a realizat conectarea cu aplicaţia RoboVISION pentru uşurarea procesului de colectare de
date pentru simularea funcţională. De asemenea, folosind modelul 3D al obiectului real,
simularea este puternic axată în realitate putând astfel să se trimită datele calculate imediat în
mediul real, prehensorului. De asemenea, la nivelul RoboSIM s-a dezvoltat un modul de
comandă a prehensorului real. În felul acesta se scurtează foarte mult timpul dintre simulare şi
testare.
Pentru a facilita lucrul cu datele furnizate de RoboSM, în cadrul tezei s-a conceput
modulul software RoboCOMMANDER. Această aplicaţie primeşte ca date de intrare un fişier
care conţine datele calculate de RoboSIM şi expune utilizatorului o modalitate inovativă de
interacţiune, bazată pe o interfaţă multimodală în detrimentul unei interfeţe WIMP clasice. În
felul acesta efortul cognitiv al operatorului uman este mult mai mic şi de asemenea operaţiile de
calibrare ale prehensorului pot fii făcute mult mai uşor folosind un dispozitiv mobil de tip
Smartphone/PDA.
Aplicaţia RoboVISION folosită pentru identificarea şi măsurarea obiectelor poate fi
folosită şi în alte domenii ce necesită procesarea unei secvenţe video captate în timp real. Nu în
ultimul rând, modulul RoboSIM de simulare funcţională a prehensorului în mediu virtual are
foarte multe aplicaţii şi în afara strategiei de prehensiune, cea mai importantă caracteristică fiind
abordarea unitare a simularii şi a testării.
Ca o concluzie generală a cercetărilor cuprinse în prezenta teză de doctorat, în urma
testelor efectuate asupra performanţelor totale ale sistemului se poate afirma că rezultate
obţinute sunt promiţătoare, iar noua abordare bazată pe strategia de prehensiune propusă în
cadrul acestei lucrări reprezintă o alternativă viabilă pentru uşurarea lucrului cu
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prehensoarele antropomorfe. În acest fel se poate afirma că obiectivul general al tezei a fost
îndeplinit.

8.2 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:
• S-a realizat modelarea teoretică a secvenţelor noii strategii de prehensiune (analiză
obiect, preconfigurare, prehensare ) în corelaţie cu modelul neuro-psihologic al
prehensiunii umane.
• S-a conceput şi implementat un algoritm inovativ bazat pe tehnici de procesare a
imaginilor digitate pentru recunoaşterea si abstractizarea formei obiectului prehensat.
• S-a conceput şi implementat un algoritm inovativ bazat pe tehnici de procesare a
imaginilor digitate pentru măsurarea şi generarea modelul 3D abstractizat al obiectului
prehensat.
• S-a conceput şi implementat modulul software RoboVISION capabil să interfaţeze un
dispozitiv video, să ofere acces la fiecare cadru din secvenţa video pentru analiză, să
recunoască, să măsoare şi să genereze modelul 3D al unui obiect filmat cu un dispozitiv
video.
• S-a conceput şi implementat modulul software RoboSIM capabil să realizeze simularea
funcţională a unui prehensor antropomorf cu trei degete în realitate virtuală.
• S-a conceput o arhitectură software capabilă să faciliteze interacţiunea dintre modulul de
vizualizare şi cel de simulare funcţională.
• S-a conceput o metodologie de salvare a informatiilor ce descriu simularea funcţională a
unui prehensor antropomorf în vederea folosirii lor în cadrul sarciniilor de prehensiune
din mediul real. Aceasta metodologie a fost implementată de autor în modulul software
RoboCOMMANDER capabil să folosească datele salvate în urma simulării funcţionale a
prehensorului antropomorf în realitate virtuală.
• S-a implementat o nouă modalităte de interacţiune cu prehensorul antropomorf virtual,
bazată pe telemanipularea cu o manuşă dotată cu senzori la nivelul articulaţiilor.
Avantajul acestei modalităţi de interacţiune constă, atât în creşterea rapidităţii, cât şi în
uşurinţa realizării simulării funcţionale a prehensorului antropomorf.
• S-a definit un vocabular de comenzi vocale specific secvenţelor strategiei de prehensiune
care permit un mod de lucru natural şi intuitiv cu prehensorul antropomorf.
• S-a implementat o interfaţă de comandă prin intermediul unui Smartphone, care permite
reducerea substanţială a operaţiilor de calibrare ale prehensorului antropomorf.
• Noile modalităţi de interacţiune om-maşină au fost implementate în aplicaţia software
RoboCOMMANDER în vederea uşurării lucrului cu prehensorul antropomorf.
• Rezultatele obţinute în urma cercetărilor experimentale realizate privind determinarea
eficienţei globale a noului sistem inovativ de prehensiune dezvoltat, comparativ cu
sistemele existente au confirmat utilitatea în condiţiile în care se schimbă datele scenariul
de prehensiune.
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•

Rezultatele obţinute în urma cercetării efectuale prin prezenta teză de doctorat sunt utile
cercetătorilor, inginerilor şi inventatorilor din domeniul ingineriei industriale.

8.3. Diseminarea rezultatelor
Pe baza rezultatelor cercetării autorul a elaborat, susţinut şi publicat un număr de 14
lucrări ştiinţifice în domeniul tezei (2 în curs de publicare), dintre care 10 ca prim autor în cadrul
unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale de prestigiu. De asemenea, una dintre
lucrări este recunoscută ISI. Multe din rezultate au fost valorificate prin contracte de cercetare la
care autorul a participat:
• 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 în ortopedie”.
• CNCSIS cod 80 ”TRIMA” - Tehnici şi Tehnologii de realitate virtuală aplicate în
inginerie, medicină şi artă.
• CNCSIS cod 894 - "Optimizarea constructivă şi simularea virtuală a structurilor
mecatronice modulare articulate utilizabile ca proteze şi teleteze pentru braţul
uman "
Este de menţionat şi 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 Virtuală în cadrul Catedrei Design de Produs şi
Robotică a Universităţii Transilvania din Braşov.
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Rezumat

În aplicaţiile industriale, în general, prehensiunea se realizează folosind prehensoare de
complexitate redusă din motive legate de siguranţă şi uşurinţă în exploatare. Prehensoarele
antropomorfe deşi sunt foarte adaptabile, clasa de obiecte prehensabile fiind mult mai mare,
prezintă un grad ridicat de complexitate şi un preţ de achiziţie mai mare. Teza de faţă işi propune
ca şi obiectiv central uşurarea lucrului cu prehensoarele antropomorfe prin definirea unei noi
strategii de prehensiune, în vederea automatizării şi optimizării procesului.
Strategia de prehensiune propusă în cadrul acestei lucrări are la bază modalitatea prin
care omul realizează sarcinile ce implică prehensiunea obiectelor. Astfel au fost identificate trei
module interconectate pretabile pentru robotică: 1) un sistem avansat de vizualizare, 2) un modul
de preconfigurare şi 3) un modul de comandă şi control al prehensorului. Pentru cele trei
componente ale strategiei de prehensiune a fost dezvoltat suport software după cum urmează.
RoboVISION este un produs software capabil să identifice, să măsoare şi să genereze modelul
3D al obiectului ce urmează a fi prehensat. Modelul 3D este folosit mai departe de aplicaţia
RoboSIM la nivelul căreia au fost dezvoltate un modul de preconfigurare a prehensorului şi un
modul ce poate realiza simularea funcţională a prehensorului. Rezultatul simulării poate fi salvat
şi folosit ulterior de aplicaţia RoboCOMMANDER ce oferă o manieră intuitivă de a realiza
sarcinile de prehensiune prin intermediul unei interfeţe multimodale de comandă şi control.

Abstract
In industrial applications the grasping tasks are usually achieved using simple grippers
for safety reasons and ease of operation. Although very adaptable because of their extended
prehensile object class, anthropomorphic grippers are not very common because of their
complexity and their higher purchase price. The central objective of this thesis is to facilitate the
work with anthropomorphic grippers by defining a new grasping strategy which will allow
automation and process optimization.
The proposed grasping strategy presented in this paper is based on the human way of
handling grasping task. Thus three interconnected modules suitable for robotics were identified:
1) an advanced visualization system, 2) a preshaping module and 3) a command and control
interface. For the three components of the grasping strategy a software package was developed
as follows. RoboVISION application is able to identify, to measure and to create the 3D model
of the object to be grasped. The 3D model is used afterwards by RoboSIM application which can
preconfigure the gripper and create the functional simulation. Simulation results can be saved
and subsequently used in RoboCOMMANDER application that provides a handle to make
intuitive the grasping tasks through a multimodal command and control interface.
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Networking: configuration and administration
Programare:
C# în Visual Studio.NET and SQL Server
C# and WPF
C/C++ (MFC), MFC Feature Pack
OpenCV - Image Processing
DirectX, OpenGL
Delphi în Borland Delphi
Pascal în Borland Pascal (6.0, 7.0)
CAD Design in CATIA.
C++/CAA pentru CATIA.
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ITU Alexandru-Mihail
PERSONAL INFORMATION:
Surname: ITU
First name: Alexandru Mihail
Date of birth: 17.04.1982
Place of birth: Braşov
Citizenship: Romănă
Contact: alexandru.itu@unitbv.ro
CONTACT INFORMATION:
Address: str. Pompiliu Dan, nr. 3, bl.3, sc. C, ap. 15, Zărneşti, jud. Braşov.
Phone: 004 0724 278 128
STUDIES:
01.10.2005 - 11.06.2010 - Transilvania University of Braşov, Industrial Engineering. The
theme of the PhD thesis: Contribution to grasping strategies in real and virtual
environments using a three fingered anthropomorphic gripper, supervisor
prof.univ.dr.ing. Ionel STAREŢU.
01.10.2001 - Jun. 2005 - Transilvania University of Braşov, Faculty of Science,
Mathematics and Informatics. The theme of the project: E-Learning – Computer Aided
Learning.
Sept. 1997- Jun. 2001 - "Andrei Saguna" National College of Brasov, informatics profile.
WORK EXPERIENCE
Software Engineer 02.11.2009 – today
Company: LMS Romania
Department: IT Software / Engineering
Company activity field: LMS România is a part of LMS International (Belgia).
simulation software, testing systems and engineering services. LMS focuses on areas like
system dynamics, structural integrity and sound quality to durability, safety and power
consumption.
Responsibilities:
I am involved in the development of LMS.Vitual Lab, Noise & Vibration department.
Software Engineer 01.05.2007 – 01.11.2009
Company: Dynamic Ventures
Department: IT Software
Company activity field: Custom software development for partners like Cisco Systems,
Volkswagen, eBay, GE and HP.
Responsibilities:
Software Development and Management in Image and Video Processing area.
These are my main finished projects:
1. Detecting a human face using a TOF camera - automotive application.
2. 3D Rotation of CT Scans - medical application.
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3.
4.
5.
6.

Playing mp4 files in a 3D environment - weather application.
Detecting sperm cells from samples taken with a microscope - forensics application.
GUI Design application for touch screen elevators.
Development of a presentation application that is able to overlay the presenter over
the desktop - www.instantvideopresenter.com - commercial application.

Phd Student 01.10.2005 – 11.06.2010
Company: Universitatea Transilvania Brasov
Department: Research&Development
Company activity field: Research.
Responsibilities:
Phd related research in Robotics field.
SCIENTIFIC ACTVITY
14 published scientific papers, 10 as main author and 2 to be published.
I was involved in 5 research contracts.
ABILITIES
Foreign Languages (writing/speech/reading):
English (advanced, advanced, advanced)
Spanish (medium, medium, medium)
PC Skills:
PC Knowledge very good.Both hardware and software
WINDOWS 98, 2000, XP
MICROSOFT OFFICE: Word, Excel, Acces, Powerpoint, Outlook, Internet
Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Dreamweaver, Fireworks, HTML, PHP
Networking: configuration and administration
Programming:
C# în Visual Studio.NET and SQL Server
C# and WPF
C/C++ (MFC), MFC Feature Pack
OpenCV - Image Processing
DirectX, OpenGL
Delphi în Borland Delphi
Pascal în Borland Pascal (6.0, 7.0)
C++/CAA for CATIA related software.
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