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Fig. 1.1. Provocări cu care se confruntă industria de 

automobile [VDA et al. 2009] 

1. MOTIVAŢIA TEMEI 

„Trebuie să fie precizat în acest punct că ... inovaţia şi investiţiile în cercetare şi dezvoltare oferă 
bazele pentru un viitor de succes” [VDA et al. 2009]. 

1.1. PROVOCĂRI NOI ŞI NEVOIA DE METODE INOVATIVE ÎN 
INDUSTRIA DE AUTOVEHICULE 

Competiţia produselor a devenit o competiţie a inovaţiilor cu provocări uriaşe. Cerinţele 
tradiţionale pentru stil şi performanţă, timpul pentru lansarea produsului la preţuri competitive, 
sunt extinse prin cerinţele de personalizare şi branding, cerinţele ecologice, de siguranţă şi 
constrângerile legislaţiei [Van der Auweraer 2010]. Acest lucru conduce la dezvoltarea unor 
produse de complexitate tot mai mare, bazându-se pe tehnologii eterogene, care implică 
componente active, impunând re-inventarea procesului de proiectare propriu-zisă. O primă 
provocare în acest sens se referă la cerinţele de simulare în fiecare dintre etape, în ceea ce 
priveşte complexitatea şi performanţa crescută a modelului, acurateţea, fiabilitatea şi optimizarea 
automată. O a doua provocare cheie este pluridisciplinaritatea produselor „inteligente”, 
integrând funcţii termice, hidraulice, mecanice, electronice şi de control pentru a oferi 
performanţele necesare. Metodele inginereşti trebuie să se extindă dincolo de abordarea 
tradiţională CAD-FEM, sprijinind utilizarea sistemelor funcţionale şi a modelelor de percepţie, 
depăşind astfel graniţa etapelor clasice de dezvoltare. Paradigma bazată pe modele 
multifuncţionale răspunde acestor provocări şi conduce la noi concepte, cum ar fi software-în-

the-loop (software-ul în buclă), hardware-în-loop (hardware-ul în buclă) şi human-în-the-loop 

(omul în buclă) [Van der Auweraer 2009].  

Un alt aspect referitor la dezvoltarea 
modernă de produse îl constituie 
realizarea interfeţelor multimodale 
care a devenit o temă stringentă în 
cercetare şi o urgenţă în software-ul 
CAE, în particular pentru faza de 
post procesare la care sarcina 
cognitiva de comunicare om-maşină 
a devenit supraîncărcată. Un studiu 
amănunţit al stadiului actual (ce este 
prezentat în capitolul 3 al prezentei 
lucrări) demonstrează implementarea 
deja a acestor concepte în diverse 
aplicaţii inginereşti din industria de 

autovehicule (şi nu numai), ilustrând potenţialul combinării modelelor de percepţie, a celor 
geometrice şi de sistem, în dezvoltarea noilor produse performante.  

Pe de altă parte, cerinţele faţă de un produs sunt extrem de numeroase şi de multe ori 
contradictorii, astfel încât una dintre problemele cele mai delicate ale inginerilor este alegerea 
compromisurilor optime. Câteva exemple din industria auto sunt ilustrate în fig. 1.1: creşterea 
complexităţii şi reducerea timpului pentru dezvoltarea produsului; creşterea calităţii şi reducerea 
costurilor; creşterea performanţelor şi reducerea consumului de energie. Din cele prezentate mai 
sus, se poate concluziona că inovaţia şi investiţiile în cercetare şi dezvoltare sunt foarte 

importante şi au devenit factori care decid viitorul industriei auto, mai ales în perioada de 
recesiune cu care se confruntă economia actuală. Metodele moderne şi pluridisciplinare pentru 
dezvoltarea de produse decid dacă produsul supravieţuieşte condiţiilor dure de piaţă şi în final 
determină viitorul companiilor din industria de autovehicule. 
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1.2. FACTORUL UMAN ÎN DEZVOLTAREA SUBSISTEMELOR DE 
CONDUCERE A AUTOMOBILULUI 

În cazul subsistemelor de conducere al automobilului se observă o îmbunătăţire constanta a 
compartimentului conducătorului auto în ceea ce priveşte confortul, comoditatea şi ergonomia 

sistemelor de conducere şi control [Hultman 2005]. În general, 
privitor la factorul uman în design de produs, în ultimii zece 
ani, s-a pus accentul pe latura afectivă a experienţei în 
interacţiunea cu produsele, cum ar fi plăcerea şi senzaţia. Un 
aspect important considerat prezent  în dezvoltarea de produse 
îl reprezintă stilul personal al utilizatorilor [Green 2002]. Dacă 
gradul de uzabilitate era tratat cândva doar ca un bonus, în 
prezent se consideră normal ca un produs să fie uşor de folosit, 
iar utilizatorii devin frustraţi dacă întâmpină dificultăţi în 
simpla exploatare a acestuia. Însă pe lângă gradul de uzabilitate 
mai sunt şi alte aspecte prin care se poate creşte calitatea 
produsului. Literatura de specialitate arată că în ceea ce 

priveşte factorii umani în dezvoltarea produselor, specialiştii încearcă să capteze calităţile 
senzoriale şi estetice ale unui produs. Astfel se formulează întrebarea relevantă pentru activitatea 
de proiectare: „Cum se poate proiecta un produs care este mai plăcut de utilizat?”. Conform 
Bonapace, există o ierarhie a nevoilor utilizatorilor la interacţiunea cu produse [Bonapace 2002]. 
În această ierarhie (fig. 1.2) cel mai important loc îl ocupă plăcerea de interacţiune cu acel 
produs. Însă plăcerea este un factor subiectiv şi dificil de anticipat, mai ales în faza de 
proiectare, când sunt disponibile doar modele digitale. 

În prezent, cunoştinţele referitoare la răspunsul emoţional sau afectiv al utilizatorului la 
interacţiunea cu un produs sunt destul de vagi. Pe de altă parte, deşi experienţa inginerilor şi 
specialiştilor referitoare la designul de produs este foarte complexă, este încă dificil de anticipat 
răspunsul emoţional al utilizatorului la utilizarea unui produs, mai ales în faza de proiectare. 

1.3. OBIECTIVUL TEZEI DE DOCTORAT 

Teza îşi propune implementarea conceptelor moderne de modelare şi simulare, într-o nouă 
abordare a prototipării virtuale în ingineria mecanică prin implementarea metodelor de realitate 
virtuală în procesul dezvoltării de produs. Abordarea este pluridisciplinara după cum rezultă 
chiar din titlul lucrării, deoarece este implicat atât domeniul construcţiei de automobile cât şi 
domeniul de IT - Realitate Virtuală.  

Obiectivul principal a tezei îl constituie dezvoltarea unei metodologii interactive/imersive care să 
permită sinteza  mecanismelor pe baza unei proprietăţi haptice impuse”. Prin urmare, lucrarea de 
faţă îşi propune explorarea beneficiilor aduse de utilizarea realităţii virtuale în comunicarea om-
maşină, în special pentru perceperea rezultatelor prin retur de forţă haptic. În acest scop, a fost 
dezvoltată şi testată o serie de sisteme haptice pentru aplicaţii concrete din domeniul 
automobilelor ce ilustrează conceptul propus de prototipare virtuală în mediu imersiv. 

Astfel, în cadrul tezei de doctorat se propune o metodă inovativă de dezvoltare de produse, care 
permite interacţionarea fizică cu produsul chiar şi în faza de proiectare, când există doar modele 
digitale ale acestuia, nu şi modele fizice. Utilizatorul poate astfel interacţiona fizic într-un mod 
direct şi natural cu prototipul virtual al produsului şi astfel factorii umani prezentaţi în figura 1.2 
pot fi apreciaţi mai corect, fără nevoia de a construi prototipuri fizice. Pentru realizarea 
obiectivului tezei, în mod concret se vor explora facilităţile de prezentare a rezultatelor analizelor 
CAE utilizând sisteme imersive cu retur haptic, pentru simularea returului de forţă la sub-
sistemele automobilului acţionate de către conducător. 

 
Fig. 1.2. Ierarhia nevoilor 

utilizatorilor la interacţionare cu 
produse [Bonapace 2002] 
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În acest scop, teza cuprinde un număr de 7 capitole, după cum urmează: 

Capitolul 1: se motivează cercetarea şi demonstrează necesitatea dezvoltării de noi concepte de 
prototipare virtuală pe baza provocărilor recente din industria de autovehicule. În acest capitol se 
demonstrează importanţa factorului uman în dezvoltarea subsistemelor de conducere al 
automobilelor şi se prezintă obiectivul principal al tezei de doctorat. 

Capitolul 2: se descrie conceptul tezei, bazat pe noţiunea de Prototipare Virtuală Haptică, prin 
care se propune crearea unui mediu virtual, în care utilizatorul poate fi implicat în testarea şi 
specificarea comportamentului produsului într-un mod direct, fără intermedierea proiectantului 
sau a altui specialist, în faza de proiectare.  

Capitolul 3: se prezintă stadiul actual privind prototiparea virtuală. Scopul studiului de literatură 
prezentat în acest capitol este de a obţine o imagine de ansamblu a informaţiilor existente, care 
sunt disponibile în diferitele domenii de interes pentru tema aleasă, precum: dezvoltare de produs 
industrial, Ingineria Asistată de Calculator – CAE – şi domeniul de Realitate Virtuală. Este 
prezentată o evaluare critică a modalităţilor de prototipare virtuală utilizând sisteme imersive şi 
analiza principalelor modalităţi de generare a returului de forţă la sistemele existente. Acest 
capitol cuprinde şi o prezentare a aplicaţiilor curente de prototipare virtuală industrială în raport 
cu care în prezenta teză se formulează apoi un concept original. 

Capitolul 4: prezintă în detaliu noul concept de Prototipare Virtuală Haptică şi planul de 
cercetare pentru experimentarea şi validarea acestuia. Pe baza evaluării critice a stadiului actual 
privind prototiparea virtuală, conceptul propus este dezvoltat într-o manieră care să completeze 
metodele existente în industrie şi să deschidă un nou orizont metodologic prin combinarea 
tehnicilor de realitate virtuală cu tehnicile de proiectare moderne. 

Capitolul 5: prezintă validarea conceptului de Prototipare Virtuală Haptică prin parcurgerea 
ciclului complet de prototipare virtuală pentru un număr relevant de cazuri concrete, studiate 
detaliat în prezenta teză. Astfel, este descris modul de implementare a conceptului propus pentru 
subsistemele de conducere ale automobilului. Pentru aceasta sunt prezentate noţiuni referitoare la 
modelarea pneului, la modelarea sistemului de direcţie a schimbătorului de direcţie a 
ambreiajului şi a frânei. În acest capitol se realizează o integrare a metodologilor de modelare şi 
simulare şi sunt prezentate modelele detaliate CAD şi CAE ale subsistemelor de conducere al 
automobilului. Sunt utilizate metode moderne de proiectare asistată de calculator printre care şi 
un caz care combină analiza cu elemente finite cu modelarea mecanismelor ca sisteme multicorp. 

Capitolul 6: sunt prezentate cercetări experimentale efectuate cu scopul implementării, validării 
şi demonstrării conceptului de Prototipare Virtuală Haptică. Sunt descrise în detaliu proiectarea 
şi dezvoltarea sistemelor haptice individuale destinate prototipării virtuale a subsistemelor de 
conducere a autovehiculului. De asemenea, acest capitol cuprinde şi experimente privind 
prototiparea virtuală utilizând sistemele haptice dezvoltate. 

 Capitolul 7: prezintă concluzii, contribuţii proprii şi direcţii viitoare de cercetare. 

2. INTRODUCERE PRIVIND CONCEPTUL DE PROTOTIPARE 
VIRTUALĂ HAPTICĂ 

De multe ori pe lângă funcţionalitatea produsului este important şi modul de interacţionare cu 
utilizatorul. În mod tradiţional, proiectantul este cel care translatează cerinţele consumatorului în 
produsul final prin interpretarea nevoilor acestora. În primul rând proiectantul trebuie să 
interpreteze specificaţiile utilizatorului şi să le transforme în formă. Prin combinarea sistemelor 
3D CAD şi programelor de analiză, proiectantul poate apoi verifica dacă geometria creată 
corespunde cu cerinţele formulate iniţial. Acest proces de proiectare implică însă într-o măsură 
semnificativă şi subiectivitatea proiectantului. 
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La anumite produse se iau în considerare factorii umani care ţin de modul de interacţionare cu 
acel produs. În mod special la aceste produse se pun întrebări ca de exemplu: „Este produsul uşor 
de utilizat?”, „Utilizarea produsului creează un sentiment de confort?”, „Forţele care se exercită 
la folosirea produsului sunt adecvate?” etc. În aceste situaţii, proiectantul se bazează pe norme şi 
experienţa proprie, neavând posibilitatea consultării utilizatorilor decât atunci când are deja un 
prototip real. Un caz tipic este de exemplu proiectarea butoanelor, sau proiectarea schimbătorului 
de viteze. La butoane este important ca utilizarea lor să nu creeze sentimentul de ieftin şi 

economic, ci mai degrabă să creeze sentimentul de lux [Erdélyi 2008]. La schimbătoare este 
foarte important ca utilizatorul – conducătorul de auto – să sesizeze momentul când se cuplează 
o treaptă. Aceste informaţii sunt percepute pe cale senzorială tactilă în procesul interacţiunii 
fizice. Pentru a simula aceste interacţiuni, este necesară cuplarea fizică între lumea virtuală şi cea 
reală, iar acest lucru se poate realiza folosind tehnici de Realitate Virtuală. Un mediu virtual 
realizat prin utilizarea tehnicilor de Realitate Virtuală permite utilizatorilor implicaţi  în studiile 
de identificare a nevoilor să specifice comportamentul produsului într-un mod direct, fără a avea 
nevoie de asistenţă din partea proiectantului (fig. 2.1). 

Scopul principal al Realităţii Virtuale 
este de a crea utilizatorului iluzia de a fi 
într-un mediu care poate fi perceput ca un 
spaţiu real interactiv ce permite 
efectuarea de sarcini specifice într-un 
mod eficient şi confortabil [Gutiérrez 

2008]. Există doi factori principali care descriu experienţa de Realitate Virtuală din punct de 
vedere fizic şi psihic : prezenţa şi imersia. 

 Prezenţa este un concept subiectiv, asociat cu psihologia utilizatorului, este o stare de 
conştiinţă, o senzaţie (psihologică) de a fi într-un mediu virtual. Se poate vorbi despre 
prezenţă atunci când simulările multimodale (imagini, sunet, retur de forţă, etc.) sunt 
prelucrate şi înţelese de către creierul uman ca un mediu coerent în care putem efectua 
activităţi şi interacţiona cu elementele acestuia. Starea de „Prezenţă” este realizată atunci 
când utilizatorul devine conştient, în mod deliberat sau nu, că se afla fizic în mediul 
perceput.  

 Imersia ţine de izolarea utilizatorului faţă de mediul real şi este legată de configurarea 
fizică a interfeţei de realitate virtuală. Sistemele de realitate virtuală pot fi clasificate ca 
fiind complet imersive (ca de exemplu acele sisteme care folosesc un HMD – Head 
Mounted Display – cască montată pe cap pentru vizualizarea imaginilor stereoscopice), 
semi-imersive (acele sisteme care folosesc mari ecrane de proiecţie), sau non-imersive 
(sistemele desktop). Clasificarea depinde de gradul în care utilizatorul poate percepe prin 
vedere, auz, atingere şi lumea reală în timpul simulării. Din punct de vedere senzorial 
putem avea imersie vizuală, auditivă sau haptică.  

În cazul prezentei teze, obiectivul principal este realizarea interacţiunii fizice a unui produs 
simulat pe calculator cu utilizatorul real, iar pentru a realiza acest lucru este necesar un sistem de 
realitate virtuală cu imersie haptică. Astfel, datorită procesului natural de interacţiune cu 
prototipul virtual, sistemele haptice vor putea fi utilizate pentru efectuarea de studii referitoare la 
opiniile asupra prototipului ce va fi proiectat direct de la potenţialii clienţi. În plus, scade timpul 
de lansare şi implicit costul dezvoltării unui produs prin scăderea numărului de prototipuri fizice. 

În prezent există pe piaţă o gamă largă de dispozitive haptice care permit în principiu o varietate 
mare de aplicaţii cu retur de forţă. Datorită numărului mare de grade de libertate, acestea tind 
însă să aibă structuri complexe şi voluminoase, diminuând semnificativ spaţiul fizic disponibil 
pentru aplicaţia însăşi. În prezenta lucrare se propune utilizarea unor dispozitive haptice dedicate 
aplicaţiei. Principalul avantaj al acestora pentru prototiparea virtuală îl reprezintă eliminarea 
oricăror grade de libertate inutile, în cadrul unui dispozitiv mecatronic personalizat, ce imită  

  
Fig. 2.1. Model inovativ de prototipare virtuală 
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forma şi modul de interacţiune cu produsul final şi permite testarea rapidă a noilor versiuni 
virtuale ale componentelor auto.  

Pe aceasta bază, în prezenta teză de doctorat se propune un ciclu inovativ de prototipare virtuală 

cu integrarea explicită a tehnicii de realitate virtuală (fig. 2.2). În această interpretare nouă, 
prototipul virtual este definit ca o simulare pe calculator a unui produs fizic, care poate fi 

prezentat prin tehnici de realitate virtuală interactive multimodale, cu scopul de a fi analizat şi 

testat în diferite faze ale ciclului de viaţă a produsului.  

Noutatea în ciclul de prototipare virtuala 
propus constă în prezentarea prototipului 
virtual şi a rezultatelor numerice ale 
analizelor şi simulărilor prin tehnici 
multimodale de interacţiune 3D, 

simplificând astfel interpretarea rezultatelor simulărilor. Ciclul de prototipare virtuală începe cu 
proiectarea 3D a produsului utilizând tehnica CAD. Rezultatele acestei etape îl constituie 
modelele solide 3D ale produsului, care vor fi utilizate în analize şi simulări asistate de 
calculator. Etapa următoare, „Prototiparea Virtuală Haptică” înglobează tehnici convenţionale 
CAE precum şi prezentarea rezultatelor utilizând sisteme haptice dedicate aplicaţiei. Această 
etapă utilizează modelele 3D furnizate de etapa anterioară în analize de mecanică computaţională 
şi simulări pe calculator a ansamblului produsului, supus diferitelor condiţii de analiză şi testare 
asistată de calculator. Răspunsul în forţă sau moment a sistemelor mecanice este testat pe 
sistemele haptice, în funcţie de care se efectuează optimizarea proiectului. În etapa denumită 
„Modificarea proiectului”, proiectantul ia decizii asupra schimbării proiectului cu scopul testării 
unei noi versiuni a prototipului virtual, după care se revine la modelul 3D CAD şi se efectuează 
modificările propriu-zise. În etapa de evaluare se încearcă prototipul virtual optimizat pe 
sistemul haptic şi se evaluează rezultatele modificărilor. Dacă este nevoie se repetă ultimele două 
etape până se ajunge la un rezultat acceptabil. 

Ca urmare, cu prototiparea virtuală asistată de realitate virtuală se pot rezolva probleme 
inginereşti specifice, prin simulări bazate pe metode numerice implementate în programe de 
calculator, ce facilitează o interacţiune naturală cu prototipul virtual prin intermediul sistemelor 
de realitate virtuală. În cadrul prototipurilor virtuale se poate simula „aplicarea” de forţe în orice 
punct al sistemului chiar şi în zone în care nu ar fi fezabil la prototipul fizic real. De asemenea, 
se poate supune modelul unor sarcini excesive, rulând teste distructive, evitându-se astfel 
necesitatea de a distruge multe prototipuri fizice. Evident există situaţii în care este inevitabilă 
construirea prototipurilor fizice, însă acestea pot fi produse intr-un mod mai raţional şi eficient 
datorită analizelor anterioare pe prototipul virtual. 

3. STADIUL ACTUAL PRIVIND PROTOTIPAREA VIRTUALĂ 

Obiectivul studiului literaturii este de a obţine o imagine 
de ansamblu a informaţiilor existente, care sunt 
disponibile în diferitele domenii de interes care concură 
la realizarea conceptului propus. Aşa cum se arată în 
figura 3.1, subiectul tezei se află la confluenţa a trei 
domenii importante de interes: (1) Dezvoltare de produs 
industrial, (2) Ingineria Asistată de calculator – CAE – şi 
(3) domeniul de Realitate virtuală, iar conceptul propus 
de Prototipare Virtuală Haptică îmbină aceste domenii. 

Ca atare, acest capitol este structurat în trei părţi. Prima 
parte se ocupă de identificarea şi analiza metodelor 
moderne folosite la dezvoltarea produselor şi prezentarea 

 
Fig. 3.1. Domenii atinse de teză 

 
Fig. 2.2. Ciclu inovativ de prototipare virtuală 
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conceptului tradiţional de prototipare virtuală. Partea a doua prezintă metode folosite la ingineria 
asistată de calculator, iar partea a treia introduce domeniul de realitate virtuală punând accent pe 
sistemele haptice. La sfârşitul acestui capitol sunt prezentate şi câteva cazuri particulare de 
prototipare virtuală industrială care ilustrează nivelul tehnologic curent al acestor aplicaţii.  

3.1. GENERALITĂŢI DESPRE PROCESUL DE DEZVOLTARE DE 
PRODUS 

Conform mai multor publicaţii recente [Talabă 2007, d’Ippolito 2008], dezvoltarea modernă de 
produse se bazează din ce în ce mai mult pe metode de simulare pentru optimizarea 
performanţelor funcţionale. Tehnica de „testare-analizare-îmbunătăţire” a prototipurilor fizice se 
devansează astfel intr-o etapă nou introdusă: prototiparea virtuală bazată pe calcule intensive de 
inginerie. 

3.1.1. Conceptul de prototipare virtuală în contextul dezvoltării de 
produs 

Termenul de prototipare virtuală este deseori interpretat în mod diferit, provocând confuzie şi 
neînţelegere chiar şi în rândul specialiştilor. Dintre numeroasele definiţii ale prototipării virtuale 
reiese că autorii au pus problema prototipării virtuale prin prisma unui număr de concepte ce pot 
fi sumarizate astfel: 

 Tratarea prototipării virtuale ca un model digital avansat 
 Includerea interacţiunii dintre operatorul uman şi produsul virtual 
 Utilizarea tehnicii de realitate virtuală 
 Includerea tehnicilor de optimizare în procesul de prototipare virtuală 

Deşi din punctul de vedere al interacţiunii prototip-utilizator, apreciem că definiţia este destul de 
vag formulată prin expresia “ca pe un model fizic, real”, se remarcă asemănarea cu definiţia 
Realităţii Virtuale dată de Burdea şi Coiffet [Burdea 2003], care deosebeşte RV în raport cu 
celelalte tehnici de simulare tocmai prin aceeaşi sintagmă - caracterizată prin atributele 
„Interactiv, Imersiv şi Imaginativ”. Conform autorilor, acestea sunt necesare pentru a crea 
utilizatorului la senzaţia că se află în faţa unui “model fizic real”. Se poate concluziona deci că în 
inginerie doar tehnicile profund interactive, şi în special cele bazate pe Realitate Virtuală pot 
conduce la aplicaţii de „Prototipare Virtuală” în conformitate cu această definiţie.  

Se poate concluziona deci că oricare ar fi abordarea, prototiparea virtuală sau construirea unui 
prototip virtual este în strânsă legătură cu interfaţarea om-mediu virtual şi tehnicile de realitate 
virtuală. În prezenta teză de doctorat se propune o definiţie mai dezvoltată a prototipării virtuale, 
cu integrarea explicită a tehnicii de realitate virtuală: 

„Prototipul virtual, este o un model simulat pe calculator al unui produs fizic, care poate fi 

prezentat ca şi un model fizic, real prin tehnici de Realitate Virtuală interactive multimodale, 

astfel încât poate fi analizat şi testat în diferite faze ale ciclului de viaţă a produsului, cum ar fi 

proiectare, inginerie, fabricaţie, service, şi reciclare. Construirea şi testarea prototipului virtual 

se denumeşte  prototipare virtuală.” 

Definiţia propusă impune pentru studiul stadiului actual în domeniul prototipării virtuale 
investigaţii pe doua planuri. Astfel, pornind din faptul că prototipul virtual este considerat o 
simulare pe calculator, trebuie să fie studiate metodele de simulare utilizate în inginerie. Din 
acest motiv vor fi analizate metode de proiectare asistată de calculator (CAD), tehnicile de 
mecanică computaţională cum ar fi metoda analizei cu elemente finite(FEA) sau sistemele 

multicorp (MBS). Considerând definiţia adoptată, care menţionează metode de prezentare 
multimodală a prototipului virtual, capitolul prezent introduce de asemenea interfeţele moderne 
de interacţiune în medii virtuale, prezentând aspecte legate de sisteme imersive de vizualizare, 
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sisteme cu retur de forţă şi simulatoare de ultima oră. Metodele şi tehnicile prezentate în prima 
parte a acestui capitol sunt ilustrate cu exemple de aplicaţii din diferite ramuri ale industriei, cum 
ar fi industria auto, industria de maşini grele, industria de vehicule militare, aeronautică şi sunt 
prezentate câteva exemple din medicină.  

3.1.2. Procesul convenţional de prototipare virtuală 

Procesul convenţional de dezvoltare de produse presupune fabricarea prototipurilor şi testarea 
fizică ale acestora, fiind un proces iterativ, consumator de timp, resurse materiale şi financiare. 
Pentru a se reduce numărul iteraţiilor s-a introdus în procesul de dezvoltare de produs proiectarea 
şi analiza asistată de calculator, denumită şi Inginerie Asistată de Calculator – CAE – (fig. 3.2). 

Tehnicile utilizate frecvent cuprind metode laborioase rezultate din studii şi teorii constituite 
adesea ca domenii de cercetare distincte cum sunt cele de mai jos: 

 MBS (Simulare sistemelor multicorp pentru cinematica şi dinamica sistemelor mecanice) 
 FEA sau FEM (analiza structurilor cu deformaţii mici prin metoda elementelor finite) 
 CFD („Computational Fluid Dynamics” pentru simularea dinamicii fluidelor) 

Prototipul real 

O etapă obligatorie în dezvoltarea produsului este prototipul, însă cu cât produsul este mai 
complex cu atât costă mai mult realizarea prototipului fizic. Această etapă validează proiectul, 
stabileşte metode de producţie şi caracterizează produsul din punct de vedere ergonomic. În 
procesul tradiţional, se construiesc prototipuri pentru validarea conceptului de proiectare, pentru 
a evalua diferite alternative de proiectare, pentru a evalua posibilitatea de introducere în 
producţie şi de multe ori doar pentru a prezenta produsul. 

Prototipul virtual 

Ca să poată înlocui prototipul fizic, 
prototipul virtual trebuie să emuleze 
funcţiile astfel încât să se poată 
desfăşura experimente întocmai ca şi 
cu un prototip real. Din acest motiv, 
prototiparea virtuală cuprinde nu 
numai prototipul virtual dar şi 
interfaţarea acestuia cu mediul 
experimental. În plus, un prototip 
fizic poate fi evaluat senzorial de 

către om: ca formă, culoare, calitatea materialului, duritatea materialului, din punct de vedere 
ergonomic etc., funcţionalităţi pe care şi un prototip virtual ar trebui să aibă.  

Operatorul uman este un element critic, care trebuie integrat în procesul de prototipare virtuală, 
deoarece controlează şi coordonează integrarea şi evoluţia diferitelor modele pe de o parte şi 
reprezintă factorul care apreciază şi interpretează rezultatele obţinute, pe de altă parte. Integrarea 
operatorului uman în cadrul simulărilor este denumită „human în the loop” şi pentru a putea fi 
realizată se utilizează tehnici de interfaţare complexe între care şi tehnicile de Realitate Virtuală.  

 

Prototipare 
fizică 

Prototipare 
virtuală Planificare Design Evaluare CAE Evaluare Producţie 

 
Fig. 3.3. Implementarea tehnicii de prototipare virtuala în ciclul de dezvoltare de produs 

Figura 3.3 arată implementarea tehnicii de prototipare virtuală în ciclul de dezvoltare de produs 
evidenţiindu-se trei bucle de feed-back la faza de proiectare. Prima buclă se întoarce după faza 

 
Fig. 3.2. Procesul de prototipare virtuală 
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de CAD. Ieşirea din această buclă permite construirea şi testarea prototipului virtual. În cazul 
evidenţierii de noi probleme se întoarce la faza de design în cadrul buclei a doua. La ieşirea din 
bucla de testare a prototipului virtual se construieşte prototipul fizic şi se testează şi acesta cu 
întoarcere din nou la design în cazul depistării altor probleme. Daca prototipul virtual este testat 
în detaliu, posibilitatea de a identifica erori în această fază este scăzută şi astfel la ieşirea din 
această a treia buclă se poate începe producţia. 

Se poate conclude deci că un prototip virtual acoperă trei arii majore: design, simulare şi 
interfeţe om-maşină. 

3.2. INSTRUMENTELE PROTOTIPĂRII VIRTUALE  

Ingineria asistată de calculator (CAE) se referă la utilizarea tehnologiei informatice pentru a 
analizele şi simulările de inginerie. Domeniile acoperite de CAE includ: analiza tensiunilor în 
componente şi ansambluri folosind FEA (analiza cu element finit); analiza fluxului termic şi 
dinamica computaţională a fluidelor (CFD); cinematica şi dinamica sistemelor multicorp (MBS), 
instrumente de analiză pentru simularea operaţiunilor tehnologice, optimizarea produsului sau 
procesului de producţie, sisteme şi simulări 1D (sisteme hidraulice sau mecatronice). Programele 
CAE rezolvă probleme specifice prin simulări bazate pe metode numerice implementate în 
programe de calculator [Felippa 2002]. Există două tehnici care domină în prezent mecanica 
computaţională: analiza cu elemente finite FEA şi analiza dinamică cu metoda sistemelor 
multicorp MBS. 

3.2.1. Proiectarea asistată de calculator – CAD – 

Proiectarea asistată de calculator (CAD – Computer 

Aided Design) constă în utilizarea tehnologiilor 
informatice pentru proiectarea produselor şi se află la 
baza tuturor simulărilor şi analizelor 3D. Modelul CAD 
conţine informaţii referitoare la material, procese, 
dimensiuni, toleranţe şi multe altele. Tehnicile CAD sunt 
utilizate în multe domenii cum sunt designul industrial şi 
arhitectural (auto, construcţii navale, industria 
aerospaţială ...), dezvoltarea animaţiilor pe calculator 
pentru efecte speciale în filme, publicitate, manuale 

tehnice, artă industrială şi inginerie biomedicală. CAD se referă în principal la procesele 
necesare pentru a crea, modifica şi reprezenta pe calculator un desen sau proiect. Informaţiile din 
modelele CAD constituie baza pentru analiza proiectului, proiectarea tehnologiei de execuţie şi 
planificarea producţiei [Talabă 2000]. Cele mai importante proprietăţi incluse în modelul CAD 
sunt forma, dimensiunile, toleranţele de execuţie şi structura.  

3.2.2. Analiza structurilor deformabile folosind metoda elementelor 
finite – FEA – 

Metoda elementelor finite este o procedură 
numerică, care oferă soluţii la o gamă largă de 
probleme inginereşti implicând analiza de tensiuni, 
transferul de căldură, electromagnetism şi dinamica 
fluidelor. Prin utilizarea analizei cu elemente finite 
în faza conceptuală de proiectare se pot reduce 
costurile de design şi fabricaţie însă FEA este 
folosită şi în faza de verificare a proiectului final, 
înainte de a se trece la realizarea fizică a 
prototipului. Aplicarea metodei elementelor finite 

 
Fig. 3.4. Modelul CAD al carcasei unui 

mecanism diferenţial 

 
Fig. 3.5. Simulare bazată pe model 



ERDÉLYI Hunor - Etele 

11 

presupune parcurgerea unor etape în funcţie de obiectivul analizei: modelarea (reprezentarea 
bazată pe ipoteze simplificatoare) a sistemului fizic sau aproximarea numerică a problemei 
matematice (rezolvarea pe cale numerică de ecuaţii ordinare sau diferenţiale în special cele 
neliniare [Felippa 2002]. În practică analiza cu elemente finite constă din trei etape principale 
[Zienkiewicz 1989]: 

  

Fig. 3.6. Model discretizat Fig. 3.7. Vizualizarea rezultatelor 

 Pre-procesare: se construieşte un model discretizat al modelului CAD, însemnând 
divizarea într-un număr de corpuri discrete a geometriei (aşa numitele „elemente finite”), 
care sunt inter-conectate în noduri discrete (fig. 3.6). Câteva dintre aceste noduri vor avea 
deplasări constrânse, iar altele vor avea încărcări cu forţe sau cupluri pre-definite. 
Construirea acestui model poate consuma foarte mult timp. 

 Analiză: Setul de date pregătit la etapa de preprocesare este citit de programul de calcul 
(solver) de elemente finite, care construieşte şi rezolvă sisteme de ecuaţii algebrice liniare 
sau neliniare. Codurile comerciale de FEA au de obicei o bibliotecă extinsă de elemente 
finite destinate rezolvării unei mari diversităţi de tipuri de probleme. 

 Post-procesare: este o etapă care are drept scop prezentarea rezultatelor obţinute, în 
general pe cale grafică, prin vizualizarea unor diagrame colorate şi animaţii pe ecran. 
Rezultatele constau în valori ale deplasărilor şi/sau tensiunilor aferente elementelor finite 
şi/sau nodurilor, în funcţie de tipul analizei, iar contururile colorate sunt suprapuse peste 
modelul discretizat, reprezentând nivelele de tensiuni sau deplasări (fig. 3.7).  

Cele mai cunoscute programe utilizate în analiza cu elemente finite sunt MSC/Nastran, Ansys, I-
DEAS, Abaqus, LMS/VirtualLab/NoiseAndVibration. 

3.2.3. Tehnici de simulare cu sisteme multicorp – MBS – 

Sistemul multicorp se defineşte ca un ansamblu de două 
sau mai multe corpuri rigide, care sunt interconectate prin 
cuple, cu posibilitatea de mişcare relativă între ele 
[Shabana 2001]. Datele iniţiale pentru analiza MBS sunt 
extrase tot modelul geometric CAD al sistemului. 
Simularea cu sisteme multicorp este o metodă de analiză 
utilizată pentru a studia comportamentul dinamic al 
sistemelor mecanice complexe. Modelele multicorp sunt 
modele 3D neliniare compuse din elemente rigide sau 
elastice legate prin constrângeri elastice sau cinematice. 
Sistemele multicorp consideră masa fiecărui element 
cinematic concentrata în centrul de greutate, în timp ce în 
modelele FEM masa este distribuita în structura prin 
masele discrete aferente elementelor finite. 

Exista două tipuri principale de analize ce se realizează cu 
programe MBS: analize în regim static şi în regim 

dinamic. În cazul analizei în regimul static se calculează forţele şi momentele din mecanism, 
când elementele conducătoare să află în poziţii cunoscute, iar la analiza dinamica acestea se 
calculează pentru poziţii variabile. Un alt aspect legat de analiza cu programe MBS este legat de 

 
Model cu 

elemente finite 
Model  

multicorp 

Determinarea  
forţelor 

Funcţia de 
transfer 

Parametri  
modali 

Analiza  
modală 

Deplasări 

Tensiuni 
mecanice 

Fig. 3.8. Analiză mixtă FEA şi MBS 
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modul în care forţele şi momentele din sistemul multicorp sunt exprimate: în funcţie de timp 

(cazul analizei în timp ) sau în funcţie de frecvenţă (cazul analizei în frecvenţă). Cu analiza în 
timp se obţin valorile reacţiunilor din cuple şi cinematica mecanismului (acceleraţii, viteze, 
poziţii) pentru situaţii statice sau dinamice tranzitorii la care se consideră şi efectele inerţiale ale 
elementelor sistemului mecanic. Analiza în frecvenţă permite studiul oscilaţiilor libere şi a celor 
forţate, iar prin reprezentarea acestora în domeniul de frecvenţă se pot observa componentele 
minore ale vibraţiilor, nemaifiind mascate de cele majore. 

MBS poate fi utilizat împreună cu FEM pentru rezolvarea unor probleme complexe unde o 
componentă sau mai multe ale mecanismului modelat nu pot fi considerate rigide (fig. 3.8).  

Partea de MBS va furniza forţele şi momentele de excitaţie părţii flexibile, iar cu parametrii 
modali determinaţi la analiza FEM se pot calcula funcţiile de transfer. Pentru ca să putem 
determina deplasări sau tensiuni pe elementul flexibil integrat în sistemul MBS trebuie calculaţi 
cu metoda elementelor finite factorii de participare şi vectorii modali 

În figura 3.9 este prezentat un model MBS al unui 
ansamblu format din arbore cotit, bielă şi pistoane, la care 
arborele cotit este considerat flexibil, iar restul 
elementelor sunt considerate rigide.  

Există numeroasele programe MBS, dintre care cele mai 
cunoscute sunt: ADAMS, LMS/VirtualLab/Motion, 
SIMPACK, CAMS, DYMES, DADS (care a fost inclus 
în pachetul LMS/VirtualLab). Multe dintre aceste 
programe au module destinate anumitor tipuri de sisteme 
şi de analize, ca de exemplu modulul DRIVELINE al 
programului ADAMS, care este destinat analizei 
sistemului de propulsie al automobilelor. 

3.3. MODALITĂŢI AVANSATE DE INTERACŢIUNE UTILIZATOR -
PROTOTIP VIRTUAL  

La începutul acestui capitol a fost definit prototipul virtual ca „o simulare pe calculator a unui 

produs fizic...”. Prototipul virtual, există deci numai în mediul virtual al calculatoarelor şi pentru 
a putea interacţiona cu acesta, avem nevoie de interfeţe avansate. Îmbunătăţirea randamentului, a 
uşurinţei în utilizare ca şi interacţiunea prin dispozitive multimedia constituie unul dintre 
obiectivele principale în domeniul interfeţelor om – maşină [Swapp 2006]. În prezent domeniul 
care se ocupă de studiul sistemelor avansate de interacţiune cu mediul virtual al calculatoarelor 
este realitatea virtuală. 

3.3.1. Generalităţi despre realitate virtuală (sisteme de interacţiune 
multimodală)  

Realitatea virtuală a fost un domeniu foarte activ de 
cercetare în deceniul trecut, care a evoluat strâns legat de 
Robotică [Talabă 2007, Maniu 2007, Cioi 2006]. Pentru că 
este o tehnologie relativ nouă, există numeroase definiţii în 
literatura de specialitate. Termenul „realitate virtuală” (VR) 
apare prima dată anii 1980. Pentru că această tehnologie a 
avut un mare impact mediatic, inclusiv în lumea artelor, au 
apărut multe interpretări referitoare la termenul în sine, unele 
generând chiar confuzii. Totuşi, o serie de cercetători de 
prestigiu au propus definiţii care s-au impus de-a lungul 

 
Fig. 3.9. Model MBS al unui ansamblu 
arbore cotit – pistoane cu arborele cotit 

fiind element elastic 

 
Fig. 3.10. Cele trei „I”- uri ale 

realităţii virtuale 
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timpului. Grigore C. Burdea, un cercetător cu renume în acest domeniu, propune următoarea 
definiţie [Burdea 2003]:  

„Realitatea virtuală este o interfaţă om-maşină de înaltă calitate, care implică simulare în timp 
real şi interacţiune prin canale senzoriale multiple. Modalităţile senzoriale sunt vizuale, auditive, 
tactile, olfactive şi gustative.” 

Obiectivul principal al realităţii virtuale este să creeze utilizatorului iluzia unui spaţiu aparent 
real, cu posibilităţi de interacţiune prin diverse modalităţi pentru a putea efectua activităţi 
specifice eficient şi confortabil [Gutiérrez 2008]. Măsura în care această iluzie poate fi realizată 
depinde de performanţele sistemului şi dar şi de imaginaţia utilizatorului. Din acest motiv 
Burdea consideră că realitatea virtuală este caracterizata prin trei atribute: imersie – interacţiune 

– imaginaţie şi le defineşte ca cele trei „I”- uri ale realităţii virtuale (vezi figura 3.10, [Burdea 
2003]). Pentru a avea o viziune mai clară privind realitatea virtuală, trebuie înţelese câteva 
elemente cheie, şi anume: spaţiul virtual, imersie, feedback senzorial, interactivitate precum şi 
noţiunea de prezenţă. 

Se poate afirma deci că nivelul de imersie al unui utilizator în spaţiul virtual şi calitatea 
senzaţiilor oferite de sistemul VR depind în mare parte de interfeţele utilizate. Actualmente, 
canalele senzoriale cele mai răspândite în aplicaţiile de VR sunt: vizual, tactil şi auditoriu. În 
continuare sunt analizate două tipuri de interfeţe importante pentru cercetarea din prezenta teză şi 
care au fost obiectul a numeroase cercetări şi brevete în deceniul trecut. Aceste două interfeţe 
sunt reprezentate de (i) sistemele de vizualizare stereoscopică şi (ii) sistemele cu retur de forţă 
sau interfeţele haptice. 

3.3.2. Sisteme de vizualizare stereoscopică 

Realitatea virtuală este utilizată deseori pentru a crea medii virtuale vaste şi complexe,  în care 
una din formele predominante de interacţiune este navigaţia. „Navigarea” presupune abilitatea 
utilizatorului de a-şi schimba poziţia de observare în spaţiul virtual şi a descoperi diferitele 
caracteristici ale acestuia. Interacţiunea pe cale vizuală se referă în principal la operaţiunile de 
selectare şi manipulare a obiectelor virtuale percepute. În mod clasic aceasta se realizează prin 
operaţii de grafică asistata realizate în timp real, combinate cu vizualizare stereoscopică şi 
sisteme de urmărire a mişcării utilizatorului (tracking [Gutiérrez 2008]). 

Tehnologiile cele mai răspândite în domeniul sistemelor de vizualizare conform prezentării 
detaliate realizate în [Gîrbacia 2007] sunt: 

 Sisteme pe bază de proiectarea imaginii (CAVE) 
 Tehnologia Workbench  
 Head Mounted Display (HMD) 
 Vizualizare pentru retină Virtual Retinal Display (VRD) 
 Vizualizarea auto-stereoscopică 

3.3.3. Sisteme haptice 

Dispozitivele haptice transmit informaţii senzoriale importante, care ajută utilizatorul să 
identifice obiectele virtuale, să le manipuleze şi să efectueze anumite sarcini. Termenul de haptic 

feedback (retur haptic) se referă la două modalităţi: tactil şi retur de forţă. Prin atingere se percep 
într-un mod intuitiv şi confortabil din punct de vedere cognitiv informaţii referitoare la 
geometrie, rugozitate, fricţiune şi temperatură, iar prin retur de forţă (retur haptic) se transmit 
informaţii despre consistenţa şi duritatea suprafeţei atinse, greutatea sau forţa de reacţie a 
obiectului virtual, inerţia sau rezistenţa la manipulare.  

În continuare vor fi prezentate cele mai răspândite dispozitive haptice grupate conform celor 
două categorii distincte: dispozitive cu retur tactil pentru simularea atingerii la mâini şi 
dispozitive cu retur de forţă.  
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Dispozitive cu retur tactil 

Crearea unui retur tactil presupune stimularea receptorilor tactili umani (şi crearea senzaţiei de 
„atingere” (în special la mâini). Există multe metode prin care se pot stimula receptorii tactili de 
la mâini: cu suflante, actuatoare electrice care produc vibraţii, reţele de micro-ace, stimulare 
electrică directă, stimulare neuromusculară [Burdea 2003]. Interfeţele comerciale actuale includ: 
mouse-ul tactil (iFeel™ Mouse, dezvoltat de Logitech.), mănuşi Cyber Touch Glove şi mănuşi 
cu retur de temperatură. 

Dispozitive cu retur de forţă 

Dispozitivele cu retur de forţă exercită forţe substanţiale şi ca atare actuatoarele sunt mai mari, 
mai grele, mai complexe şi mai costisitoare [Burdea 2003]. Un alt aspect în care diferă acestea 
de dispozitivele cu retur tactil este că pentru a se putea exercita forţe importante asupra 
utilizatorului uman este nevoie de un punct de sprijin exterior, ca atare dispozitivele cu retur de 
forţă trebuie să fie fixate rigid fie de pământ, fie de corpul uman într-o zonă de sprijin diferită de 
cea în care se furnizează returul de forţă, capabilă să susţină fără probleme forţa respectivă. 

Există numeroase tipuri de dispozitive cu retur de forţă, între care se pot distinge următoarele 
categorii [Fisch 2003]:  

 Dispozitive tip joystick cu retur de forţă 
 Dispozitive tip exo-schelet cu retur de forţă multiplu 
 Mănuşi şi alte dispozitive portabile destinate mâinii 
 Dispozitive cu sursă punctiformă 
 Dispozitive cu retur de forţă pe tot corpul 

Platforme de mişcare  

Un simulator de mişcare sau platformă de mişcare este un sistem care creează utilizatorului 
senzaţia de a se afla într-un vehicul în mişcare. Simularea vehiculelor în mişcare constituie o 
tehnică importantă care a contribuit decisiv la progresul noţiunii de prototipare virtuală. 
Platformele de mişcare se bazează pe performanţele dinamice remarcabile ale roboţilor paraleli 
[Pâslă 2010, Pâslă 2009], care pot realiza forţe importante la acceleraţii înalte. Returul de forţă 
este furnizat în general de actuatoare liniare, iar platforma în sine se află montată pe aceste 
actuatoare. Construcţia acestor platforme este bazată pe ideea lui Stewart, din 1965, folosind şase 
actuatoare conectate la un element central denumit „platformă”.  

Actuatoarele pot fi hidraulice, pneumatice 
sau electrice. Pentru platforme mari, 
actuatoarele hidraulice sunt cele mai des 
folosite, datorită preciziei lor şi capabilităţii 
de a exercita forţe mari. La aceste sisteme 
există însă probleme de fiabilitate şi 
exploatare (pentru că fluidul hidraulic este 
inflamabil), de aceea la simulatoare mai 
mici se preferă alte tipuri de actuatoare, în 
special cele electrice.  

3.4. APLICAŢII CURENTE DE PROTOTIPARE VIRTUALĂ 

Dezvoltarea modelelor virtuale ale produselor implică managementul datelor produsului (PDM) 
şi ingineria asistată de calculator (CAE), figura 3.11. Aceste tehnologii au pătruns în zilele 
noastre şi în întreprinderile mici şi medii datorită evoluţiei în domeniul calculatoarelor, 
programelor CAD/ CAE/CAM şi a Realităţii Virtuale (VR) [Chavannes, 2006]. Numărul mare 
de modalităţi de interacţiune cu mediul virtual care au apărut pe piaţă şi diversitatea aplicaţiilor 

 
Fig. 3.11. Tendinţe principale referitoare la dezvoltare 

de produs industrial  
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la care pot fi folosite au făcut prototiparea virtuală să fie mai eficientă şi mai uşor de folosit. 

Prototipurile virtuale au fost deja folosite în aplicaţii din cadrul diverselor etape ale dezvoltării 
de produs [Burdea 2003, Barbieri 2007]: 

 Design şi vizualizare de produs 
 Testarea şi verificarea performanţei şi a funcţiilor produsului 
 Verificări de asamblare şi producţie 
 Analiza factorului uman – studii de ergonomie 

În continuare vor fi prezentate diferite aplicaţii de prototipare virtuală cunoscute în literatură de 
specialitate. 

3.4.1. Aplicaţii în industria auto 

Tehnicile avansate de prototipare virtuală în industria auto au ajutat să se reducă timpul necesar 
pentru dezvoltarea unui automobil nou. În industria de automobile tehnicile de realitate virtuală 
sunt folosite la diverse etape ale dezvoltării autovehiculelor: 

 La modelarea formelor 3D: evoluţia sistemelor de vizualizare şi, în general, de interacţiune 
multimodale a făcut posibil să se renunţe la modelele din argilă şi procesul de design să fie 
executat în totalitate pe calculator, într-un mediu virtual, utilizând mâna ca unealtă de generare 
de suprafeţe, într-un mod similar cu tehnica bazată pe argilă [Liverani 2001]. O altă aplicaţie 
este Modelarea haptică, care se referă la reprezentarea şi reproducerea formelor virtuale 
folosind tehnologia haptică. Sistemele de modelare haptică permit utilizatorilor să atingă, să 
simtă şi să manipuleze modelul virtual într-un mediu 3D [Bordegoni 2006]. 
 Simularea asamblării: un alt tip de aplicaţii folosite la prototiparea virtuală cu modalitatea 
haptică este studiul de asamblare a diferitelor subansambluri [Zhang 2008]. La astfel de 
aplicaţii se analizează dacă produsul poate fi asamblat, reparat şi întreţinut şi care este sarcina 
fizică la care utilizatorul este expus. Conform Zimmermann [Zimmermann 2007], studiul de 
asamblare şi dezasamblare este întâlnit în două sectoare: fabricare şi mentenanţă. 
 Studii de ergonomie: folosind tehnologia de prototipare virtuală şi tehnici de realitate 
virtuală se pot elabora studii de ergonomie privind habitaclul intern al automobilelor [Moreau 
2004]. Aceste studii pot viza poziţia anumitor componente [Zimmermann 2007, Kallmann 
2003] (volan, maneta schimbătorului de viteze, butoane, etc.) sau aspecte vizuale ale 
habitaclului (culori, materiale, textile, etc.) [Maxfield 2002]. Pe lângă aspecte vizuale, 
ergonomia şi plăcerea de acţionare a diferitelor butoane şi module de control cu care şoferul 
sau pasagerii automobilului intră în contact sunt obiectul unor intense cercetări de ergonomie a 
automobilelor pentru conducător şi pasageri. [Colton 2008, Erdélyi 2007, Erdélyi 2008, 
Erdélyi 2009 a, Erdélyi 2010]. Prin îmbunătăţirea senzaţiei create din punct de vedere haptic 
ale acestor sisteme creşte nivelul de confort ca şi calitatea şi rafinamentul automobilului. 
 Vizualizarea ştiinţifică imersivă: la etapa de analize şi teste a prototipului virtual în 
industria auto se întâlnesc diferite metode şi tehnici de mecanică computaţională aplicată. 
Metoda elementelor finite şi MBS au o tradiţie lungă în industria auto, care datează din timpuri 
când încă nu erau dezvoltate tehnicile de VR. Evoluţia tehnică în domeniul calculatoarelor şi a 
programelor a contribuit enorm la eficienţa analizelor, iar posibilităţile noi aduse de VR au 
îmbunătăţit considerabil etapele de pre- şi post-procesare. Analizele structurale FEA sunt 
indispensabile aproape în toate subsisteme de automobil: motor, elemente de caroserie şi 
suspensie etc. 
 Simulatoare de autovehicule: sunt folosite în diverse aplicaţii ca de exemplu: evaluarea şi 
calibrare fină a confortului automobilului. Folosind simulatoare, suspensia automobilului poate 
fi optimizată în raport cu diferite criterii: mersul pe diferite tipuri de căi de rulare [Bella 2007], 
sensibilitate la vânt lateral [Maruyama 2006], stabilitate etc. De asemenea, se pot analiza şi 
subsistemele automobilului cu care şoferul vine în contact, ca de exemplu forţele transmise în 
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sistemul de direcţie şi răspunsul acestuia [McGehee 2004]. În general aceste simulatoare sunt 
echipate cu sisteme de vizualizare imersive şi cu comenzi cu retur de forţă [Kallmann 2003]. 
Alte aplicaţii unde se folosesc simulatoare de autovehicule: instruirea operatorilor maşinilor 
grele sau instruirea operatorilor de macarale [Bergamasco 2005]. 

3.4.2. Industria de maşini grele 

Prototiparea virtuală în industria vehiculelor grele folosite în construcţii şi în agricultură este 
prezentă în toate etapele dezvoltării de produs: design şi vizualizare de produs, testare şi 
verificare, asamblare, studii ergonomice şi de confort [Schramm 2005]. În proiectarea 
vagoanelor, se folosesc sisteme de vizualizare stereoscopice de dimensiuni mari [Di Gironimo 
2008]. Aceste vehicule fiind supuse la sarcini mari analizele FEA şi MBS capătă o importanţă 
deosebită [Andersson 2005].  

3.4.3. Vehicule militare 

French şi Lewis demonstrează potenţialul de utilizare a tehnicii de prototipare virtuală în 
dezvoltarea vehiculelor blindate de luptă [French 2003] şi afirmă că prototiparea virtuală creşte 
precizia analizelor structurale folosite în proiectarea structurilor de vehicule blindate şi de 
asemenea, furnizează informaţii suplimentare utile la proiectarea şi integrarea subsistemelor care 
includ armamentul şi suspensia. Prototiparea virtuală şi modelarea 3D cu diverse programe CAD 
oferă un mijloc de dezvoltare şi analiză rapidă a conceptelor de sisteme. Se pot converti diverse 
date tehnice disponibile într-un model corect, de fidelitate sporită, prin tehnica de prototipare 
virtuală. 

3.4.4. Aeronautică 

Aplicarea tehnicii de prototipare virtuală la dezvoltarea de nave aerospaţiale a produs o revoluţie 
în modul în care aceste produse sunt introduse în producţie: 

 prototipare virtuală bazat pe unelte CAD/CAM, analiză cinematică şi simulare de montaj 
în procesul de dezvoltare aeronave cu tehnicile ingineriei concurente 

 vizualizarea interactivă a modelelor virtuale de aeronave [Ingo 2004, Borro 2004] 
 prototiparea virtuală cu un simulator de zbor adecvat pentru experimentare cu diferite 

configuraţii de sistem, de a studia diferite metode de propulsie şi posibilitatea de a 
înregistra misiunea simulată pentru analize ulterioare (programul Orbiter de simulare a 
zborului [Irving 2006]) 

Un alt exemplu de folosire a tehnicii de prototipare virtuală la aeronave spaţiale este aeronava 
MESSENGER care a parcurs o etapă îndelungată de dezvoltare şi testare [Leary 2007]. 

3.4.5. Inginerie biomedicală  

Aplicaţiile VR în medicină pot fi grupate în şase categorii cheie [Bronzino 2006, Satava 2005]: 
Instruiri de chirurgie şi planificarea activităţilor chirurgicale; Educaţie în medicină, modelare şi 
instruire ne-chirurgicală; Imagistică medicală şi combinarea imaginilor medicale; Studii de 
ergonomie şi reabilitare pacienţilor; Tele-chirurgie şi tele-medicină; Evaluări de comportament. 

Tehnica de prototipare virtuală şi-a găsit locul printre cele şase categorii în modelarea diferitelor 
organe sau oase umane, precum şi proiectarea & prototiparea virtuală a protezelor şi a diferitelor 
implanturi. S.H. Choi şi H.H. Cheung [Choi 2007] prezintă un sistem de prototipare virtuală pe 
care îl numesc MMVP (multi-material virtual prototyping), care integrează realitatea virtuală şi 
prototiparea rapidă pentru uz în inginerie biomedicală. H. Atmani şi coautori săi [Atmani 2006] 
descriu o metodă pentru dezvoltarea modelelor virtuale de proteze folosite la simulări 
chirurgicale. Prototiparea virtuală este folosită în mare măsură şi la dezvoltarea diferitelor 
dispozitive medicale [Clin 2007].  
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3.4.6. Discuţie 

Din cele prezentate anterior se poate concluziona că cele două elemente cruciale care definesc 
prototiparea virtuală sunt:  

 pe de o parte programele de modelare, calcul şi simulare a fenomenelor fizico-mecanice 
(CAD, CAE, CAM),  

 pe de altă parte interfeţele multimodale folosite la prezentarea prototipului virtual către 
utilizator şi la interacţiunea cu acesta.  

Se poate constata, că în industrie sistemele VR folosesc cu preponderenţă două canale 
senzoriale: vizual şi haptic. Sisteme VR cu instalaţii audio sunt rare, ele fiind regăsite mai ales la 
simulatoare de autovehicule şi zbor.  

Pe de altă parte, studiul stadiului actual privind prototiparea virtuală a dezvăluit faptul că în 
prezent nu există nici o modalitate sau metodă care să permită unui inginer să proiecteze un 
produs pornind de la un comportament haptic dorit. Aceasta ar constitui o tehnica importanta 
care ar permite testarea comportamentelor haptice ale produselor în faza de proiectare când încă 
un prototip real al produsului nu există.  

Astfel se constată necesitatea dezvoltării unor noi concepte de prototipare virtuală, care să 
permită interacţiunea fizică cu prototipurile virtuale ale produselor - atunci când proprietăţile de 
retur de forţă la interacţiunea cu utilizatorul sunt importante. Ca un răspuns la această problemă, 
în această teză de doctorat se propune o metodă originală de prototipare virtuală haptică, care 
permite, prin utilizarea sistemelor haptice personalizate pentru aplicaţii concrete, interacţiunea 
fizică cu prototipul virtual al unui produs ce imită într-un grad înalt situaţia reală. În capitolul 
următor este prezentat în detaliu acest nou concept. 

4. PREZENTAREA CONCEPTULUI PROPUS ŞI A PLANULUI DE 
CERCETARE 

Returul haptic este o tehnologie de interacţiune ce se anticipează a fi utilizată din ce în ce mai 
mult în industrie [Talabă 2010, 2008]. Integrarea acestor sisteme de inginerie şi utilizarea 
mediilor imersive reprezintă provocarea de cercetare pentru perioada următoare. Prin utilizarea 
sistemelor haptice, rezultatele numerice ale simulărilor şi testelor pe calculator pot fi 
transformate în forţe care pot fi percepute de către utilizator pe cale naturala. Prototiparea 
virtuală convenţională nu oferă o metodă directă şi naturală pentru testarea proprietăţilor haptice 
al unui model virtual al unui mecanism. Prin urmare, obiectivul principal al cercetării tezei de 
doctorat a fost dezvoltarea şi testarea unei metode de prototipare virtuală prin care proiectantul 
poate explora comportamentul haptic al unui model virtual de mecanism. 

4.1. PREZENTAREA CICLULUI INOVATIV DE PROTOTIPARE 
VIRTUALĂ HAPTICĂ 

Pornind de la definiţia propusă de către autor în capitolul 3 pentru prototiparea virtuală, în 
continuare se propune extinderea conceptului prin introducerea tehnicilor de retur haptic şi astfel 
se introduce conceptul de Prototipare Virtuală Haptică. Scopul este de a permite unui utilizator 
ne-specialist să interacţioneze cu produsul virtual într-un mod foarte asemănător cu cazul real.  

Originalitatea abordării propuse în prezenta teza constă în renunţarea la sistemele haptice 
generice (cum s-a procedat în aplicaţiile de până acum) şi dezvoltarea unui concept de sistem 
haptic dedicat pentru prototipare virtuală (care imită interacţiunea cu produsul real).  

Pentru ilustrarea conceptului în diverse situaţii de proiectare, în cadrul tezei de doctorat au fost 
elaborate prototipurile virtuale ale unor subsisteme de conducere a automobilului: sistemul de 
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direcţie, sistemul de frânare, pedala 
ambreiajului şi schimbătorul de 
viteze. Încadrarea prototipării 
virtuale a acestor subsisteme în 
procesul inovativ propus în 
subcapitolul precedent este ilustrata 
în figura 4.1. în care poate observa 
etapele: CAD, CAE, prezentarea 
rezultatelor utilizând sisteme 

haptice dedicate aplicaţiei, luare de 
decizii. Returul de forţă din 
sistemele modelate este determinat 
prin analiza dinamice şi emulat pe 
sistemele haptice după care se pot 
lua decizii asupra modificării 
proiectelor. Această abordare a 
prototipării virtuale poate fi definita 

ca un sistem de tip „human în the loop”, însemnând integrarea fiinţei umane în procesul digital 
de prototipare virtuală. Astfel, sistemele haptice prezentate vor dovedi potenţialul semnificativ 
pentru dezvoltarea unei noi generaţii de simulări cu prototipuri virtuale, la care proiectantul are 
posibilitatea nu numai de a analiza dar şi de a proiecta comportamentul haptic al produselor. 

În concluzie, conceptul propus de prototipare virtuală haptică extinde prototiparea virtuală 
convenţională permiţând unui utilizator ne-specialist să interacţioneze cu produsul virtual într-un 
mod foarte asemănător cu cel real. În spatele aplicaţiilor se află simulări convenţionale CAE, 
însă rezultatele numerice sunt transformate în informaţii senzoriale prezentate utilizatorului prin 
intermediul sistemelor haptice. În acest fel simulările CAE sunt folosite într-o manieră inovativă, 
reducând numărul prototipurilor fizice, permiţând testarea în faza de proiectare, diminuând astfel 
costurile şi timpul necesar pentru dezvoltarea sistemului optimizat.Se creează astfel o legătură 
fizică între utilizator şi modelul virtual al produsului, stabilindu-se o interacţiune naturală fizică 
cu un spaţiu virtual digital. 

4.2. SCENARIILE DE INTERACŢIUNE PENTRU INTERFAŢA 
HAPTICĂ DE PROTOTIPARE HAPTICĂ 

Prototiparea Haptică vizează 
proiectarea sistemelor mecanice 
care sunt acţionate nemijlocit de 
către utilizator, la care returul 
haptic are o importanţă 
primordială. Figura 4.2 prezintă 
schema generică al unui sistem 
haptic adaptat aplicaţiei. În cazul 
prezent, pentru ilustrarea 
conceptului folosit se prezintă 
simularea returului de forţă la un 
volan de automobil. Urmând 
schema, se observă că obiectivul 

principal este stabilirea unui cuplaj fizic între mediul real – cel fizic în care se află utilizatorul – 
şi mediul virtual, mediul digital al simulărilor pe calculator în care s-a construit prototipul virtual 
al produsului (în acest caz sistemul de direcţie).  

Fig. 4.2. Schema generică a sistemului haptic adaptat 

 
Fig. 4.1. Conceptul de prototipare virtuală haptică a subsistemelor 

de conducere a automobilului 
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Pentru a realiza legătura fizică între lumea reală şi cea virtuală folosind sisteme haptice dedicate 
aplicaţiilor concrete sunt necesare trei elemente esenţiale: 

i. Interfaţă fizică pentru utilizator, care, în funcţie de aplicaţie, poate fi un volan (ca şi în 
aplicaţia prezentată în figură), o pedală, levierul schimbătorului de viteze, etc. 

ii. Un element mecanic care poate stabili legătura fizică între mediul real şi cel virtual. 
Acest element trebuie să fie capabil să transforme comenzile fizice ale utilizatorilor în 
semnale digitale necesare ca INPUT pentru simularea cu prototipul virtual şi în acelaşi 
timp trebuie să fie capabil să genereze returul de forţă conform rezultatelor simulării în 
timp real. 

iii. Un al treilea element important este simularea pe calculator cu prototipul virtual. Tratata 
ca un sistem autonom, această simulare, are intrări (semnale INPUT) şi ieşiri (semnale 
OUTPUT). Semnalele de intrare sunt acele semnale care au fost generate de elementul 
mecanic care stabileşte legătura fizică între mediul real şi cel virtual, iar semnalele de 
ieşire sunt acele semnale cu care se controlează returul de forţă la acest element mecanic. 

Astfel, se realizează practic un cuplaj 
cinematic între un obiect virtual şi 
unul real. În figura 4.3 este ilustrat 
conceptul conexiunii mecanice dintre 
utilizatorul aflat în mediul real şi un 
dispozitiv virtual printr-o cupla 
cinematică virtuală, la care se 
generează returul haptic pentru toate 
forţele transmise de cuplă, inclusiv 
reacţiunile. Astfel se trimit spre 
utilizator forţe generate de către 
interacţiunea din mediul virtual.  

Din punct de vedere ştiinţific, validarea unui asemenea concept poate fi realizată pe două căi: 

i. Validare prin teste cu utilizatori: se formează un grup de utilizatori şi se efectuează teste 
pe sistemele haptice dezvoltate, după care fiecare utilizator completează un formular cu 
întrebări.  

ii. Parcurgerea unui ciclu complet de proiectare utilizând tehnica propusă pentru un număr 
reprezentativ de aplicaţii concrete. 

Dezavantajul primei abordări este că se testează doar returul de forţă la sistemele haptice dar nu 
şi modul de implementare a conceptului în procesul de proiectare ale subsistemelor. De 
asemenea, fiind vorba de o metodolgie noua, nu există standarde pentru testarea returului de 
forţă care este subiectiv şi depinde de aplicaţie. Cu alte cuvinte, ar trebui să fie conceput un 
standard de testare pentru fiecare aplicaţie în parte. În consecinţă, s-a optat pentru abordarea a 
doua pentru validarea conceptului propus prin construirea prototipurilor haptice pentru un număr 
de subsisteme din domeniul automobilului. Pentru fiecare subsistem în parte s-a construit 
sistemul de prototipare virtuala şi s-a parcurs complet ciclul de prototipare virtuală haptică 
propus pentru validarea metodologiei. 

4.3. PREZENTAREA PLANULUI DE CERCETARE 

Urmând obiectivul principal prezentat în capitolul 2 („explorarea facilitaţilor de prezentare a 
rezultatelor analizelor CAE utilizând sisteme imersive cu retur haptic, pentru simularea returului 
de forţă la sub-sistemele automobilului acţionate de către conducător”) pentru prezenta teză se 
formulează un plan de cercetare ce cuprinde următoarele obiective ştiinţifice şi activităţi 
asociate: 

 
Fig. 4.3. Conceptul de cuplă cinematică între mediul real şi cel 

virtual 
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Obiective ştiinţifice  Activităţi asociate Rezultate 

Dezvoltarea modelelor CAD/CAE al 
sistemului de direcţie ale 
autovehiculului 

Modele CAD/CAE al sistemului de 
direcţie 

Dezvoltarea experimentală a 
sistemului mecanic cu retur de 
forţă pentru volan 

Dispozitive haptice pentru 
prototiparea virtuală haptică al 
sistemului de direcţie 

Dezvoltarea sistemelor 
haptice individuale cu un 
grad de libertate pentru 
volan  

Experimente privind prototiparea 
virtuală utilizând dispozitivele 
haptice dezvoltate pentru volan 

Descrierea experimentelor  

Dezvoltarea modelelor CAD/CAE 
ale pedalelor de frână şi ambreiaj 
şi schimbătorului de viteze 

Modele CAD/CAE ale pedalelor de 
frână şi ambreiaj şi schimbătorului 
de viteze 

Dezvoltarea sistemelor mecanice 
cu retur de forţă pentru pedala 
ambreiajului, pedala frânei şi 
schimbătorul de viteze 

Dispozitive haptice pentru 
prototiparea virtuală haptică a 
pedalei ambreiajului, pedalei de 
frână şi schimbătorul de viteze  

Dezvoltarea sistemelor 
haptice individuale 
pentru pedala 
ambreiajului, pedala 
frânei şi schimbătorul de 
viteze 

Experimente privind prototiparea 
virtuala utilizând dispozitivele 
haptice dezvoltate (pedala de 
ambreiaj, pedala de frână şi 
schimbătorul de viteze) 

Descrierea experimentelor  

Diseminarea rezultatelor în cadrul 
grupului de cercetare 

Discuţii, demonstraţii 

Publicarea rezultatelor şi 
participarea la conferinţe 

Publicaţii în reviste cotate ISI şi 
CNCSIS, prezentări la conferinţe 

Valorificarea rezultatelor 
proiectului 

Elaborarea tezei de doctorat Teza de doctorat 

Etapele de mai sus au fost parcurse în cadrul programului de cercetare al tezei de doctorat, iar 
rezultatele obţinute sunt sintetizate în secţiunile următoare. 

5. PROTOTIPAREA VIRTUALĂ HAPTICĂ A SUBSISTEMELOR DE 
CONDUCERE ALE AUTOMOBILULUI 

Acest capitol prezintă implementarea conceptului de Prototipare Virtuală Haptică pentru 
subsistemele de conducere a automobilului. Subsistemele vizate sunt cele ale volanului, 
pedalelor şi schimbătorului de viteze. Pentru a putea implementa noul concept în prototiparea 
virtuală a acestor subsisteme este necesară în primul rând cunoaşterea lor, în principal modul în 
care se generează forţele de interacţiune cu conducătorul.  

Un alt subsistem de conducere pentru care se implementează conceptul de Prototipare Virtuală 

Haptică este schimbătorul de viteze. În timpul manevrării cutiei de viteze este foarte important 
să se sesizeze corect starea de cuplare sau decuplare a unei trepte, iar aceste informaţii trebuie să 
fie precise şi uşor interpretabile pentru a evita confuzii care pot fi periculoase. Toate informaţiile 
sunt transmise conducătorului auto pe cale haptică prin maneta schimbătorului de viteze. La 
prototiparea virtuală haptică al schimbătorului de viteze este deci importantă identificarea 
elementelor care influenţează returul de forţă la schimbarea unei trepte şi proiectarea lor 
corespunzătoare. În acest capitol este prezentată analiza construcţiei schimbătorului de viteze şi 
sunt identificate care sunt componentele care au cea mai mare importanţă, pentru a se putea 
implementa conceptul propus.  

Subsistemele de conducere care sunt controlate cu picioarele conducătorului sunt pedalele. 
Returul haptic la pedale este foarte important în controlul automobilului. Pe baza returului de 
forţă de la pedala de frână conducătorul poate controla intensitatea frânării autovehiculului. Se 
poate de asemenea adapta forţa de frânare la condiţiile dinamice şi la calităţile căii de rulare. Ca 
atare, este important ca la proiectarea frânei să se ia în considerare şi calităţile haptice ale acestui 
sistem. O altă pedală la care returul de forţă este importantă este pedala ambreiajului. Prin 
intermediul ambreiajului conducătorul controlează demararea automobilului şi este esenţial la 
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manevre de parcare şi la schimbarea treptelor de viteza. Autovehiculele care au motoare cu 
ardere internă nu funcţionează sub o anumită turaţie şi ca atare este important ca transmisia 
autovehiculului să fie cuplată la motor abia după ce acesta a atins turaţia corectă. Pe de altă parte 
datorită ambreiajului, care este un sistem ce controlează momentul transmis, motorul poate fi 
menţinut la turaţia la care atinge cuplul sau puterea maximă. Informaţiile referitoare la cuplarea 
ambreiajului sunt transmise prin returul de forţă şi în consecinţă proprietăţile haptice sunt foarte 
importante şi în acest caz pentru proiectarea sistemului. 

Pedala de acceleraţie este controlata în poziţie, returul de forţă al acestei pedale trebuie proiectat 
în aşa fel ca să se evite oboseala piciorului. Pedala de acceleraţie este cel mai des acţionată şi 
ţinuta în stare apăsata, spre deosebire de pedala ambreiajului şi pedala de frână. Proprietăţile 
haptice ale pedalei de acceleraţie nu sunt atât de critice ca la celelalte pedale şi ca atare nu a fost 
studiat şi nu s-a vizat implementarea noului concept pentru acest sistem.  

Obiectivul urmărit nu este proiectarea în sine a acestor sisteme, ci validarea noului concept şi 
metodologii de prototipare virtuală în condiţii de precizie a modelării egală cu cea din cazul 
proiectării reale.  

5.1. PROTOTIPAREA VIRTUALĂ HAPTICĂ A SISTEMULUI DE 
DIRECŢIE 

5.1.1. Forţele la pneu 

Forţele din sistemul de direcţie sunt influenţate de caracteristicile pneului deoarece sunt generate 
în mare măsură de interacţiunea cu suprafaţa de rulare. Forţele primare în timpul unei manevre 
laterale, accelerare sau frânare sunt generate de pneuri, în funcţie de comenzile conducătorului 
auto. Modelele liniare de pneu sunt adecvate la analiza comportamentului stabil al 
autovehiculului în ipoteza că unghiul de virare şi acceleraţia sunt minimale. Pentru a putea 
simula condiţii tranzitorii, virări cu un unghi mare, acceleraţii şi frânări intensive se impune o  
modelare detaliată a pneului.  

Generalităţi despre modelarea pneului 

Contactul între pneu şi drum se realizează pe 
o suprafaţă denumită pată de contact. 
Rezultanta forţelor care acţionează pe această 
suprafaţă este considerată ca acţionând în 
centrul petei de contact şi este descompusă 
de-a lungul axelor X, Y şi Z. Figura 5.1 
prezintă convenţia ISO a sistemului de axe 
împreună cu forţele şi momentele care 
acţionează asupra pneului [Blundell 2004]. 
Rezultatele experimentale au arătat că forţele 
longitudinale sunt proporţionale cu 
alunecarea roţii, iar raportul dintre acestea 

este denumit în literatura de specialitate raport de alunecare (slip ratio sau longitudinal slip). Din 
acest motiv, determinarea cu precizie a raportului de alunecare este un pas important. 

Raportul de alunecare 

Diferenţa între viteza actuală longitudinală a roţii Vx şi viteza echivalentă de rotaţie a roţii reffωw 
este denumită alunecare longitudinală (longitudinal slip). Cu alte cuvinte, alunecarea 
longitudinală este egală cu (reffωw - Vx). 

Raportul de alunecare este definit după cum urmează: 

 
Fig. 5.1. Sistemul de axe, convenţia ISO [Blundell 2004]
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Unghiul de derivă 

Rezultatele din literatură obţinute după experimente cu pneuri au arătat că la unghiuri mici de 
alunecare a roţii, forţele laterale sunt proporţionale cu unghiul de derivă a roţii. Unghiul de 
derivă este definit ca unghiul între axa longitudinală a roţii şi vectorul de viteză a roţii, prezentat 
în figura 5.2. 

În acest caz, unghiul de derivă poate fi definit cu următoarea relaţie: 

vff
θδα −=  

unde θvf este unghiul între vectorul de viteză a roţii şi axa longitudinală 
a automobilului, iar δ este unghiul de virare a roţii. 

Nici roţile nedirectoare nu sunt orientate în direcţia de mers a 
vehiculului, ci au o uşoară derivă. Unghiul de derivă pentru roţile ne-
directoare poate fi definit similar: 

vrr
θα −=  

unde θvr este unghiul între vectorul de viteză a roţii şi axa longitudinală a automobilului. 

Metode uzuale de modelarea pneurilor 

Există numeroase metode de modelare a contactului dintre pneu şi calea de rulare, folosite în 
simularea dinamicii automobilului, iar cele mai cunoscute sunt încorporate în programele de 
simulare CAE utilizate în industrie, ca de exemplu ADAMS sau LMS/Virtual Lab. În literatura 
de specialitate metodele cele mai des întâlnite şi folosite sunt: Formula magică al lui Pacejka 
(PAC), Metoda Fiala, SWIFT, F-Tire. Tabelul 1 prezintă o sistematizare a metodelor de simulare 
a contactului dintre pneu – drum şi proprietăţile lor principale. 

Tabel 1 
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Pacejka 2002 Da Da Da Da Da Da Da Da 

Fiala Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

Swift Da Da Da Da Da Da Da Da 

F-Tire Da Da Nu Da Da Da Da Da 

Formula Magică Pacejka 

Modelul de pneu cel mai răspândit denumit „modelul Pacejka” mai este cunoscut şi sub numele 
de „Formula Magică”. Această metodă este folosită la determinarea curbelor de forţă şi moment 
şi este în dezvoltare continuă [Pacejka 2002]. Formula magică foloseşte funcţii matematice care 
calculează forţa laterală Fy şi momentul de aliniere Mz luând în considerare unghiul de derivă, 
iar forţa longitudinală Fx este calculată pe baza raportului de alunecare.  

 
Fig. 5.2. Unghiul de derivă
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Forma generală este: 

h

v

f

SXx

SxyXY

unde

BxBxEBxCDxy

+=

+=

−−=

)()(

))}]arctan((arctan{sin[)(

 

în care Sh reprezintă deplasarea orizontală, iar Sv reprezintă deplasarea verticală. 

În acest caz Y poate fi fie forţa laterală Fy, fie forţa longitudinală Fx, fie momentul de aliniere 
Mz iar X este fie unghiul de derivă fie raportul de alunecare longitudinală. 

Pentru forţa laterală sau momentul de aliniere, deplasările Sh şi Sv se datorează proprietăţilor 
fizice şi unghiurilor de aşezare ale roţii. În formulă, D reprezintă valoarea maximă, C reprezintă 
factorul de formă care controlează „întinderea” pe axa X. Acest coeficient capătă valori diferite 
în cazul când este calculat Fx, Fy sau Mz. B este factorul de rigiditate. BCD reprezintă panta 
curbei în origine, astfel că dacă se cunosc C şi D se poate determina B. E este denumit factor de 
curbură şi afectează tranziţia curbei şi poziţia xm la care se găseşte punctul maxim. E se 
calculează cu următoarea formulă: 

)arctan(

)2/tan(

mm

m

BxBx

CBx
E

−

−
=

π
 

În figură ys este valoarea asimptotică la valori mari de alunecare dată de 

)2/sin( CDy
s

π=  

Factorul de curbură E poate fi făcut dependent de semnul alunecării, obţinând astfel asimetrie 
dintre partea stângă şi cea dreaptă, pentru cazurile de accelerare şi frânare. 

)sgn(0 xEEE ∆+=  

Un dezavantaj important la modelul Pacejka este numărul mare de parametri, fapt care are un 
impact major asupra acurateţei modelului. 

Modelul de pneu Fiala 

Modelul de pneu tip Fiala [Fiala 1954] are capacităţi limitate însă necesită doar 10 parametri de 
intrare, care sunt direct legaţi de proprietăţile fizice ale pneului. 

Modelul Fiala foloseşte un raport de alunecare comprehensiv SLα ce rezultă din raportul de 
alunecare longitudinal şi unghiul de derivă: 

22
αα SSS

L
+=  

Coeficientul de aderenţă instantanee µ poate fi definit prin interpolare liniară: 

)( 100 µµµµ α −−=
L

S , 

unde µ0 este coeficientul static de frecare, µ1 este coeficientul dinamic de frecare, la un raport de 
alunecare de 100%. 

Astfel, se poate defini valoarea critică a raportului de alunecare S
*, la depăşirea căruia pneul 

alunecă: 

S

z

C

F
S

2

µ
=∗ ,  

unde Cs reprezintă rigiditate longitudinală a pneului. 
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Dacă |S| < |S*| , pneul este considerat într-o stare de deformare elastică pentru care : 

SCF
SX

−=  

Dacă |S| > |S*| pneul este considerat într-o stare de alunecare completă: 

]}4)([){sgn( 2
SZX

CSFFSF µµ −−=  

Valoarea critică a unghiului de alunecare α* se calculează cu următoarea formulă: 

αµα CF
Z

3arctan=∗ ,  

unde Cα reprezintă rigiditate transversală a pneului. 

Dacă |α| < |α*|, pneul este considerat într-o stare de deformare elastică pentru care : 

Z
FCH µαα 3tan1−= , 

)sgn()1( 3 αµ HFF
ZY

−−= . 

Dacă |α| > |α*|, pneul este considerat într-o stare de alunecare: 

)sgn(αµ
ZY

FF −= . 

Momentul de aliniere Mz când |α| < |α*| este: 

)sgn()1(2 3
2 αµ HHRFM

ZZ
−= , 

unde R2 este raza carcasei anvelopei. 

În cazul în care |α| > |α*| vom avea: 

0=
Z

M . 

Modelul de pneu SWIFT 

Modelul SWIFT a fost dezvoltat la Institutul TNO Delft din Olanda, pornind de la „Formula 
Magică”. Acest model de pneu este compatibil cu o gamă largă de modele ale căii de rulare, 
permiţând combinarea simulărilor de manevrabilitate cu solicitări ne-liniare la pneu. Modelul 
SWIFT (Short Wavelength Intermediate Frequency Tyre) a fost descris de Oosten şi Jansen [van 
Oosten 1999] ca un model adecvat pentru dezvoltarea suspensiilor active şi pentru optimizarea 
proprietăţilor de confort al suspensiei. 

Acest model are următoarele avantaje majore: 

 Foloseşte „formula magică” pentru determinarea forţelor de alunecare 
 Modelarea sofisticată a contactului pentru variaţii de alunecare (slip) de lungime de undă 

scăzută 
 Dispune de o metodă efectivă de modelarea obstacolelor pentru simulări de durabilitate 
 Implementarea unui model de inel rigid pentru a acomoda vibraţiile pneului la 80 de Hz 
 Caracteristici de pneu care variază cu viteza şi sarcina 

Modelul de pneu a fost validat prin teste desfăşurate la TNO de către Oosten şi Jansen (1999) şi 
poate fi folosit la aplicaţii de durabilitate şi trecere peste obstacole. 

Modelul de pneu F-Tire 

Un alt model de pneu adecvat pentru simulări privind confortul şi durabilitatea automobilului 
este modelul F-Tire. Acest model a fost dezvoltat de către COSIN Software [Gipser 1999]. 
Modelul foloseşte o jantă rigidă peste care sunt înfăşurate elemente interconectate elastic. Astfel 
se obţine o anvelopă elastică utilizabilă la frecvenţe de până 120 Hz şi utilă la simularea trecerii 
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peste obstacole în direcţia longitudinală a pneului, În direcţia transversală, modelul poate simula 
înclinarea căii de rulare dar nu şi trecerea peste obstacole. 

Modelul F-Tire ia în considerare şi variaţiile de rază şi rigiditate a pneului la viteze unghiulare 
ridicate. Parametrii de intrare pentru pneu conţin date referitoare la geometria pneului şi 
caracteristicile fizice măsurate. Anvelopa este modelată de regulă prin 50-100 elemente rigide 
care sunt interconectate elastic. Aceste elemente se pot deplasa în toate cele trei direcţii X, Y şi 
Z. Conexiunea dintre elemente şi jantă este de tip arc-amortizor ce permite simularea rigidităţii 
cu viteza unghiulară. Fiecare element dispune de 5-10 blocuri de profil de cale de rulare a 
pneului fără masă. Acestea au fiecare rigiditate şi coeficient de amortizare ne-liniare în direcţia 
radială, tangenţială şi laterală. 

Forţele de frecare în direcţia tangentă şi cea laterală sunt transmise prin forţele transversale care 
acţionează asupra elementelor de profil fără masă. Forţele şi momentele rezultante care 
acţionează asupra jantei sunt determinate prin integrarea forţelor care acţionează la cuplajele 
elastice ale anvelopei. 

5.1.2. Simularea pneului în programul Simulink 

În cadrul prezentei teze, pentru a putea simula interacţiunea între pneu şi cale de rulare, trebuie 
să fie determinate mai întâi raportul de alunecare şi unghiul de derivă. Ca atare au fost dezvoltate 
relaţii de calcul şi blocuri de calcul Simulink care determină aceşti parametri. 

Analiza detaliată a metodelor uzuale de modelarea pneurilor prezentată în subcapitolul anterior a 
dezvăluit faptul că pentru a obţine un model al pneului foarte riguros şi complet sunt necesare 
formule complicate şi numeroşi parametri ai pneului. Setarea corectă a acestor parametri este 
decisivă pentru modelarea pneului, de aceea valorile lor sunt de regulă protejate de companii şi 
nu sunt cunoscute public. Ca atare, în cadrul tezei a fost construit un model al pneului bazat pe o 
formă simplificată a modelului Fiala la care parametrii de intrare sunt: raportul de alunecare, 
unghiul de derivă şi forţa verticală. Acest model nu lucrează cu parametrii referitori la pneu, iar 
rezultatele obţinute sunt acceptabile fiind astfel adecvate pentru simularea scopul acestei teze. 
Astfel, pe baza datelor de intrare, modelul de pneu determină forţele Fx şi Fy, momentul de 
aliniere în acest caz fiind neglijat. Forţa longitudinală este determinată cu formula: 

( )22 )tan(/ α+= ssFF
ZMAXX

,  

în care 

ZZMAX
FF 0µ= , 

iar forţa laterală: 

( )22 )tan(/)tan( αα += sFF
ZMAXY

 

function Tireforce = TireModel (input) 

%---------------------- INPUT -------------------- 

slip0 = input(1); sangle = input(2); Fz = input(3); 

 %-------------------- CALCUL -------------------- 

MUX0 = 0.85; FzMax = MUX0*Fz; 

  if (slip0 == 0) 

      slip = 0.01; 

  else 

      slip = slip0; 

end 

FX = FzMax * (slip/(sqrt(slip^2 + (tan(sangle))^2)));      

FY = FzMax * (tan(sangle)/(sqrt(slip^2 + (tan(sangle))^2))); 

 %-------------------- OUTPUT -------------------- 

Tireforce = [FX,FY]; 

În relaţiile prezentate mai sus s-a notat cu s raportul de alunecare, iar cu α unghiul de derivă. 
Aceste relaţiile au fost introduse într-un fişier Matlab, iar referirea la acesta a fost realizată prin 
intermediul unei funcţii m-function. Funcţia matlab realizată este prezentată mai sus. 

După cum se poate observa, modelul de pneu are trei parametri de intrare: raportul de alunecare, 
unghiul de derivă şi forţa verticală în funcţie de aceşti parametri se calculează forţele 
longitudinale Fx şi cele laterale Fy. 

Figurile 5.3 şi 5.4 prezintă forţele longitudinale şi laterale normalizate în funcţie de raportul de 
alunecare şi unghiul de derivă. 
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5.1.3. Simularea automobilului 

La dezvoltarea modelului complet de automobil s-a pornit de la modelul CAD, prezentat în 
figura 5.5. Pe baza acestui model a fost dezvoltat modelul multicorp folosind ca mediu de lucru 
programul Matlab/SimMechanics. Modelul automobilului a încorporat suspensiile din faţă şi 
spate, de tipul independent şi sistemul de direcţie cu pinion şi cremalieră (fig. 5.7 stânga). Pentru 
vizualizare a fost considerat un şasiu cu o geometrie simplă, asemănătoare cu un autovehicul de 
teren (fig. 5.7 dreapta). 

  

Fig. 5.5. Modelul CAD al automobilului 

La modelul de automobil s-a folosit sistemul de 
coordonate ISO, cu OX orientată spre înainte şi 
direcţia axei OZ orientata în sus. Modelul 
multicorp al automobilului a fost dezvoltat 
urmărind arhitectura prezentată în figura 5.6. 
Pentru simplitate, roţile de autovehicul au fost 
conectate la sol folosind cuple care permit 5 
mişcări relative independente: 3 rotaţii după 
fiecare axă a sistemului de coordonate şi 2 
translaţii în planul XOY. În acest fel s-a eliminat 
posibilitatea de pierdere a contactului cu 
suprafaţa de rulare. Forţele de la roată sunt 
calculate folosind datele experimentale preluate 
din literatura de specialitate, stocate în tabele. 
Fiecare roată, la rândul său, este legată la şasiul 
autovehiculului prin modelul de suspensie 
aferent.Cu aceste elemente s-a construit modelul 
Simulink al automobilului din blocuri care 

modelează roţile, suspensia, şasiul, sistemul de direcţie şi conducătorul. 

  

Fig. 5.3. Forţa longitudinală normalizată în funcţie 
de raportul de alunecare şi unghiul de derivă 

Fig. 5.4. Forţa laterală normalizată în funcţie de 
raportul de alunecare şi unghiul de derivă 

 
Fig. 5.6. Schema structurală al modelului 

automobilului 
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Roţile autovehiculului sunt conectate la blocurile care 
modelează suspensiile roţilor. Blocul care modelează 
sistemul de direcţie este conectat de roţile din faţă, de 
blocul care simulează conducătorul şi de blocul şasiului. 
Blocurile de suspensie sunt conectate la blocul sub-şasiului 
şi de blocul şasiului. Modelul de automobil foloseşte 
modelul de pneu prezentat în subcapitolul 5.1.2. Blocul de 
conducere controlează viteza unghiulară a roţilor şi rotaţia 
volanului. Pentru vizualizarea simulării s-a construit un alt 
bloc SIMULINK ce creează o scenă virtuală folosind 
modele VRML (fig. 5.7). 

Punctele de conexiune din suspensie au fost introduse parametrizat, iar datele sunt citite dintr-un 
fişier Matlab. În acest fel, se pot modifica cu uşurinţă poziţiile conexiunilor elementelor din 
arhitectura suspensiei şi astfel se poate testa rezultatul prin simularea pe calculator. 

  

Fig. 5.8. Curba de control pentru virare şi accelerare a automobilului 

Pentru validarea modelului a fost conceput un test în care este efectuat un viraj de tip S, la care 
conducătorul acţionează volanul după curba prezentată în figura 5.8, stânga. În această figură 
punctele de maxim reprezintă o rotaţie de 135 de grade în ambele direcţii. Controlul acceleraţiei 
a fost de tip step-în/step-out, termen folosit în literatura de specialitate pentru un control de tip 
treaptă pentru accelerare şi frânare, prezentat în figura 5.8 dreapta. 

  

Fig. 5.9. Distanţa parcursă şi viteza automobilului 

Figura 5.9 prezintă rezultatele simulării. În partea stângă este prezentată deplasarea 
automobilului: spaţiul parcurs pe direcţia X, Y şi Z, iar în partea dreapta este prezentată viteza 
liniară a automobilului după cele trei direcţii. 

 
Fig. 5.7. Vizualizarea VRML al simulării 



Interfeţe cu retur haptic pentru prototiparea virtuală a subsistemelor de conducere a 
automobilului în mediu imersiv 

28 

5.1.4. Modelarea celorlalte componente ale sistemului de direcţie  

Sistemele de servo-asistare s-au răspândit mult în 
construcţia de automobile, pe de o parte datorită 
creşterii sarcinii pe puntea din faţă, pe de altă 
parte datorită caracteristicilor impuse sistemului 
de direcţie[Reimpell 2001, Heisler 2002]. În 
general sistemele de direcţie cu servomecanism 
detectează efortul de la volan cu diferite metode 

şi introduc o forţă sau un moment adiţional în sistem care să ajute conducătorul de automobil. Un 
element important în dezvoltarea acestor sisteme este reprezentat de controlul forţei (sau 
momentului) de asistare în funcţie de condiţiile de deplasare. Sistemul de direcţie cel mai 
răspândit la autoturisme, este cel cu mecanism de acţionare cu pinion şi cremalieră [Reimpell 
2001, Heisler 2002] (fig. 5.10). Dezavantajul sistemelor cu servodirecţie este filtrarea excesivă a 
informaţiei care se transmite prin sistem de la roată spre volan, şi astfel se reduce „simţul 
drumului”. Acest lucru dăunează atât siguranţei active cât şi confortului. Ca urmare, dezvoltarea 
sistemului cu servodirecţie este întotdeauna un compromis între forţa de asistare a 
servomecanismului şi returul haptic oferit (feed-back ul de la calea de rulare). 

Cele mai răspândite servomecanisme sunt cele cu acţionare hidraulică. La aceste sisteme, 
volanul este conectat la pinion prin intermediul unei unităţi de valve, care controlează forţa de 
asistare a sistemului. Valva împreună cu sistemul hidraulic modulează presiunea dintr-un 
cilindru conectat la cremalieră, şi astfel asigură o forţă adecvată de asistare. Schema de operare a 
sistemului este prezentată în figura 5.11 [Rösth 2007]. 

 
Fig. 5.11. Schema de operare a servomecanismului hidraulic 

Deoarece la servomecanismele hidraulice valva este elementul de control, proiectarea acesteia 
influenţează profund comportamentul sistemului. Ca urmare, Prototiparea Virtuală Haptică a 
sistemului de direcţie are drept scop principal optimizarea sistemului de valvă al 
servomecanismului cu acţionare hidraulică. Componentele principale ale ansamblului valvă-
pinion sunt prezentate în figura 5.12. 

  
Fig. 5.12. Componentele principale a ansamblului 

valvă-pinion 
Fig. 5.13. “Boost Curve” – curba de servoasistare – 

La servomecanisme hidraulice unul dintre parametrii cei mai importaţi este relaţia dintre 
momentul aplicat manual şi momentul de asistenţă generat de unitatea servo, întâlnit în literatură 
sub denumirea de „boost curve” [Rösth 2007, Data 2004]. Curba de servoasistare – „boost 

Fig. 5.10. Pinion şi cremalieră 
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curve” – arată caracteristica statică a unităţii servo şi este determinată de geometria valvei. 
Figura 5.13 arată o curbă de servoasistare şi diferitele condiţii de conducerea automobilului. 
Profilul curbei de servoasistare este întotdeauna un compromis între asistare şi „simţul 
drumului”. Astfel. în prototiparea virtuală a acestor mecanisme un rol important îl joacă 
identificarea profilului optim. Ca atare, sistemul haptic dezvoltat pentru prototipare virtuală a 
fost conceput astfel încât să permită testarea a diferite curbe de servoasistare, pentru a identifica 
profilul optim. 

5.1.5. Modelele CAD ale sistemului de direcţie  

Pentru sistemul de direcţie s-au elaborat modelele CAD ale unităţii pinionului, a valvei 
servomecanismului hidraulice, cremalierei şi elementelor de etanşare ca şi ale carcasei cutiei de 
direcţie. Figura 5.14, stânga prezintă elementele unităţii pinion – valvă, cu toate componentele 
acestora. O vedere de ansamblu este prezentată în figura 1.14, dreapta.  

Pentru sistemul de direcţie, modelul CAD cuprinde următoarele componente: unitatea 
pinionului; valva servomecanismului hidraulic; cremalieră şi elementele de etanşare; carcasa 
cutiei de direcţie; braţ oscilant superior şi inferior pentru partea stângă şi partea dreaptă; butucul 
roţii (stânga şi dreapta); jante; pneuri; amortizorul; bielete; şasiu. 

  
Fig. 5.14. Modelele CAD a elementelor unităţii pinion – valvă şi vederea de ansamblu  

În figura 5.15 este prezentată cremaliera cu elementele de etanşare şi ghidajul. Figura 5.16 
prezintă ansamblul întregului sistem. 

 

 
Fig. 5.15. Modelul CAD a cremalierei cu elementele de 

etanşare 
Fig. 5.16. Modelul CAD a ansamblului de cutie de 

direcţie cu servomecanism hidraulic 

Sistemul de direcţie prezentat în figura de mai sus a fost implementat în modelul suspensiei 
automobilului (fig. 5.17) utilizat la prototiparea virtuală. Modelul ansamblului CAD al 
suspensiei s-a realizat din următoarele componente: braţ oscilant superior şi inferior pentru 
partea stângă şi partea dreaptă, butucul roţii (stânga şi dreapta), jante, pneuri, amortizorul, bielete 
şi şasiu.  

5.1.6. Modelul CAE al sistemului de direcţie 

Conform Blundell [Blundell 2004] există trei tipuri de analize la care se folosesc modele de 
suspensii independente: 

 Analiză verticală cinematică sau quasi-cinematică la trecerea peste un obstacol 
 Analiza statică sau quasi-statică de durabilitate 
 Analiză de durabilitate dinamică – vibraţii 
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Fig. 5.17. Modelul CAD a punţii automobilului Fig. 5.18. Modelul multicorp a suspensiei 

Modelul virtual de suspensie integrat în prototipul virtual dezvoltat pentru scopul prezentei 
cercetări simulează mişcarea quasi-cinematică pe verticală la trecerea peste un obstacol. 
Considerând şasiul automobilului fix, se excită roţile modelului virtual al suspensiei şi se 
analizează forţele transmise la volan. Modelul multicorp a avut ca bază arhitectura dată în 
[Blundell 2004], prezentată în figura 5.18 şi reprezintă suspensia faţă a unui vehicul cu sistemul 
de direcţie cu servomecanism hidraulic. 

Deoarece în cazul prototipării virtuale haptice a sistemului de direcţie este nevoie de calcul în 
timp real şi totodată trebuie controlat şi motorul electric al dispozitivului haptic, s-a ales 
modelarea sistemului cu softul MATLAB/Simmechanics şi Simulink [Erdélyi 2009 b, 2009 c]. 
Utilizând softurile menţionate s-a construit modelul multicorp a punţii şi a sistemului de direcţie. 
Proprietăţile mecanice ale corpurilor, poziţia şi orientarea acestora au fost extrase din modelul 
ansamblului CAD. După acesta s-au impus constrângerile cinematice între corpuri şi elementele 
de forţă. 

Vizualizarea simulării în mediu imersiv s-a realizat 
prin intermediul modelelor VRML exportate din 
modelele CAD (fig. 5.19), asamblate pe baza 
poziţiilor şi orientărilor componentelor. În timpul 
simulării, poziţiile şi orientările corpurilor se 
calculează pentru fiecare pas de integrare şi se 
actualizează reprezentarea grafică în timp real, 
rezultând astfel animaţia grafică pe display. Pe 
parcurs, se poate schimba punctul de vizualizare, iar 
puntea se poate roti, mări sau micşora utilizând 
funcţiile de navigare în mediul virtual. 

5.2. PROTOTIPAREA VIRTUALĂ HAPTICĂ A SCHIMBĂTORULUI 
DE VITEZE A AUTOMOBILULUI 

La autovehicule, în general, puterea motoarelor cu ardere internă se transmite prin turaţie şi 
cuplu la roţile motoare. Rolul cutiei de viteze este să ajusteze turaţia motorului transmisă spre 
roţi, potrivit cerinţelor conducătorului. Cutiile de viteze manuale cu trepte au un număr finit de 
rapoarte de transmitere, în general 5 ~ 6. Pentru operarea lor, cutiile de viteze sunt echipate cu un 
mecanism care permite schimbarea treptelor [Heisler 2002]. Treptele de viteză sunt realizate prin 
cuplarea roţilor dinţate la arborele secundar prin intermediul sincronizatoarelor. 
Sincronizatoarele, pe lângă faptul că realizează cuplarea treptelor, au şi rolul de a egaliza vitezele 
unghiulare ale arborelui şi roţii dinţate înainte de cuplarea lor la rotaţie. Ele permit schimbarea 
rapidă şi fără şocuri ale treptelor, independent de îndemânarea conducătorului [Garrett 2001]. 

Fig. 5.19. Vizualizarea simulării 
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Pentru scopul prezentei cercetări s-a considerat un tip de sincronizator răspândit, sincronizatorul 
conic cu presiune constantă. Principiul de funcţionare a sincronizatorului conic constă în 
aducerea în contact a coroanei cu roata dinţată pe suprafeţele conice, unde vitezele unghiulare se 
egalizează datorită forţei de frecare care apare la contactul între acestea. 

În figura 5.20 se prezintă construcţia unui sincronizator conic cu presiune constantă şi fazele 
succesive de cuplare în cazul obţinerii treptei de priză directă. 

Principiul de lucru al sincronizatorului conic cu presiune constantă cuprinde două etape: 

 sincronizarea vitezei unghiulare a arborelui secundar cu a uneia dintre roţile dinţate care 
urmează să se cupleze (fig. 5.20, b) 

 cuplarea danturii coroanei cu dantura auxiliară a roţii dinţate respective, când se produce 
cuplarea propriu-zisă (fig. 5.20, c) 

  

Fig. 5.20. Construcţia unui sincronizator conic cu presiune constantă şi fazele succesive de cuplare 

Arcurile sincronizatorului au o importanţă deosebită în ceea ce priveşte funcţionarea optimă a 
sincronizatorului şi în acelaşi timp modifică şi proprietăţile haptice ale schimbătorului de viteze. 
Astfel, prin modificarea rigidităţii arcurilor putem acţiona direct asupra confortului de schimbare 
a treptelor. Din acest motiv, sistemul haptic pentru prototiparea virtuală a schimbătorului de 
viteze s-a concentrat asupra realizării unui compromis, pentru a obţine atât funcţionarea optimă a 
sincronizatorului cât şi proprietăţile haptice dorite. 

5.2.1. Modelele CAD ale manetei schimbătorului  

Pentru a realiza prototiparea virtuală haptică a manetei schimbătorului de viteze a automobilului 
într-o primă etapă s-au dezvoltat modelele CAD ale componentelor. 

Modelul CAD al sincronizatorului conic cu presiune constantă cuprinde următoarele 
componente: roata dinţată (fig. 5.21, 1); manşonul sincronizatorului (fig. 5.21, 9); coroana 
sincronizatorului (fig. 5.21, 2); bile (fig. 5.21, 4); furca sincronizatorului (fig. 5.21, 5); manşonul 
cu suprafaţă conică interioară (fig. 5.21, 8); pastile (fig. 5.21, 3); manivelă (fig. 5.21, 6); tijă 
culisantă (fig. 5.21, 7). 

Figura 5.21 prezintă componentele sincronizatorului şi ansamblul sistemului. 

  

Fig. 5.21. Modelul CAD a componentelor şi al ansamblului schimbătorului de viteze 
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5.2.2. Modele CAE al manetei schimbătorului  

Modelul CAE a fost realizat în softul 
ADAMS/View, în care s-a construit modelul 
multicorp pentru principalele elemente ale 
sincronizatorului (fig. 5.22). Roata dinţată 1 este 
conectată la bază printr-o cuplă de rotaţie şi un 
amortizor pentru a prelua puterea de la coroana 
sincronizatorului. Între roata dinţată şi coroana 
sincronizatorului a fost introdus un contact definit în 
ADAMS ca „ restitution contact”, pentru a putea 
simula angrenarea între dinţii coroanei şi a roţii. 
Coroana este conectată la manşonul 
sincronizatorului printr-o cuplă de translaţie 

asigurând astfel viteze unghiulare egale a celor două părţi. La coroană sunt conectate şi cele trei 
pastile, reprezentate în figura 5.21, prin cuple de translaţie. Cele trei bile ale pastilelor sunt 
conectate la coroană prin elemente elastice, fiecare la câte un corp fără masă prin cuple de 
rotaţie, iar între aceste corpuri şi coroana sincronizatorului au fost stabilite trei relaţii de contact 
tip restitution. Astfel, când se deplasează coroana pentru a cupla o treaptă, bilele sunt forţate să 
iasă din locaşul lor şi să intre într-un alt locaş. Furca sincronizatorului se conectează la coroană 
printr-o cuplă de rotaţie. Între coroană şi bază se află o cuplă cilindrică care permite deplasarea 
coroanei, pentru a putea realiza cuplarea treptei. Manşonul sincronizatorului este conectat la bază 
printr-o cuplă de rotaţie, la care este definită şi o viteză constantă de rotaţie, pentru a simula 
rotaţia arborelui. Manivela, care are rolul de a deplasa coroana, este conectată printr-o cupla 
sferică la un corp cu masă zero denumit dummy body. Acest corp la rândul său este conectat 
printr-o cuplă plan-plan la furca sincronizatorului. În acest fel, se obţin cinci grade de mobilitate 
între manivelă şi furcă. Manivela este conectată la bază printr-o cuplă de rotaţie, la care este 
definită şi o viteză constantă de rotaţie, după o curbă de tip treaptă, care asigură o rotaţie de 8 
grade în 5 secunde, simulându-se astfel cuplarea treptei. 

Pentru a vizualiza procesul de schimbarea 
treptei a fost introdusă şi maneta 
schimbătorului de viteză care a fost conectată 
rigid la manivelă prin intermediul unui arbore. 
Furca este fixată pe tija culisantă conectata la 
bază printr-o cuplă de translaţie. Între tijă şi 
bila tijei a fost stabilita o relaţie de contact tip 
restitution. Bila tijei este cuplată la un corp 
fără masă printr-o cuplă de rotaţie, care la 

rândul său este conectat la bază printr-o cuplă de translaţie şi un element elastic. Când se 
efectuează o schimbare de treaptă, această bilă se deplasează prin rostogolire dint-un locaş în 
altul. În acest fel, se poate simula o schimbare de treaptă şi analiza astfel forţele care apar la 
cuplarea sincronizatorului. Obiectivul analizei cu metoda MBS este determinarea profilului de 
forţă la cuplarea unei trepte. Acesta este dictat în cea mai mare măsură de bile şi arcurile lor ca  
şi contactul între coroană şi roata dinţată.  

Astfel, la simularea cuplării unei trepte a fost măsurat momentul de torsiune care apare în cupla 
de rotaţie a manivelei, necesar ca manivela să deplaseze coroana sincronizatorului la cuplarea 
unei trepte. La prima încercare nu s-a considerat contactul între dinţii coroanei şi ale roţii dinţate. 
Profilul momentului în acest caz este prezentat în figura 5.23. După cum se observă, există două 
extreme pe grafic: unul pozitiv şi unul negativ. Aceste vârfuri se datorează deplasărilor bilelor, 
atunci când sunt forţate să treacă dintr-un locaş în altul. 

Fig. 5.22. Modelul multicorp a semnalizatorului 

 
Fig. 5.23. Profilul momentului la cuplarea unei trepte 

(nu se consideră contactul între dinţii) 



ERDÉLYI Hunor - Etele 

33 

La încercarea a doua a fost activat contactul dintre coroană şi roată dinţată. În acest caz apare un 
extrem în profilul de moment al cuplării, care reprezintă intrarea în contact a dinţilor, şi 
transmiterea energiei cinetice (fig. 5.24). Diferite cazuri pot fi studiate simulând intrarea în 
contact a dinţilor, sau chiar cazul în care dinţii se lovesc exact cap la cap, caz în care este cel mai 
dificil să se realizeze cuplarea. 

După ce s-au determinat profilurile de 
cuplu, acestea sunt salvate cu scopul 
prelucrării şi utilizării la simularea pe 
dispozitivul haptic. Pentru simplitate a 
fost modelată o singură cuplare de 
treaptă, însemnând că manivela se 
roteşte doar într-o singură direcţie, 
pentru a putea simula o rotaţie în 
ambele direcţii, considerând apoi şi 
profilul simetric. Acest profil 

reprezintă momentul cu care se opune maneta schimbătorului, la cuplarea unei trepte. Pe baza 
acestui profil de moment a fost calculat şi curentul de alimentare a motorului dispozitivului 
haptic. 

5.3. PROTOTIPAREA VIRTUALĂ HAPTICĂ A FRÂNEI ŞI 
AMBREIAJULUI AUTOMOBILULUI 

5.3.1. Aspecte legate de modelarea frânei 

Un sub-sistem foarte important al automobilului este sistemul de frânare, care asigură oprirea sau 
staţionarea automobilului în condiţii sigure. Sistemul de frânare al automobilului trebuie să 
îndeplinească trei criterii distincte [Garrett 2001, Bosch 2007]: în situaţii de urgenţă trebuie să 
oprească vehiculul în cel mai scurt timp posibil, trebuie să permită coborârea pantelor lungi cu o 
viteză constantă, trebuie să asigure staţionarea automobilului pe panta maximă pe care poate să o 
învingă. 

Din punctul de vedere al ergonomiei la utilizarea frânei, se impun următoarele cerinţe [Heisler 
2002]: forţa de apăsare a pedalei când sistemul de frânare operează la capacitatea maximă nu 
trebuie să fie mare, pentru a nu depăşi forţa pe care conducătorul o poate exercita; momentul de 
frânare trebuie să fie uşor controlabil. 

Schema principală a sistemului de frânare este 
prezentată în figura 5.25 [Heisler 2002]. 
Sistemul de frânare este acţionat cu o pedală pe 
care conducătorul o apasă cu forţa F. Această 
forţă este amplificată de servomecanismul 
sistemului de frânare şi se obţine forţa F2 
superioară forţei F. Depresiunea aplicată 
servomecanismului, necesară pentru 
amplificarea forţei se ia de la galeria de admisie 
a motorului. Forţa amplificată F2 se transmite 
pistoanelor pompei centrale. Presiunea creată în 
pompă se transmite la cilindrii de acţionare a 
frânelor din faţă şi frânelor din spate. 

Caracteristica sistemului de frânare cu servomecanism este prezentată în figura 5.26 [Heisler 
2002]. În această figură se poate observa curba caracteristică de funcţionare a sistemului de 
frânare cu servomecanism vacuumatic şi fără servomecanism. Presiunea în pompa centrală – 

 
Fig. 5.25. Schema principală a sistemului de frânare 

cu servomecanism vacuumatic [Heisler 2002] 

 
Fig. 5.24. Profilul momentului la cuplarea unei trepte, când se 

consideră contactul între dinţii coroanei şi ale roţii 
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prezentată pe axa verticală – este determinată în 
funcţie de forţa de apăsare a pedalei de frânare.  

Relaţia între forţa aplicată la pedala de frână şi 
presiunea în conductele de frână se poate 
determina folosind relaţiile prezentate mai jos. 
Considerând schema principală din figura 5.25, 
se notează : 

 F = forţa de apăsare a pedalei [N] 
 F1 = forţa de împingere a tijei [N] 
 F2 = forţa de împingere a pistonului 

servomecanismului [N] 
 P1 = presiunea în camera anterioară 

[kN/m2] 
 P2 = presiunea în camera posterioară 

[kN/m2] 
 P3 = presiunea lichidului de frână în pompa centrală [kN/m2] 
 A1 = aria transversală a pistonului servomecanismului [m2] 
 A2 = aria transversală a cilindrului pompei centrale [m2] 
 i = raportul de transmitere al pârghiei pedalei 

Forţa de împingere a tijei: 

FiF ⋅=1  

Forţa de împingere a pistonului servomecanismului: 

)( 2112 PPAF −=  

Presiunea lichidului de frână în pompa centrală: 

2

21
3

A

FF
P

+
=  

Astfel pentru a obţine o anumită presiune în pompa centrală, forţa care trebuie să o exercite 
conducătorul poate fi determinată cu următoarea relaţie: 

i

PPAAP
F

)( 21123 −⋅−⋅
= . 

Astfel, se poate observa că forţa de apăsare a pedalei de frână depinde de parametrii constructivi 
ai sistemului de frânare. Ca atare, în cadrul tezei de doctorat s-a vizat conceperea unui sistem 
care permite să fie testat returul de forţă la pedala de frână pentru diferite valori ale parametrilor 
constructivi.  

5.3.2. Aspecte legate de modelarea ambreiajului 

Utilizarea ambreiajelor este impusă de caracteristicile funcţionale ale motoarelor şi transmisiilor. 
Motoarele cu ardere internă pot fi pornite numai fără sarcină. Mersul unui motor este asigurat 
începând de la o turaţie minimă de funcţionare (500 – 1000 rot/min). Pornirea automobilului de 
pe loc se face prin cuplarea progresivă a motorului, aflat în funcţionare la mers în gol, cu 
organele de transmisie aflate în repaus, schimbătorul de viteze fiind în prealabil cuplat la treapta 
I-a [Heisler 2002, Garrett 2001]. Cerinţa principală impusă ambreiajului este aceea ca momentul 
pe care îl poate transmite să fie reglabil, lucru ce poate fi obţinut prin mai multe soluţii 
constructive, dintre care pentru modelare s-a ales ambreiajul mecanic simplu cu arc central 
diafragmă, prezentat în figura 5.27. 

 
Fig. 5.26. Caracteristica de funcţionare a sistemului 

de frânare cu servomecanism vacuumatic 
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Arcul diafragmă 5 este fixat în carcasa 3 
cu ajutorul ştifturilor 6. Pe ambele părţi ale 
diafragmei se găsesc inele de reazem 4. 
Discul de presiune 2 presează discul 
condus pe suprafaţa frontală a volantului. 
În timpul decuplării, manşonul de 
decuplare apasă pe capetele braţelor 
elastice ale arcului diafragmă, formate prin 
tăieturi radiale. Astfel arcul este rotit în 

raport cu inelul 4 şi deplasează discul de presiune, eliberând discul condus. 

Această construcţie asigură o presiune uniformă asupra discului de presiune, iar gabaritul 
ambreiajului este mai mic în comparaţie cu celelalte tipuri de ambreiaje.  

Returul de forţă la apăsarea pedalei de ambreiaj depinde în cea mai mare parte de caracteristica 
arcului diafragmă. Astfel în cadrul tezei de doctorat s-a vizat dezvoltarea unui sistem haptic cu 
care se pot testa diferite configuraţii pentru arcul diafragmă. 

5.3.3. Modele CAD a frânei şi al ambreiajului 

Pentru a realiza prototiparea virtuală haptică a frânei şi al ambreiajului, într-o primă etapă s-au 
dezvoltat modelele CAD ale componentelor. Studiul s-a concentrat asupra modelarea fidelă a 
sistemului de frânare cu servomecanism vacuumatic şi al ambreiajului mecanic monodisc. 

Modelul CAD al pompei centrale (fig. 5.28) 
cuprinde următoarele componente: tijă 1, piston 
principal 2, piston secundar 5, arcuri 4, 7, 
garnituri 3, 6, cilindru 8, şurub 9, rezervor10, 
capac 11. Modelul CAD al unităţii servo (fig. 
5.29 stânga) cuprinde următoarele componente: 
pedală 1, tijă de conectare 2, tijă 3, bucşă 4, 
piston 5, arc 6, membrană din cauciuc 7, carcasa 
camerei de aer 8. Figura 5.29 dreapta prezintă 
modelul CAD al ansamblului sistemului de 
frânare. 

Modelul CAD al ambreiajului cuprinde următoarele componente: discurile de fricţiune (fig. 5.30, 
1), discul de presiune (fig. 5.30, 2), carcasa ambreiajului (fig. 5.30, 3), arcul de presiune tip 
diafragmă (fig. 5.30, 4), inele de reazem (fig. 5.30, 5), lagăr de presiune (fig. 5.30, 6), pârghii şi 
manşoane de decuplare (fig. 5.30, 7, 8).  

Figura 5.31 prezintă modelul CAD al ansamblului ambreiajului. 

  

Fig. 5.29. Componentele modelului CAD al unităţii servo şi al ansamblului frânei 

 
Fig. 5.28. Componentele modelului CAD al pompei 

centrale  

 
Fig. 5.27. Schema constructivă al ambreiajul simplu cu arc 

central sub formă de diafragmă 
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Fig. 5.30. Componentele modelului CAD al 
ambreiajului 

Fig. 5.31. Modelul CAD al ansamblului 
ambreiajului 

5.3.4. Modelul cu elemente finite al arcului diafragmă 

Modelul CAD oferă informaţii geometrice 
fundamentale pentru a construi modelul cu elemente 
finite (FEM) şi/sau modelul multicorp (MBS). 
Programele Multibody consideră corpurile rigide, iar 
modelarea elasticităţii este posibilă doar pentru 
corpuri cu geometrie simplă. Astfel pentru a modela 
un corp elastic cu o geometrie complexă programele 
de simulare multicorp se bazează pe date importate 
din programe de simulare cu elemente finite. Modelul 
CAE realizat combină metoda multicorp pentru a 
simula mişcări neliniare mari şi metoda elementelor 
finite pentru a modela corpurile flexibile, obţinând 
astfel o simulare mai completă. 

În prima etapă, s-a dezvoltat modelul multicorp rigid al ansamblului, după care a fost introdus 
modelul elastic al arcului de presiune tip diafragmă. Pentru acesta a fost creat un model de 
elemente finite al arcului diafragmă, la care s-au definit puncte de interfaţă cu modelul multicorp 
şi pentru care s-a făcut analiza modală.  

Simularea a avut ca obiectiv determinarea 
profilului de forţă la decuplarea 
ambreiajului. Procesul de transfer al 
componentelor flexibile utilizate pentru 
realizarea modelului multicorp constă în 
următoarele etape generale: 

 Construirea modelului cu elemente 
finite. 

 Modelarea punctelor de interfaţă. 
 Exportul spre programul multicorp 

(şi crearea fişierului modal neutru 
întâlnit „modal neutral file”). 

 Rularea simulării utilizând fişierul 
modal neutru. 

Figura 5.32 prezintă procesul de modelare CAE şi de obţinere a profilului de forţă pentru 
ambreiaj. După cum se poate observa, modelul CAD este punctul de plecare, pe baza căruia se 
construieşte modelul rigid de ansamblu al ambreiajului folosind un program multibody. Pe de 
altă parte, analiza cu elemente finite porneşte de la modelul CAD al arcului diafragmă pentru 
care se determină proprietăţile modale. 

 
Fig. 5.32. Procesul de modelare CAE pentru 

ambreiaj 

 
Fig. 5.33. Modelul cu elemente finite al arcului 

diafragmă şi punctele de interfaţă 
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Pasul următor este obţinerea fişierului modal neutru, care este introdus în modelul multicorp 
rigid, pentru a transforma arcul diafragmă, modelat prin corp rigid, în corp elastic. După ce se 
obţine modelul elastic multicorp al ambreiajului se rulează analiza pentru a determina profilul de 
forţă la debreiere.  

Modelul cu elemente finite al arcului diafragmă a fost dezvoltat pornind de la modelul CAD al 
arcului diafragmă (fig. 5.33). Etapele principale la dezvoltarea modelului cu elemente finite au 
fost următoarele: introducerea geometriei utilizând un format neutru (IGES), definirea 
proprietăţilor de material, definirea tipurilor de elemente, discretizarea corpului. 

Proprietăţile mecanice pentru arcul diafragmă au fost setate folosind următoarele date: modulul 
Young: 2.05e+10 N/m2, raport Poisson: 0.29, densitate: 7870 Kg/m3. 

Pentru elementele de tip grindă au fost setate caracteristici de rigiditate mărită şi densitate 
scăzută. La arcul diafragma s-a folosit elementul SOLID45, iar pentru modelarea conexiunii 
punctelor de interfaţă cu structura arcului diafragmă s-a folosit elementul BEAM4. BEAM4 este 
un element uni-axial ce poate simula tensiune, compresiune, torsiune şi încovoiere. SOLID45 
este folosit la modelarea structurilor 3D solide. Acest element este definit prin opt noduri având 
câte trei grade de libertate: translaţii în direcţiile nodale x, y şi z. 

5.3.5. Modelarea punctelor de interfaţă 

Pentru a putea folosi un corp elastic modelat cu elemente finite într-un sistem multicorp, un 
aspect important îl reprezintă modelarea punctelor de interfaţă şi modul de legare a acestora la 
structura discretizată. Un punct de interfaţă reprezintă un nod în care vor fi aplicate forţe sau vor 
fi poziţionate cuple în sistemul multicorp (fig. 5.33). 

La modelarea punctelor de interfaţă s-a ţinut cont de următoarele: s-au determinat în primul rând 
punctele în care vor fi dispuse cuple în sistemul multicorp; punctele de interfaţă au 6 grade de 
libertate; forţa aplicată în punctul de interfaţă trebuie să fie distribuită pe o suprafaţă a structurii; 
distribuirea forţei s-a realizat prin crearea unei structuri asemănătore unei pânze de păianjen; 
folosind elemente de tip grindă; la elementele de grindă s-a impus rigiditate mărită şi masă 
scăzută pentru a nu modifica proprietăţile de vibraţie a sistemului. 

Figura 5.33 prezintă modul în care punctele de interfaţă sunt legate de structură folosind 
elemente tip grindă. Astfel forţa şi momentul aplicate în aceste puncte vor fi distribuite pe 
elementele arcului diafragmă şi pe suprafaţa de rezemare a acestuia.  

5.3.6. Crearea fişierului modal neutru 

Algoritmul de creare a fişierului modal neutru (MNF) este bazat pe analiza modală. Astfel doar 
proprietăţile liniare sunt luate în considerare la formarea fişierului modal neutru. Toate 
neliniarităţile fizice şi geometrice sunt neglijate.  

Fişierul modal neutru conţine următoarele informaţii: unităţi de măsură; proprietăţile corpului: 
masa, momente de inerţie, coordonatele centrului de masă; matricele de rigiditate şi de masă 
reduse în ceea ce priveşte punctele de interfaţă; moduri de interfaţă normale (utilizatorul 
determină numărul de moduri proprii care vor fi calculate); moduri ale constrângerilor de 
interfaţă. 

5.3.7. Modelul multicorp elastic 

Modelul multicorp al ambreiajului a fost dezvoltat folosind programul ADAMS/View. 
Geometria corpurilor a fost importată din programul CAD. Discul de presiune a fost considerat 
ca fiind baza sistemului. Între discul de presiune şi arcul diafragmă a fost introdusă o cuplă de 
rotaţie. Coordonatele acestei cuple sunt identice cu coordonatele primului punct de interfaţă. În 
următorul punct de interfaţă a fost introdusă o altă cuplă de rotaţie între arcul diafragmă şi 
lagărul de presiune. Tot o cuplă de rotaţie a fost introdusă şi între manşonul de decuplare şi 
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lagărul de presiune, ca şi între manşon şi pârghia 
de decuplare. La rândul său, pârghia de 
decuplare a fost conectată la bază cu o cuplă cu 
un grad de libertate de rotaţie şi două grade de 
libertate de translaţie. După ce s-a dezvoltat 
modelul multicorp rigid, arcul diafragmă a fost 
transformat în corp flexibil, folosind fişierul 
modal neutru, prin conectarea acestuia la 
sistemul multicorp prin punctele de interfaţă, în 
care sunt introduse cuplele de rotaţie. 

Pasul următor a fost introducerea unei funcţii de 
rotaţie a pârghiei, obţinând astfel decuplarea 
ambreiajului. În timp ce pârghia exercită o forţă 
normală asupra manşonului de decuplare, 
lagărului de presiune exercită o forţă normală 

asupra arcului diafragmă, care la rândul său se deformează (fig. 5.34). Profilul de forţă la 
decuplarea ambreiajului este măsurat şi salvat pentru prelucrare ulterioară fiind folosit la 
simularea returului de forţă la pedala ambreiajului cu sistemul haptic dezvoltat. 

6. CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND IMPLEMENTAREA 
CONCEPTULUI DE PROTOTIPARE VIRTUALĂ HAPTICĂ 

6.1. GENERALITĂŢI DESPRE PROIECTAREA ŞI DEZVOLTAREA 
SISTEMELOR HAPTICE INDIVIDUALE PENTRU SIMULAREA 
SUBSISTEMELOR DE CONDUCERE A AUTOMOBILULUI 

În acest subcapitol se prezintă construcţia dispozitivelor experimentale realizate cu scopul 
realizării interacţiunii cu prototipurile virtuale ale subsistemelor de conducere al automobilului. 
Cu ajutorul acestora se poate introduce mişcare mecanica din mediul real în cel virtual şi se 
obţine moment motor în mediul real în funcţie de forţele calculate în mediul virtual. 

Pentru a putea simula prototipurile virtuale ale subsistemelor de conducere s-a folosit un 
dispozitiv de acţionare rotativ care a fost controlat cu ajutorul PC-ului şi a cărui rotaţie a fost 
măsurata în orice moment utilizând un senzor de poziţie unghiular. La capătul acestui dispozitiv 
de acţionare rotativ s-au montat dispozitivele de interacţiune (volanul, maneta schimbătorului 
sau pedala) prin intermediul cărora utilizatorul poate interveni în sistem cu un moment mecanic 
(fig. 6.1). Pentru construcţia dispozitivului hardware s-a folosit un motor de curent continuu fără 
perii, cu două faze ce suporta o intrare de până la 200 W putere electrică. Motorul este produs de 
către compania elveţiana MAXON Motors şi poate fi controlat de către un modul de comanda 
EPOS 70/10, dotat un senzor de poziţie unghiular optic cu rezoluţia de 0,72 grade. Dispozitivele 
haptice au rolul de a simula diferite profiluri de forţă. Pe baza profilului de forţă, se determină un 
profil de curent de alimentare al motorului. Profilul de curent aferent profilului de forţă este 
determinat cu un calcul simplu bazat pe proprietăţile electro-mecanice ale sistemului, în funcţie 
de poziţia unghiulară a rotorului. Curentul electric I de alimentare a motorului electric se 
determină în funcţie de momentul mecanic M şi constanta de moment a motorului k cu relaţia I = 

M / k. Luând în considerare pierderile mecanice ale motorului şi ale reductorului planetar, se 
ajunge la o formulă relativ simplă pentru calculul curentului de alimentare a motorului: 

redmred
ik

M
I

ηη ⋅⋅⋅
= , 

în care ired este raportul de transmitere a reductorului montat pe arborele motorului, iar ηm şi ηred 

Fig. 5.34. Modelul Multicorp elastic al ambreiajului 
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reprezintă randamentul mecanic al motorului şi respectiv al reductorului. Momentul mecanic M 

la arborele motorului este calculat în funcţie de aplicaţie. 

Utilizând profilul de forţă care se simulează pe sistemul haptic, se poate calcula profilul 
curentului de alimentare în funcţie de poziţia unghiulară a rotorului. Acest calcul este realizat de 
către un modul dezvoltat în programul Matlab.  

În funcţie de aplicaţie se disting două posibilităţi referitoare la calculul profilului de forţă: 

 Profil de forţă calculat „OFF-LINE” 
 Profil de forţă calculat „ON-LINE” 

Profilul de forţă la anumite aplicaţii poate fi determinat prin calcule prealabile (off-line), după 
care acesta este salvat într-un tabel. La astfel de aplicaţii nu este necesară determinarea profilului 
forţei pentru fiecare pas al simulării, şi astfel se pot utiliza tabele în care se salvează profilul 
forţei, din care apoi prin interpolare se determina curba continuă. În literatura de specialitate 
aceste tabele sunt denumite „look-up table” . Pe de altă parte putem avea aplicaţii la care sunt 
multe variabile INPUT, inclusiv aleatoare, caz pentru care profilul de forţă nu poate fi definit 
anterior. În astfel de situaţii, profilul forţei pe care se simulează pe sistemul haptic este 
determinat prin calcule „ON-LINE”. În acest capitol sunt prezentate aplicaţii pentru ambele 
metode de calcul al profilului de forţă. 

Sistemele haptice dezvoltate 
de către autor folosesc un 
modul de comandă care 
stabileşte legătura între 
controler-ul EPOS şi 
simularea prototipului virtual 
pe calculator. Acest modul de 
comandă a fost dezvoltat în 
Matlab, şi utilizează funcţiile 
şi librăriile standard ale 
controlerului, prevăzute de 
către fabricant. Aceste funcţii 
creează legătura între motorul 

electric şi calculator, permit citirea poziţiei unghiulare a arborelui motorului şi asigură şi 
controlul motorului. În Anexa 1 sunt prezentate funcţiile dezvoltate de către autor în Matlab 
pentru realizarea comunicării cu controlerul EPOS.  

Sistemele haptice au fost dezvoltate într-un mod care permite implicarea acestora în procesul de 
prototipare virtuală atât a schimbătoarelor de viteze cat şi a ambreiajelor. Controlul sistemelor 
haptice a fost realizat în programul Simulink conceput cu scopul de a permite simularea 
diferitelor profiluri de forţă. Ca atare, a fost dezvoltat un bloc de comandă-comunicare a 
„controler”-ului motorului, care preia date referitoare la poziţia manetei şi transmite curentul de 
alimentare corespunzător pentru a obţine momentul dorit pe arborele motorului. Introducerea 
profilului de forţă s-a realizat prin intermediul unui tabel Look-Up Table. Pe baza datelor stocate 
în tabel şi în funcţie de unghiul de rotaţie al arborelui motorului, se determină momentul 
arborelui reductorului, utilizând metoda de interpolare liniară. În acest caz, parametrul de intrare 
este unghiul de rotaţie a arborelui motorului, care este citit de la controler cu blocul de 
comunicare. 

Pe baza momentului determinat prin simulări CAE, un bloc calculează curentul de alimentare al 
motorului şi transmite valoarea la blocul de comunicare, care la rândul său comunică această 
valoare controlerului motorului. Acest sistem permite testarea diferitelor profiluri de  forţă 
obţinute prin simulări. Utilizând profilul de forţă care se doreşte a fi simulat pe sistemul haptic, 

 
Fig. 6.1. Arhitectura generală a sistemelor haptice 
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se calculează profilul curentului de alimentare în funcţie de poziţia unghiulară a rotorului. Acest 
calcul este realizat modulul de comandă dezvoltat în programul Matlab care comunică cu 
controlerul EPOS al motorului şi îndeplineşte următoarele funcţii: 

 setează modul de operare a controlerului să fie în curent; 
 citeşte semnalele transmise de către senzorul de poziţie unghiular; 
 comunică controlerului valoarea curentului de alimentare al motorului. 

Pentru a putea realiza comunicarea cu controlerul motorului, a fost dezvoltată o funcţie Matlab 
ce poate fi introdusa în modelul Simulink. Această funcţie primeşte ca parametru de intrare 
valoarea curentului de alimentare, determinat prin interpolare liniară pe baza profilului de forţă a 
poziţiei rotorului. Funcţia apelează comenzile controlerului furnizate de fabricant. 

Pentru a explora avantajele conceptului de prototipare virtuală bazat pe dispozitivele haptice 
realizate au fost dezvoltate patru experimente care au avut ca obiectiv evaluarea eficienţei 
dispozitivelor haptice individuale comparativ cu utilizarea tehnicilor convenţionale de 
prototipare virtuală bazate pe rezultate numerice. 

În continuare vor fi prezentate cercetările experimentale pentru subsistemele de conducere al 
automobilului. 

6.2. CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND PROTOTIPAREA 
VIRTUALĂ HAPTICĂ A SISTEMULUI DE DIRECŢIE 

Sistemul haptic dezvoltat permite utilizatorului să testeze direct returul de forţă al prototipului 
virtual al unui sistem de direcţie cu servomecanism hidraulic. Sistemul haptic pentru simularea 
returului de forţă la volan foloseşte structura hardware descrisă anterior. Pe arborele reductorului 
motorului electric a fost montat un volan de automobil (fig. 6.2). Utilizatorul roteşte  volanul, iar 
returul de forţă la volan este furnizat de modelul virtual al sistemului de direcţie şi suspensiei al 
automobilului.  

Rolul dispozitivului haptic în acest ciclu de prototipare virtuală este testarea returului haptic 
realizat de servomecanismul hidraulic. Prin utilizarea sistemului haptic dezvoltat poate fi simulat 
returul de forţă la volan determinat cu simularea CAE a sistemului. Astfel, se pot lua decizii 
asupra modificării proiectului, ale căror efecte pot fi apoi testate pe sistemul haptic fără să fie 
nevoie de producerea unui prototip fizic real. 

Pentru simularea returului 
de forţă al sistemului de 
direcţie a fost necesară 
implementarea unui 
program de calcul ON-

LINE care să permită 
simularea forţelor din 
sistemul de direcţie în 
diferite condiţii. Modulul 
de calcul furnizează datele 
referitoare la momentul 
mecanic din coloana de 

direcţie, care este folosit la calculul alimentării motorului electric. Relaţia cu care se determină 
curentul electric de alimentare este asemănătoare cu cea prezentată anterior: 

redmred
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Fig. 6.2. Interfaţa haptică pentru volan 
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în care I este curentul electric de alimentare a motorului electric, 
cd

M este momentul mecanic din 

coloana de direcţie, k este constanta de moment a motorului, ired este raportul de transmitere a 
reductorului, iar ηm şi ηred reprezintă randamentul mecanic al motorului şi respectiv al 
reductorului. Deoarece returul de forţă al sistemului de direcţie depinde în mare măsură de 
configuraţia suspensiei automobilului şi de cinematica sistemului de direcţie, este necesară 
modelarea suspensiei din faţă, împreună cu sistemul de direcţie. Pentru modelare s-a ales o 
suspensie independentă cu două braţe oscilante transversale. Utilizând programul 
MATLAB/Simmechanics s-a construit modelul multicorp al punţii şi al sistemului de direcţie, al 
cărei arhitectură este prezentată în figura 6.3. Acest model a avut ca date de intrare solicitarea 
roţii în direcţia verticală şi rotirea pinionului direcţiei, iar ca date de ieşire returul de forţă din 
sistemul de direcţie. În timpul simulării, se calculează momentul pinionului, în funcţie de 
excitarea roţilor şi a unghiurilor de virare a acestora. Din momentul mecanic al pinionului este 

calculat curentul electric de 
alimentare a motorului electric al 
dispozitivului haptic, care este 
comunicat apoi modulului de 
comandă digital al acestuia. 
Senzorul poziţiei unghiulare a 
rotorului transmite informaţii de 
intrare pentru modulul de calcul.  

Pentru vizualizarea simulării s-a realizat un model VRML al suspensiei. Pe parcursul simulării, 
modelul dinamic de calcul comunică poziţia şi orientarea fiecărui corp al suspensiei, iar modulul 
de vizualizare al modelului VRML încorporat în modelul Simmechanics actualizează animaţia 
simulării. Procesul simulării sistemului de direcţie este prezentat în figura 6.4, ce ilustrează 
fluxul de informaţie către sistemul haptic şi către sistemul de vizualizare.  

Returul de forţă al sistemului de 
direcţie poate fi evaluat astfel pe 
dispozitivul haptic dezvoltat, ajutând 
la luarea unei decizii asupra 
modificării proiectului iniţial. În cazul 
modificării geometriei valvei 
servomecanismului, noii parametrii 
vor fi introduşi în modulul de calcul 
dinamic, iar rezultatul modificărilor 
poate fi evaluat din nou. În plus, 
sistemul poate fi adaptat şi pentru 
simularea servomecanismului electric, 
testând diferiţi algoritmi de control al 
forţei de asistare. Astfel, se închide 
ciclul de prototipare virtuală haptică a 
sistemului de direcţie. 

Descrierea experimentului 

Obiectivul experimentului a fost de a evalua posibilitatea estimării corecte a transmisibilităţii 
sistemului de direcţie caracterizat prin diferite curbe de servoasistare. Pentru acest experiment a 
fost realizată simularea multicorp al unei suspensii de automobil cu mecanism de direcţie 
servoasistat integrat. Proprietăţile acestui mecanism sunt determinate în principal de curba de 
servoasistare cu diverse profiluri posibile, prezentate în figura 6.5.  

În mod tradiţional se fac aprecieri referitoare la curba de servoasistare optimă utilizând rezultate 
numerice obţinute în urma simulării multicorp prezentate prin intermediul diagramelor.  

 
Fig. 6.4. Modul software a dispozitivului haptic pentru volan 

 
Fig. 6.3. Arhitectura modelului suspensiei şi al sistemului de direcţie
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Pentru experimentul numeric a fost 
considerată o curbă a unghiului de 
virare, care a avut o amplitudine de 
270 de grade, cu o frecvenţă de 0,5 
rad / s, pentru diferite cazuri de 
calitate de drum şi pentru o 
simulare de 40 secunde. Viteza 
teoretică a vehiculului a fost 
stabilita la 3 m/s, pentru calculul 
momentului de aliniere a roţilor. 
Trei curbe de servoasistare au fost 
testate pentru trei condiţii diferite 
de excitare a pneurilor: deplasare 

verticală zero; mişcarea verticală sinusoidală; şi excitare tip zgomot alb.  

Forţele transmise pentru aceste cazuri au fost reprezentate grafic pentru cazul: fără servoasistare 
şi trei curbe de servoasistare. În figura 6.6 pot fi observate şocurile transmise prin intermediul 
sistemului de direcţie de mărimi diferite conform diferitelor niveluri de servoasistenţă. Cu toate 
acestea, rezultatele numerice nu sunt foarte intuitive şi nu pot fi obţinute concluzii clare 
referitoare la confortul sistemului de direcţie sau percepţia răspunsului drumului.  

 
Fig. 6.6. Rezultatele numerice al unui test convenţional pentru diferite cazuri de excitarea pneului şi diferite 

curbe de servoasistare 

Conform noului concept de prototipare virtuală haptică, cele trei curbe de servoasistare pot fi 
testate folosind sistemul haptic dezvoltat. Astfel utilizatorii au posibilitatea, utilizând sistemul 
haptic, să simtă în mod natural forţele transmise la volan şi nivelul diferit al acestora 
corespunzător fiecărei curbe de servoasistare şi se poate aprecia cu uşurinţă care este curba de 
servoasistare optimă pentru care nivelul şocurilor transmise prin sistemul de direcţie este scăzut 
şi păstrând în acelaşi timp simţul drumului. 

Utilizarea sistemului haptic dezvoltat îmbunătăţeşte în mod considerabil estimarea corectă a 
curbei optime, încă din stadiul de prototip virtual al mecanismului de direcţie deoarece 
utilizatorii au posibilitatea de a „simţi” returul de forţă din volan determinat de simularea 
multicorp. Totuşi, a fost sesizat o mica întârziere la vizualizarea simulării datorită complexităţii 
calcurilor şi transferului datelor către scena virtuală 3D, aspect care poate fi menţionat ca un 
aspect negativ, deşi relativ minor. Acest aspect poate fi îmbunătăţit prin utilizarea unui calculator 
mai performant pentru realizarea simulării. 

 
Fig. 6.5. Testarea curbelor de servoasistare utilizând sistemul 

haptic cu un grad de libertate pentru volan 
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6.3. CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND PROTOTIPAREA 
VIRTUALĂ HAPTICĂ A MANETEI SCHIMBĂTORULUI DE 
VITEZE 

În dezvoltarea sistemului haptic pentru simularea schimbării unei trepte o abordare mai des 
întâlnită este prin înregistrarea şi redarea profilului de forţă la cuplarea unei trepte [Tideman 
2006]. Tideman et al. folosesc un sistem haptic comercial pentru simularea manetei 
schimbătorului de viteze, cu scopul de a fi implementat în simulatoare de autovehicule. 
Bengoechea et al. au dezvoltat un sistem haptic individual pentru simularea schimbării vitezei. 
Autorii au abordat o metodă similară cu cel abordat de Tideman în sensul că au măsurat şi au 
redat un profil de forţă pe sistemul haptic cu două grade de libertate [Bengoechea 2009]. 

Sistemul haptic dezvoltat în cadrul tezei de doctorat se concentrează asupra dezvoltării unui 
sistem haptic care să faciliteze prototiparea haptică a schimbătoarelor de viteze. Pentru acest 
scop sistemul haptic aferent a fost dezvoltat într-un mod care permite implicarea utilizatorului în 
procesul de prototipare virtuală. 

Controlul sistemului haptic a fost realizat în programul Simulink. Modelul a fost conceput astfel 
încât să poată simula diferite profiluri de forţă la maneta schimbătorului. În primă instanţă a fost 
considerat doar profilul de forţă la cuplarea treptei, nu şi la selectarea acestuia.  

Pentru acest caz, a fost dezvoltat un bloc de 
comandă-comunicare a „controler”-ului 
motorului, care preia date referitoare la poziţia 
manetei şi comunică curentul de alimentare, cu 
care motorul va fi alimentat pentru a obţine 
momentul dorit pe arbore. Introducerea 
profilului de forţă a fost realizată prin 
intermediul unui tabel Look-Up Table, care 
determină momentul la arborele reductorului pe 
baza datelor stocate şi în funcţie de parametrul 
de intrare, cu o metodă de interpolare liniară. În 
acest caz parametrul de intrare este unghiul de 
rotaţie a arborelui motorului, care este citit de 
la controler cu ajutorul blocului de comunicare. 

Pe baza momentului determinat un bloc specializat calculează curentul de alimentare a motorului 
şi transmite valoarea obţinută la blocul de comunicare, care la rândul său transmite această 
valoare controlerului. În acest fel este posibilă testarea diferitelor curbe obţinute anterior prin 
simulări CAE. 

În cazul procesului de selectare a unei trepte, profilul de forţă determinat la cuplarea treptei este 
dată de arcul din soluţia constructivă. Astfel, cu creşterea unghiului de rotaţie a arborelui 
motorului momentul pe arborele motor creşte conform graficului din fig. 6.8. 

Pasul următor la dezvoltarea modulului de control al sistemului haptic este corelarea celor două 
mobilităţi a manetei şi introducerea unui tabel multidimensional, care determină curentul de 
alimentare pentru cele două motoare în funcţie de poziţiile unghiulare ale arborilor. 

Deoarece maneta schimbătorului de viteze are două grade de libertate, dacă nu considerăm acele 
tipuri de cutii de viteze la care pentru a cupla treapta pentru mersul înapoi maneta trebuie apăsată 
în jos, sistemul haptic trebuie să aibă tot două grade de libertate.  

Acest lucru înseamnă că trebuie montate două motoare electrice care trebuie să fie controlate 
într-un mod corelat. Pentru a putea mişca maneta schimbătorului de viteze în două direcţii, 
trebuie proiectat un dispozitiv de prindere care permite acest lucru. 

  
Fig. 6.7. Profilul momentului la selectarea unei trepte
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În cazul manetei schimbătorului de viteze, în prima instanţă a fost conceput un sistem cu un 
singur grad de libertate pentru maneta schimbătorului de viteze (fig. 6.9, stânga) după care a fost 
proiectat şi un sistem haptic cu două grade de libertate folosind două motoare electrice montate 
la un unghi de 90 de grade. Pentru controlul celor două grade de libertate de rotaţie, un motor 
este fixat rigid, iar celălalt este mobil (fig. 6.9, dreapta). Arborii motoarelor sunt plasaţi pe 
rulmenţi. Cele două motoare electrice sunt montate la un unghi de 90 de grade, ce controlează 
două grade de libertate de rotaţie. 

În teză, Anexa 2 prezintă în detaliu 
desenele de execuţie a sistemului haptic 
cu două grade de libertate. Deoarece, 
pentru simplitate a fost modelată o 
singură cuplare de treaptă, pentru a 
putea simula o rotaţie în ambele sensuri, 
a fost construit un profil simetric, luând 
ca bază profilul determinat anterior. 
Acest profil (fig. 6.10 stânga) reprezintă 
momentul cu care se opune maneta 

schimbătorului, la cuplarea unei trepte. Pe această bază a fost calculat şi curentul de alimentare a 
motorului. La acest experimentare (fig. 6.10 dreapta) a fost testat profilul forţei la cuplarea unei 
trepte obţinut prin analiza multicorp a modelului virtual al sincronizatorului.  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
150

100

50

0

50

100

150

Reaction torque

Lever position [deg]

T
or

qu
e 

[N
m

m
]

  

Fig. 6.9. Profil simetric de moment la cuplarea a treptelor (stânga) şi testarea profilului forţei la cuplarea unei 
trepte utilizând sistemul haptic cu un grad de libertate pentru schimbătorul de viteze (dreapta) 

6.4. CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND PROTOTIPAREA 
VIRTUALĂ HAPTICĂ A PEDALEI DE FRÂNĂ ŞI A 
AMBREIAJULUI 

Sistemele haptice dezvoltate pentru prototiparea virtuală a sistemului de frânare şi al 
ambreiajului permit testarea într-un mod natural a rezultatelor numerice furnizate de analizele 
CAE. Controlul sistemelor haptice a fost realizat în programul Simulink ce permite simularea 
diferitelor profiluri de forţă. Ca atare, a fost dezvoltat un bloc de comandă-comunicare a 
„controler”-ului motorului, care preia date referitoare la poziţia manetei şi transmite curentul de 
alimentare, cu care motorul va fi alimentat pentru a obţine momentul corespunzător.   

În cazul pedalei de frână s-a construit un model Simulink care permite testarea diferitelor curbe 
caracteristice ale frânei (fig. 6.11) şi modificare în timpul simulării a unor parametri constructivi 
importanţi – cum ar fi aria transversală a pistonului servomecanismului şi aria transversală a 
cilindrului pompei centrale – iar rezultatul modificărilor poate fi testat imediat pe sistemul 
haptic. Forţa de reacţiune şi implicit momentul la arborele motorului sunt calculate în funcţie de 
poziţia pedalei şi caracteristica de frânare. Pe baza forţei la pedală este calculată intensitatea 
curentului de alimentare a motorului.  

 
Fig. 6.8. Proiectul sistemului haptic cu două grade de libertate
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În acest fel, utilizatorul poate testa o serie de 
combinaţii de valori ai ariilor menţionate mai sus şi 
poate percepe efectul lor asupra returului de forţă a 
pedalei la sistemul haptic. Introducerea profilului de 
forţă, în cazul pedalei de ambreiaj s-a realizat de 
asemenea prin intermediul unui tabel Look-Up 

Table. Pe baza datelor stocate în tabel şi în funcţie 
de unghiul de rotaţie al arborelui motorului, se 
determină momentul arborelui reductorului, 
utilizând metoda de interpolare liniară. Parametrul 
de intrare este unghiul de rotaţie a arborelui 
motorului, care este citit de la controler cu blocul de 
comunicare. Pe baza momentului determinat prin 
simulări CAE, un bloc calculează curentul de 

alimentare al motorului şi transmite valoarea la blocul de comunicare, care la rândul său 
comunică această valoare controlerului motorului. Pentru simularea pedalei de ambreiaj este 
necesară utilizarea unui dispozitiv de acţionare rotativ ce poate fi controlat cu ajutorul 
calculatorului. Pe arborele dispozitivului de acţionare rotativ se montează pedala ambreiajului 
prin intermediul căreia utilizatorul să poată acţiona cu un moment mecanic în sistem. La 
dezvoltarea sistemului haptic cu un grad de libertate pentru simularea returului de forţă a pedalei 
ambreiajului s-a folosit un motor electric al cărui moment de torsiune este controlat în funcţie de 
un profil de forţă. Modelul 3D CAD al sistemului haptic pentru pedala frânei şi pentru pedala de 
ambreiaj este prezentat în figura 6.12, iar sistemul haptic realizat fizic în figura 6.13. 

Obiectivul acestui experiment a fost de a testa profilul de forţă al arcului de presiune tip 
diafragmă al ambreiajului obţinut prin modelarea combinată multicorp şi elemente finite a 
ansamblului ambreiaj şi testarea diferitelor curbe caracteristice ale frânei. Profilurile de forţă 
utilizate pentru acest experiment au fost introduse sub formă de Look-Up Table. 

 
 

Fig. 6.11. Modelul 3D CAD pentru pedala de 
ambreiaj şi pedala de frână 

Fig. 6.12. Sistemul haptic realizat fizic pentru pedala 
de ambreiaj şi pedala de frână 

6.5. CONCLUZII 

În urma experimentelor de prototipare virtuală realizate, se demonstrează calităţi certe ale noului 
concept propus de către autor ca şi a echipamentelor haptice specifice pentru prototiparea 
virtuală, dezvoltate pentru fiecare aplicaţie în parte. Prin intermediul unui mediu virtual, creat 
prin utilizarea tehnicilor de Realitate Virtuală, utilizatorul poate specifica comportamentul 
produsului într-un mod direct, fără intervenţia proiectantului. Astfel utilizatorul poate participa la 
experimentarea şi specificarea comportamentul produsului într-un mod direct, fără interferenţa 
proiectantului. Ca urmare, scade timpul de lansare şi implicit costul dezvoltării unui produs prin 
scăderea numărului de prototipuri fizice. Pe de altă parte, datorită procesului natural de 

 
Fig. 6.10. Diferite curbe caracteristice de funcţi-
onare a sistemului de frânare cu servomecanism 

vacuumatic, testate pe sistemul haptic 
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interacţiune cu prototipul virtual, sistemele haptice pot fi utilizate cu scopul de a obţine opiniile 
referitoare la prototipul proiectat direct de la potenţialii clienţi. Principalele avantaje ale utilizării 
dispozitivelor haptice pentru prototiparea virtuală haptică a subsistemelor de conducere al 
automobilului dezvoltate în cadrul prezentei teze de doctorat pot fi formulate astfel: 

 utilizarea unui singur dispozitiv mecanic ca prototip universal pentru testarea imediată a 
noilor prototipuri virtuale ale componentelor auto reduce drastic numărul de prototipuri 
fizice şi astfel se economiseşte timp şi scad cheltuielile 

 simplitatea testării diferitelor caracteristici ale prototipurilor virtuale utilizând 
echipamentele haptice comparativ cu prototiparea virtuală bazată pe interpretarea 
rezultatelor numerice diminuează sarcina cognitivă a proiectantului şi elimină necesitatea 
unor ingineri cu experienţă anterioară considerabilă 

 modul de interacţiune natural cu prototipul virtual utilizând dispozitivele experimentale 
realizate permite o optimizare rapidă a proprietăţilor haptice ale produsului proiectat 

 Preluarea formelor constructive, mişcărilor şi a pieselor din realitate pentru realizarea 
interacţiunii fizice cu utilizatorul conduce la un timpul foarte scurt de instruire a acestora 
întrucât se imită fidel situaţia din realitate. 

7. CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII PROPRII 

„Cum putem proiecta un produs care este mai plăcut de utilizat?” Această este întrebarea 
principală a cercetării prezentate în prezenta teză de doctorat. În ultimii ani industria a ajuns la 
un nivel foarte ridicat în identificarea soluţiilor la întrebarea: Cum putem proiecta un produs de 

înaltă calitate?”. Conform definiţiilor standardului ISO 9000, cuvântul calitate include în 
principal cerinţele explicite şi implicite ale clienţilor, implicând astfel o mare varietate de cerinţe 
în proiectare. Un produs de calitate înseamnă îndeplinirea foarte riguroasă a tuturor cerinţelor 
referitoare la utilizarea acestuia, altfel spus, gradul de utilitate este complet. Instrumentele 
moderne de proiectare asistată de calculator permit proiectanţilor să dezvolte produse care fac 
faţă cerinţelor menţionate mai sus, iar prototiparea virtuală convenţională asigură convergenţa 
către un prototip optim intr-un timp scurt, cu consumuri materiale şi costuri reduse. Însă datorită 
faptului că societatea evoluează continuu, şi cerinţele faţă de un produs nou se schimba 
permanent, factorii umani, calităţile senzoriale şi estetice ale unui produs au devenit foarte 
importante, iar conform Bonapace cel mai important loc îl ocupă astăzi plăcerea de 
interacţionare cu produsul [Bonapace 2002]. 

Plăcerea însă este o noţiune subiectiva şi foarte dificil de anticipat în faza de proiectare, când 
sunt disponibile doar modele pe calculator. Cunoştinţele referitoare la răspunsul emoţional sau 
afectiv al utilizatorului când interacţionează cu un produs sunt vagi, iar experienţele inginerilor şi 
specialiştilor referitoare la designul unui anumit produs sunt foarte complexe. De aceea este 
dificil de anticipat răspunsul emoţional al utilizatorului, mai ales în absenta unui prototip real 
[Hultman 2005]. Referitor la subsistemele de conducere al automobilului, se observă o 
îmbunătăţire continuă a compartimentului conducătorului auto în ceea ce priveşte confortul, 
comoditatea şi ergonomia controalelor [Hultman 2005].  

Studiul literaturii de specialitate prezentat în secţiunile anterioare a arătat că nu există o 
metodologie / instrument care să permite sau să ajute proiectarea subsistemelor de conducere 
auto bazată pe o proprietate haptică dorită. Pornind de la această observaţie, în prezenta teză de 
doctorat se propune o metodă inovativă de dezvoltare de produse, care permite interacţionarea 

cu un produs chiar şi în faza de proiectare, când există doar modele digitale ale produsului, nu 

şi modele fizice. Utilizatorul poate interacţiona într-un mod direct şi natural cu prototipul virtual 
al produsului şi astfel factori umani pot fi apreciaţi uşor, fără nevoia de a construi prototipuri 
fizice. Un mediu virtual poate fi creat prin utilizarea tehnicilor de Realitate Virtuală, în care 
utilizatorul poate specifica comportamentul produsului într-un mod direct fără interferenţa 
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proiectantului. Astfel, nu numai procesul de proiectare capătă obiectivitate sporită, dar scade şi 
timpul de lansare şi implicit costul dezvoltării unui produs prin scăderea numărului de prototipuri 
fizice. În plus, datorită procesului natural de interacţiune cu prototipul virtual, sistemele haptice 
pot fi utilizate pentru diverse studii de concept, cu scopul de a obţine opiniile referitoare la 
prototipul conceptului direct de la potenţialii clienţi, înainte de a lansa procesul de dezvoltare 
complet. 

Teza propune concepte noi de modelare şi simulare, într-o abordare a prototipării virtuale cu 

implementarea metodelor de realitate virtuală în procesul de dezvoltare de produs. Este o 
abordare pluridisciplinara, care rezultă chiar din titlul lucrării deoarece se încadrează parţial în 
domeniul mecanic al construcţiei de automobile şi parţial în domeniul de IT - Realitate Virtuală. 

Lucrarea de faţă îşi propune explorarea beneficiilor aduse de utilizarea realităţii virtuale, în 

special prin perceperea rezultatelor în mod natural bazat pe retur de forţă haptic. În acest scop, 
sunt prezentate o serie de sisteme haptice pentru aplicaţii concrete, ce ilustrează conceptul 
propus de prototipare virtuală haptică, situat la intersecţia a trei domenii: Dezvoltarea de 
produse, Ingineria asistată de calculator şi Realitatea Virtuală. În cadrul acestei teze de doctorat 
este prezentat în detaliu stadiul actual referitor la aceste trei domenii precum şi nivelul 
aplicaţiilor curente de prototipare virtuală. 

Originalitatea cercetării constă în promovarea ideii unor sisteme haptice cu număr minim de 

grade de libertate ca şi adaptarea returului haptic în contextul constructiv al prototipului virtual 

ce îl imită pe cel din realitate. Această abordare diferă de cele cunoscute pană în prezent în 
literatura internaţionala, care utilizează sisteme haptice generice, cu număr cât mai mare de grade 
de libertate. 

Conceptul inovativ prezentat în cadrul tezei de doctorat are potenţialul de a crea o abordare nouă 
în sistemele haptice făcând posibila utilizarea lor în aplicaţii industriale, prin dezvoltarea unor 
dispozitive haptice dedicate, rezolvând astfel neajunsul ocupării spaţiului de simulare de către 

simulatorul însuşi.  

În teză aceste concepte sunt demonstrate în ciclurile de prototipare virtuală a unui număr de 
subsisteme de conducere ale automobilului: sistemul de direcţie, pedale şi schimbătorul de 

viteze. Validarea conceptelor este realizată prin parcurgerea unui ciclu complet de prototipare 

virtuală folosind sistemele haptice dezvoltate pentru fiecare subsistem de conducere. În acest 
scop subsistemele de conducere au fost analizate funcţional în detaliu şi au fost identificate 
elementele cu o influenţă majoră asupra proprietăţilor haptice ale acestora. Apoi pentru fiecare 
subsistem au fost dezvoltate modele CAD 3D după care, au fost concepute modele şi simulări 
CAE de aceeaşi complexitate şi rigoare ca şi în situaţiile actuale din practica industrială. Aceste 
simulări CAE au avut ca obiectiv determinarea profilurilor de forţă pentru utilizator în funcţie de 
parametrii care au cea mai mare influenţă asupra proprietăţile haptice, iar aceste profiluri de forţă 
au fost testate pe sistemele haptice dezvoltate. 

Astfel teza cuprinde un număr de aplicaţii de prototipare virtuală haptică pentru subsistemul de 

direcţie al autovehiculelor, a ambreiajului şi al pedalei de frână ca şi a schimbătorului de viteze. 
La aplicaţiile de prototipare virtuală haptică ale acestor sisteme obiectivul a fost de validare a 

conceptului şi nu proiectarea sistemelor în sine. Cercetările experimentale au dovedit că 
folosirea sistemelor haptice dedicate aplicaţiilor aduc un avantaj substanţial deoarece permit 
testarea proprietăţilor de retur de forţă chiar din faza de proiectare pe baza unui model virtual al 
produsului. Proiectantul poate schimba parametrii de proiectare şi testa imediat rezultatul pe 
sistemul haptic şi reducând astfel numărul de prototipuri fizice necesare. 

În urma testelor de prototipare virtuală haptică pentru subsistemele de conducere ale 
automobilului prezentate în această teză se pot evidenţia următoarele concluzii: 
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 Prototiparea virtuală haptică are ca scop sinteza unui retur haptic impus al sistemului 
proiectat şi astfel presupune un studiu amănunţit pentru determinarea acelor parametri 
care influenţează cel mai mult proprietăţile haptice. Identificarea acestor parametri este 
primul pas în prototiparea virtuală haptică. 

 Al doilea pas este construirea modelelor CAD. Gradul de fidelitate şi de complexitate ale 
acestor modele CAD poate diferi de la caz la caz, unele fiind foarte dezvoltate şi precise 
iar altele mai simple păstrând simplicitatea ansamblului fără a dăuna acurateţei 
rezultatelor de simulare. 

 Folosind modelele CAD pasul următor este construirea modelelor CAE cu scopul de a 
determina prin simulări returul de forţă ale acestor subsisteme. În acest punct sunt două 
abordări diferite: determinarea profilului de forţă şi salvarea acesteia într-un tabel („OFF 

LINE”); determinarea profilului de forţă „ON LINE”(rulând o simulare continuă). În 
funcţie de aplicaţie profilul de forţă poate depinde doar de un singur parametru, de 
exemplu poziţia pedalei la simularea returului haptic pentru pedala ambreiajului, şi atunci 
este de ajuns ca acest profil să fie salvat într-un tabel („Look-up table”) iar la simularea 
cu sistemul haptic returul de forţă este determinat prin interpolare în funcţie de poziţia 
pedalei folosind acest tabel. Astfel de simulări sunt numite „OFF LINE”. Când returul de 
forţă depinde de mulţi parametrii nu se poate aplica această abordare cu tabel şi se 
necesită o simulare „ON LINE”. Un exemplu pentru acest caz este determinarea returului 
de forţă pentru volan, deoarece profilul de forţă în acest caz depinde de mulţi parametri 
precum: poziţia volanului, geometria suspensiei, masa autovehiculului, forţele la pneu 
etc. În astfel de situaţii se rulează o simulare continuă şi pentru fiecare pas de integrare se 
determină returul de forţă care este testat pe sistemul haptic. 

 Pentru a simula returul de forţă un element foarte important în procesul de prototipare 
virtuală haptică este Sistemul Haptic adaptat aplicaţiei. Pe sistemul haptic se simulează 
returul de forţă determinată cu simulările CAE. Fiecare sistem haptic dezvoltat în cadrul 
acestei teze de doctorat foloseşte un motor electric controlat în curent, un controler şi un 
modul de comandă rulată pe un calculator. În funcţie de aplicaţie, modulul de comandă 
fie foloseşte profilul de forţă salvată într-un tabel şi determină curentul de alimentare al 
motorului pe baza acestui tabel prin interpolare fie modelul CAE este implementat în 
modulul de comandă şi returul de forţă şi implicit şi curentul de alimentare al motorului 
este determinat în timpul simulării „ON LINE”. Astfel, pe sistemul haptic se poate 
simula returul de forţă pentru fiecare subsistem de conducere al automobilului. 

 

În concluzie se poate enunţa că cercetarea a demonstrat următoarele: 

 Studiul stadiului actual a arătat că procesul actual de dezvoltare de produs nu include o 
modalitate de proiectare care să răspundă unor cerinţe referitoare la comportamentul 
haptic. Pentru realizarea unei asemenea metodologii a fost necesară identificarea 
răspunsurilor la următoarele întrebări ştiinţifice: 

 Cum se poate descrie comportamentul haptic al unui sistem? Comportamentul 
haptic al unui sistem mecanic şi descrierea matematică a returului de forţă este o 
problemă foarte delicată, deoarece modul în care utilizatorul percepe aceste 
informaţii este subiectiv, şi poate să difere de la un utilizator la altul. Totuşi 
pentru a putea conduce o cercetare ştiinţifică în acest domeniu returul haptic 
trebuie să fie quantificat. În această teză se propune descrierea returului haptic 
printr-un profil de forţă pentru fiecare grad de libertate controlat care determină 
forţa de reacţie la interacţiunea cu utilizatorul (ca de exemplu volanul, pedalele 
sau maneta schimbătorului de viteze) în funcţie de poziţia acestuia. 

 Cum putem proiecta un produs pe baza unui comportament haptic dorit? Soluţia 
propusa pentru a răspunde la această întrebare se bazează pe analiza în detaliu a 
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produsului pe baza unui model detaliat şi simularea interacţiunii pentru a 
determina profilul de forţă optim. 

 Cum putem testa returul de forţă al prototipului virtual al unui produs? Testarea 
fizică al returului de forţă al unui prototip virtual presupune stabilirea legăturii 
fizice între mediul real în care se află utilizatorul şi mediul virtual al simulării cu 
prototipul virtual. Această legătură fizică poate fi realizată prin intermediul 
sistemelor haptice, în particular sisteme adaptate aplicaţiilor concrete. 

 Prin utilizarea sistemelor haptice adaptate aplicaţiilor se poate introduce o nouă abordare 
a prototipării virtuale, care se bazează pe proiectare orientată de proprietăţile haptice ale 
produsului, în cadrul unui nou concept propus în această lucrare denumit Prototipare 

Virtuală Haptică. 
 Folosirea sistemelor haptice pentru simularea returului de forţă a prototipurilor virtuale 

ale unor produse are în prezent un număr de limitări la implementare, după cum urmează: 
 Pentru a obţine rezultate bune şi fidele în redarea senzaţiei haptice este necesară o 

simulare în timp real.  
 Întrucât rezoluţia percepţiei haptice umane este de 500 Hz, simularea în timp real 

presupune o viteză de calcul corespunzătoare, ca şi o modelare CAE robustă şi 
simplă. 

 Simularea returului de forţă presupune calcularea forţei la interfaţa utilizator-
sistem haptic şi aplicarea acesteia utilizatorului la fiecare pas de integrare al 
simulării.  

 Returul de forţă la un sistem haptic depinde profund de modul în care se 
determină profilul de forţă, de simularea cu prototipul virtual şi de modul în care 
sistemul haptic este controlat, erorile putând apărea în mod cumulativ. Astfel, nu 
există siguranţă că la interfaţa mecanică a sistemului haptic s-a obţinut valoarea 
dorită al returului de forţă. Pentru a evita acest gen de problemă trebuie inclus un 
modul de corecţie în sistemul haptic ce presupune un senzor de forţă cu care se 
măsoară forţa obţinută la interfaţa mecanică şi se compară cu valoarea calculată. 
În urma cercetărilor s-a evidenţiat acest fapt, iar direcţiile viitoare de cercetare 
vizează implementarea senzorilor de forţă pentru controlul sistemelor haptice 
utilizate la prototiparea virtuală haptică. 

În concluzie se poate afirma că prin cercetarea realizată se demonstrează că Prototiparea 

Virtuală Haptică prin tehnicile propuse de către autor este o metodă viabilă, aplicabilă pentru a 
proiecta sisteme mecanice cu proprietăţi haptice impuse. Cercetarea din cadrul tezei a evidenţiat 
în acelaşi timp anumite limitări pentru care s-au propus soluţii concrete.  

Teza conţine un număr de contribuţii originale ale autorului dintre care sunt enumerate 
următoarele: 

1. Studiul şi sistematizarea metodelor principale de prototipare virtuală utilizate în 
dezvoltarea produselor 

2. Analiza principalelor modalităţi de generare a returului de forţă la sistemele existente 

3. Analiza definiţiilor anterioare şi dezvoltarea unui nou concept de Prototipare Virtuală, 
adaptat la stadiul actual al ingineriei asistate de calculator şi al modalităţilor de interacţiune 
avansate în medii virtuale 

4. Experimentarea şi validarea conceptului original propus printr-un ciclu complet de 
prototipare virtuală aplicat unui număr semnificativ de subsisteme din domeniul 
automobilului 

5. Dezvoltarea unor modele CAD şi CAE detaliate ale sistemului de direcţie al 
autovehiculului 
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6. Dezvoltarea unui sistem mecanic original pentru cu returul de forţă la volan 

7. Experimente privind prototiparea virtuală haptică al sistemului de direcţie utilizând 
dispozitive haptice originale 

8. Dezvoltarea modelelor CAD şi CAE detaliate ale schimbătorului de viteze 

9. Dezvoltarea unui sistem mecanic original pentru prototiparea virtuală a  schimbătorului de 
viteze 

10. Experimente privind prototiparea virtuală haptică a schimbătorului de viteze utilizând 
dispozitivul haptic dezvoltat 

11. Dezvoltarea modelelor CAD şi CAE detaliate ale ambreiajului şi frânei de automobil 

12. Dezvoltarea unui sistem mecanic original pentru prototiparea virtuală a  ambreiajului şi 
frânei. 

13. Experimente privind prototiparea virtuală haptică al ambreiajului şi frânei utilizând 
dispozitivul haptic dezvoltat 

14. Experimente privind prototiparea virtuală haptică a schimbătorului de viteze utilizând 
dispozitivul haptic dezvoltat 

15. Analiza metodelor de modelare a pneului 

16. Dezvoltarea modelului de pneu folosind programul Matlab/Simulink 

17. Dezvoltarea modelului de suspensie faţă şi al sistemul de direcţie al automobilului folosind 
programul Matlab/Simulink  

18. Dezvoltarea modelului de automobil folosind programul Matlab/Simulink 

19. Dezvoltarea programului Matlab pentru comunicare cu controler-ul EPOS a motoarelor 
Maxon folosite la construcţia sistemelor haptice dezvoltate 

20. Realizarea unui pachet integrat de programe pentru conducerea sistemelor mecatronice cu 
unul şi două grade de libertate, utilizate în aplicaţii de prototipare virtuală 

Pentru realizarea acestei teze s-au folosit programe de proiectare CAD precum: CATIA şi 
Solidworks, programe de inginerie CAE: ADAMS, Matlab/Simulink, COSMOS Motion, Ansys 
şi limbajul de programare Matlab. 

 

Diseminarea rezultatelor 

Rezultatele cercetărilor efectuate de către autor în perioada realizării prezentei teze au fost 
valorificate prin: 

 Elaborarea şi publicarea a 10 lucrări ştiinţifice (6 ca prim autor), publicate în reviste 
ştiinţifice şi conferinţe internaţionale dintre care cele mai importante sunt două lucrări 
publicate în jurnale cotate ISI: 
Jurnale ISI: 

1. Erdélyi H., Talabă, D., A Novel Method for the Dynamic Synthesis of Cam Mechanisms 
with Imposed Driving Force Profile, în Journal of Mechanical Engineering Science, 
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C, Springer, 2009, ISSN: 
0954-4062 (Print), 2041-2983 (Online). 

2. Erdélyi H., Talaba D., Virtual prototyping of a car turn-signal switch using haptic 
feedback, în Engineering with Computers, Volume 26 ,  Issue 2  (April 2010), Springer, 
ISSN:0177-0667, pp: 99-110. 
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Proceeding ISI: 

3. Erdélyi H., Talabă, D., Gîrbacia, F., Virtual Prototyping of an Automobile Steering System 
using Haptic Feedback, Proceedings of the 2nd WSEAS International Conference on 
Visualization, Imaging and Simulation (VIS 2009), Baltimore, USA, November 7-9, 2009, 
ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-960-474-135-9. 

Conferinţe internaţionale: 

4. Erdélyi H., Talabă, D. and Antonya Cs., Virtual Half Car Model For Hydraulic Power 
Steering System Evaluation, Proceedings of DEMI 2009, Banjaluka, Bosnia and 
Herzegovina, 28-29.05.2009, ISBN: 978-99938-39-23-1. 

5. Erdélyi H., Antonya Cs., Talabă D., Haptic feedback generation for a car direction 
indicator switch, În: ASI on product engineering: tools and methods based on virtual reality 
(Series: Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering), 2007, vol 
35. Springer, Berlin, pp 257–273. 

6. Erdélyi H., Talabă D., Antonya Cs., Virtual Prototyping of a Car Direction Indicator 
Switch using Haptic Feedback, 5th European Congress on Computational Methods în 
Applied Sciences and Engineering WCCM8 ECCOMAS 2008 

7. Antonya Cs., Barbuceanu F., Rusák Z., Talabă D., Butnariu S., Erdélyi H.,, Obstacle 
avoidance în simulated environment using eye tracking technologies, Proceedings of the 
ASME 2009 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and 
Information în Engineering Conference, IDETC/CIE 2009, August 30-September 2, 2009, 
San Diego, California, USA, DETC2009-87149, pag 1-10, ISBN 978-0-7918-3856-3 

8. Talabă D., Erdélyi H., Antonya Cs., Butnaru T., Gîrbacia F., Butnariu S. L., Virtual Reality 
în CAD/CAE Towards a New Concept of Virtual Prototyping, Proceedings of the 
International Conference Robotics 2008, pp 583-588, ISSN 1223-9631 

9. Gîrbacia F., Butnaru T., Erdélyi H., An approach for the integration of 3D CAD models 
into augmented reality environments, Proceedings of International Conference on 
Engineering Graphics and Design, 12-13 June 2009, Cluj-Napoca,pp.279-382, ISSN 1221-
5872, 2009 

10. Talaba D., Erdelyi H., Virtual Prototyping of Mechanisms Using Customized Haptic 
Feedback, Proceedings of TMCE 2010 Symposium, April 12-16, 2010, Ancona, Italy, 
ISBN 978-90-5155-060-3, pp: 577-584. 

 

 Valorificare în contracte de cercetare ştiinţifică:  
 Cod şi denumire proiect: VEGA – Virtual reality în product design and robotics; 

Director proiect: Prof. Dr. Ing. Doru Talaba; Nume program: FP6 - SSA Project 
ACC, nr. 16565, 2005 – 2008; Instituţia care a finanţat: Uniunea Europeana 

 Cod şi denumire proiect: IREAL – Interfaţă cu retur haptic pentru prototiparea 
virtuala în mediu imersiv; Director proiect: Prof. Dr. Ing. Doru Talaba; Nume 
program: CNCSIS – 96/2007; Instituţia care a finanţat: Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului 

 Cod şi denumire proiect: TOMIS – Utilizarea realităţii virtuale în reconstituirea 
multimodală 3D a site-urilor istorice; Director proiect: Prof. Dr. Ing. Doru Talaba; 
Nume program: CNCSIS - 11-041 / 2007 – 2010; Instituţia care a finanţat: 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

Se menţionează existenta unei colaborări strânse intre autor şi compania LMS, cu filiala în 
Braşov, care a manifestat un interes deosebit în domeniul cercetării propuse. 
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Cercetarea a fost sprijinită de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 
Superior (CNCSIS) prin programul IDEI, contract nr. 96/2007 precum, şi cu o bursa de tip BD 
câştigată de autor. 

Direcţii viitoare de cercetare 

Rezultatele teoretice şi practice ale cercetărilor dezvoltate în prezenta teză de doctorat deschid 
noi orizonturi de cercetare în prototiparea virtuală cu retur de forţa. Un pas necesar este 
colaborarea cu industria de autovehicule deoarece cercetarea academică pe direcţia de 
prototipare virtuală haptică are nevoie de validări prin teste cu autovehicule reale, destinate 
pieţei. Numai aşa sistemele haptice dedicate aplicaţiilor concrete de prototipare virtuală 
dezvoltate conform conceptului propus de către autor îi vor găsi drumul spre industrie şi vor 
putea schimba proiectarea asistată de calculator cuplând fizic proiectantul de lumea virtuală. 

Între numeroasele subiecte care vor fi abordate în viitor se pot menţiona: 

 Perfecţionarea sistemelor de control al interfeţelor haptice prin modelarea mai fidelă a 
subsistemelor de conducere a automobilului 

 Mărirea frecvenţei de comunicare între modulul de calcul şi sistemul haptic pentru 
îmbunătăţirea returului de forţă 

 Integrarea senzorilor de forţă în construcţia sistemelor haptice pentru monitorizarea şi 
ajustarea returului de forţă 

 Implicarea companiilor din industria de autovehicule pentru validarea rezultatelor prin 
teste cu sisteme reale de conducere 

 Integrarea sistemelor haptice şi al modelului de automobile într-un simulator de 
autovehicule folosind platforma electrică Stewart tip MOOG 6DOF din dotarea 
laboratorului  
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HAPTIC INTERFACES FOR THE VIRTUAL PROTOTYPING OF AUTOMOTIVE DRIVER 
SUBSYSTEMS 

Abstract 

The thesis proposes a novel method of haptic aided virtual prototyping which assumes the use 
of custom made haptic systems for the simulation of the force feedback of virtual prototypes. 
Consequently the user is capable to physically interact with a virtual model of a product and test 
the haptic properties without the need of manufacturing real prototypes. The research assumes a 
multidisciplinary approach combining conventional CAE with control engineering and haptic 
system development. The concept is validated through a complete virtual prototyping experiment 
for the case of the steering, the gear shift and the clutch pedal using custom made haptic systems 
for testing the force feedback of these systems. 

Based on the research presented in the thesis, the following conclusions can be drawn: 

 Current virtual prototyping methods do not offer the possibility to develop a product 
based on an expected haptic behavior.  

 The thesis answers the following questions: 
 How can the haptic behavior of a system be described? The haptic property of a 

system can be described mathematically by the force profile, which is the reaction 
fore in function of position when operating a product. 

 How can one design a product based on an expected haptic behavior? First the 
product has to be analyzed in order to determine which are those parameters that 
influence the haptic properties. Then a virtual model has to be developed and a 
computer simulation based on these parameters. 

 How can the force feedback of a virtual prototype be tested? To test the force 
feedback of a virtual model of a product assumes the existence of a physical 
connection between the real world and the virtual environment. This can be 
achieved using haptic systems adapted to the virtual prototyping applications. 

 By using custom made haptic systems a new approach to the virtual prototyping of 
mechanical systems is possible based on the haptic properties of the product virtual 
prototype. The proposed concept of haptic aided virtual prototyping allows a physical 
interaction between the user and the virtual prototype. 

 Using haptic systems in the process of virtual prototyping of mechanical systems has its 
limitations: 

 For obtaining good result with the haptic system a real-time simulation is needed. 
This means that a frequency of approximately 500 Hz has to be guaranteed which 
in case of complex systems is difficult to reach.  

 The determination of the force feedback of the haptic device relies on computer 
simulations of the system which itself has its limitations. Nonlinearities, sudden 
and abrupt changes and very stiff systems are important challenges. 

 The quality of the force-feedback on the haptic system depends on the computer 
simulation and the control of the haptic system and errors may occur in both. 
Therefore a closed loop has to be established in which the force feedback of the 
haptic system is continuously measured and compared to the force that is 
expected and corrections are made instantly to really obtain the force-feedback 
that was determined with the simulation. 

Future research has to focus on these issues to improve the usability of haptic systems in virtual 
prototyping and the results obtained. In conclusion it can be stated that the thesis proves that 
Haptic Aided Virtual Prototyping is an applicable method for designing mechanical systems 
based on an imposed force feedback and the research has uncovered several problems as well for 
future researches in this field. 
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