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1. INTRODUCERE
1.1
Domeniul şi problematica de cercetare ştiinţifică a tezei
Realitatea Virtuală constituie o tehnologie de ultimă oră, al cărui obiectiv principal este de a
schimba modul tradiţional de interacţiune cu calculatorul în multe domenii de activitate prin
introducerea unor tipuri speciale de periferice care să faciliteze interacţiunea cu utilizatorul pe
toate canalele senzoriale umane. Mediul virtual nu este un mediu static, răspunzând în
permanenţă la comenzile utilizatorului (gesturi şi/sau comenzi verbale). În mediul virtual
utilizatorul se află în interacţiune cu obiectele virtuale în timp real. Calculatorul poate detecta
datele de intrare transmise de către utilizator şi modifica instantaneu mediul virtual bazându-se
pe acestea. Totodată, realitatea virtuală furnizează utilizatorului impresia de prezenţă în mediul
3D generat de către calculator. O altă caracteristică a realităţii virtuale o reprezintă imersivitatea.
În acest fel, utilizatorul nu numai că vizualizează obiectele virtuale dar are şi senzaţia că le atinge
şi le simte. Mai mult decât atât, tehnologia de realitate virtuală a început să fie utilizată într-o
anumită măsură în aplicaţii industriale. Astfel, un scop important al eforturilor depuse în
cercetarea la nivel mondial este de a facilita implementarea realităţii virtuale în cadrul proceselor
industriale şi de a evalua impactul şi fezabilitatea pe care aceasta o are pe piaţă şi asupra vieţii
cotidiene în termeni de eficacitate a costurilor, interacţiune om-maşină şi efecte secundare asupra
utilizatorilor, precum şi impactul asupra mediului de lucru atât la nivel individual cât şi
organizaţional. Multe dintre aplicaţiile realităţii virtuale prezentate până în prezent au demonstrat
potenţialul important al acesteia în industrie. Cele mai avansate aplicaţii pot fi întâlnite în
domeniul spaţiului [Foust 2007] şi al industriei de autovehicule [Tideman 2004]. Diversificarea
tehnologiilor cât şi a ariilor de aplicare creează o nevoie reală pentru implementarea tehnologiei
realităţii virtuale în procesele industriale. Realitatea Virtuală este un domeniu de cercetare
puternic interdisciplinar, implicând inginerie (mecanică, electronică, automatică, mecatronică,
robotică etc.), tehnologii informaţionale, fizica (optica în special), precum şi studiul factorilor
umani (psihologie cognitivă).
În ultimii ani, cercetările în domeniul vizualizării stereoscopice s-au intensificat puternic în mare
parte datorită evoluţiei exponenţiale a tehnicii de calcul, precum şi a interesului crescut vizavi de
acest domeniu atât din partea comunităţii academice şi a profesioniştilor din diverse domenii,
cum ar fi, medicina, construcţia de automobile, arhitectură etc. cât şi a utilizatorilor „casnici”.
Astfel, în literatura de specialitate pot fi identificate multiple direcţii de cercetare, cele mai
interesante abordări ale acestora regăsite în literatura de specialitate fiind prezentate în cele ce
urmează.
[Foster 2011] propune un model pentru planificarea şi executarea prehensiunii bazat doar pe
informaţii senzoriale în absenţa returului de forţă şi când mâna nu este vizibilă. Astfel, a izolat
mişcarea relativă şi informaţiile legate de disparitatea binoculară de celelalte indicii de
profunzime şi a studiat eficienţa acestora pentru mişcări de prehensiune şi aprecieri vizuale.
Rezultatele obţinute arată că (i) amplitudinea mişcării de apucare creşte atunci când mişcarea
relativă este adăugată informaţiilor referitoare la disparitatea binoculară şi că (ii) atât în cazul
sarcinilor haptice cât şi a aprecierilor vizuale, s-a înregistrat aceeaşi denaturare a profunzimii
derivate experimental. Modelul dezvoltat este în concordanţă cu rezultatele obţinute de [Domini
2006].
[Buckingham 2011] a realizat o serie de experimente cu ajutorul cărora a demonstrat că
participanţii au avut dificultăţi în scalarea forţei aplicate cu vârful degetelor asupra unor obiecte
pe care au fost obligaţi să le ridice fără a le vedea însă (obiectele le-au fost prezentate în faza de
antrenament a experimentului însă dimensiunea lor era diferită de la o sesiune de antrenament la
alta), demonstrând importanţa văzului ca indiciu pentru perceperea greutăţii obiectelor.
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[Svarverud 2010] a ales să aplice reguli de combinare a indiciilor de profunzime, care în mod
obişnuit sunt utilizate pentru percepţia formei suprafeţei, pentru a emite judecăţi asupra
localizării obiectelor. Realitatea virtuală imersivă a fost utilizată pentru a explora relaţiile dintre
diferite indicii de profunzime. Astfel, au fost măsurate valorile pentru care s-au detectat
schimbări în distanţa la care se află obiectul, în situaţia când indiciile de profunzime sunt doar
„fizice” (stereoscopie şi paralaxa de mişcare) sau bazate pe texturi (independente de dimensiunea
scenei vizualizate) şi au folosit aceste valori pentru a prezice distorsiunile care apar într-o sarcină
de determinare a distanţei. Metoda de combinare a indiciilor de profunzime astfel folosită se
bazează pe principii total diferite de cele care stau la baza modelelor tradiţionale de reconstrucţie
tridimensională.
[González 2010] presupune conflictul între diferitele indicii de profunzime ca fiind responsabil
pentru producerea rezultatelor care arată că mişcarea de convergenţă / divergenţă a ochilor
indusă de schimbarea disparităţii nu este un criteriu eficient pentru aprecierea profunzimii.
Estimări ale mişcării în profunzime precum şi înregistrări ale mişcărilor oculare au arătat că
mişcarea de convergenţă / divergenţă a ochilor indusă de schimbarea disparităţii este un criteriu
eficient de apreciere a profunzimii numai când nu este prezentă şi expansiunea rapidă a
dimensiunii imaginii. Când există un conflict între expansiunea rapidă a dimensiunii imaginii şi
disparitate, atunci prima reprezintă un indiciu de profunzime mai puternic.
[Sousa 2010] constată că atunci când un obiect este prezentat stereoscopic, în întuneric, la
diferite distanţe, distanţa până la obiect este de obicei subestimată. În urma experimentelor
efectuate au ajuns la concluzia că adăugarea unui al doilea obiect în scenă poate reduce măsura
în care distanţa este subestimată. Totuşi, aceasta se întâmplă numai dacă cel de-al doilea obiect
se află mai departe decât cel a cărui poziţionare trebuie să fie estimată. Astfel, un nou indiciu de
profunzime este propus, şi anume disparitatea relativă la cel mai îndepărtat obiect.
[Lauer 2010] prezintă o tehnică nouă de vizualizare stereoscopică bazată pe combinarea unei
camere omnidirecţionale cu o cameră cu perspectivă (figura 1.1. a). Această tehnică combină
câmpul vizual de 360º al camerei omnidirecţionale cu câmpul vizual lung al camerei cu
perspectivă (figura 1.1. b). Mai mult, este dezvoltat un algoritm al probabilităţii maxime şi unul
Bayesian care sunt capabile să fuzioneze observaţiile monoculare şi cele binoculare ale aceluiaşi
obiect cu scopul de a-i estima poziţia şi mişcarea.

(a)

(b)

Figura 1.1. (a) Ansamblul celor două camere pe un robot (b) Vedere de sus a câmpurilor vizuale ale celor două
camere. Punctele albe reprezintă un obiect (de exemplu o minge) mişcându-se în câmpurile vizuale.
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[Chen 2009a, 2009b] studiază simulări ale vederii realizate folosind modele ale realităţii virtuale,
din punctul de vedere al aparatului de realitate virtuală folosit şi al modului de randare al
phosphenelor. Phosphenele sunt definite ca orice senzaţie vizuală produsă prin alte mijloace în
afară de stimularea sistemului vizual cu ajutorul luminii. Sunt examinate rezultate obţinute în
urma a diverse experimente legate de capacitatea funcţională a vederii protezate, mai ales în ceea
ce priveşte abilităţile de citire, acuitate vizuală, învăţare, etc.
[Nawrot 2009] a propus o formula nouă care să lege geometria dinamică de calculul profunzimii
pe baza mişcării de paralaxă. Matematic vorbind, raportul dintre mişcarea imaginii retinale şi
urmărirea ochiului oferă informaţiile necesare calculului profunzimii relative pe baza mişcării de
paralaxă. Mai mult, demonstrează că modificările raportului mişcare/urmărire sunt mult mai bine
corelate cu schimbările care au loc în perceperea profunzimii pe baza mişcării de paralaxă decât
sunt corelate schimbările în mişcare sau în urmărire considerate independent. Cadrul teoretic
oferit de legea mişcare/urmărire oferă baza cantitativă necesară studiului acestei abilităţi
fundamentale de a percepe profunzimea.
[Häkkinen 2006] compară simptomele de disconfort cauzate de simulatoare în trei situaţii
distincte: când participanţii la experiment utilizează un ecran obişnuit de 17”şi când sunt folosite
sisteme de vizualizare HMD, cu precizarea că în cea de-a treia situaţie a fost folosită
stereoscopia. Rezultatele obţinute în cazul utilizării ecranului obişnuit şi a sistemului de realitate
virtuală utilizat fără stereoscopie au arătat că nu există diferenţe notabile între simptomele de
disconfort cauzate de simulator. În condiţii stereoscopice însă, tensiunea oculară şi simptomele
de dezorientare sunt semnificativ crescute comparativ cu situaţia utilizării ecranului obişnuit.
[Interrante 2006] realizează două experimente în urma cărora revizuieşte problema compresiei
distanţei în medii virtuale imersive în raport cu mediul real. Astfel, în cele două experimente
analizează percepţiei distanţei într-un mediu virtual imersiv de mare fidelitate şi latenţă scăzută,
o copie virtuală fidelă a mediului real ocupat de participanţii la experiment. În aceste condiţii
experimentale, concluzia care rezultă este surprinzătoare şi anume că percepţia distanţei nu pare
să fie semnificativ comprimată în mediul virtual imersiv comparativ cu mediul real.
[Pizlo 2005] prezintă un nou fenomen care ilustrează că rolul disparităţii binoculare în
perceperea obiectelor 3D depinde în mod critic dacă părţile sunt interpretate ca aparţinând unui
singur obiect. Natura acestui fenomen a fost studiată în patru experimente. În primele două
experimente subiecţilor le-au fost prezentate o serie de imagine stereoscopice ale unui cub,
disparitatea binoculară indicând că părţile individuale se mişcă către sau dinspre unul dintre ochi.
Cu toate acestea, când părţile cubului au fost percepute ca şi elemente ale unui singur obiect, ele
păreau că se mişcă într-o manieră rigidă iar direcţie de mişcare a fost perpendiculară pe cea
indicată de către disparitatea binoculară. Al treilea experiment a generalizat aceste rezultate
pentru cazul poliedrelor mai complexe. Constrângerile legate de mişcare, cum ar fi rigiditatea,
sunt importante dar importanţa lor nu este critică în apariţia acestui fenomen. Toate rezultatele
implică faptul perceperea unui obiect 3D este dominată de constrângeri a priori iar indiciile de
profunzime joacă un rol secundar.
[Kok 2004] investighează efectul co-localizării şi al returului tactil asupra sarcinilor de
manipulare a obiectelor 2D în medii virtuale. Timpul necesar completării sarcinii şi acurateţea
poziţionării pe perioada fiecărei sarcini au fost măsurate pentru fiecare subiect participant la
experiment în 4 situaţii diferite cu şi fără co-localizare, cu şi fără retur tactil. Rezultatele obţinute
indică o îmbunătăţire semnificativă a performanţelor în manipularea obiectelor 2D în medii
virtuale atunci când sunt implicate co-localizarea şi returul tactil.
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[Majoritatea cercetărilor privind interfeţele utilizator 3D vizează asigurarea unei singure
modalităţi senzoriale. Astfel, devine o provocare integrarea mai multor modalităţi senzoriale întrun sistem care păstrează modalităţile de imersiune şi factorii de performanţă. Studiul realizat de
[Ortega 2005] se concentrează asupra sarcinilor de manipulare şi propune un sistem vizualhaptic care să integreze vizualizarea imersivă, forţa tactilă şi returul tactil cu co-localizarea.
Sistemul propus are şi o aplicaţie industrială pentru industria constructoare de maşini.

Figura 1.3. Aplicaţia industrială a sistemului vizual-haptic propus

[Lécuyer 2004] a realizat un experiment pentru a evalua influenţa returului haptic asupra
percepţiei propriei mişcări în mediul de realitate virtuală. Participanţii la experiment au fost
rugaţi să facă estimări ale unghiurilor de întoarcere în timpul unei navigări pasive într-un mediu
de realitate virtuală. În unele momente de timp, pe perioada unei întoarceri, către mâna
dominantă a participantului a fost trimis un retur haptic. Returul haptic consta în rotirea
pumnului participantului sub un unghi egal ca valoare cu unghiul întoarcerii vizuale. Prezenţa
returului haptic a influenţat performanţele participanţilor,astfel că, în medie, în prezenţa returului
haptic participanţii au subestimat mai puţin unghiurile de întoarcere în timpul navigaţiei vizuale.
Rezultatele studiului sugerează că percepţia propriei mişcări în mediu virtual poate fi
îmbunătăţită prin utilizarea unui retur de forţă potrivit. Stimularea haptică în timpul navigării în
medii virtuale ar putea substitui, parţial, informaţia care lipseşte şi anume cea furnizată de
sistemul vestibular şi de propriocepţie.
Lucrarea de faţă este structurată după cum urmează:
Capitolul 1 prezintă domeniul şi problematica de cercetare ştiinţifică a tezei;
În Capitolul 2 este prezentat stadiul actual al modalităţilor de interacţiune vizuală şi haptică în
mediul virtual, şi este formulat obiectivul general al tezei de doctorat precum şi metodologia de
cercetare şi obiectivele specifice;
Capitolul 3 prezintă conceptul general al sistemului de Realitate Virtuală cu modalităţi de
interacţiune co-localizate: sistemul CAVE – proiectarea şi calibrarea lui;
În Capitolul 4 este prezentat un nou model al graficii asistate de calculator propus de autoarea
tezei precum şi studii privind evaluarea percepţiei profunzimii modelelor 3D utilizând sisteme de
Realitate Virtuală imersive;
Capitolul 5 prezintă sisteme de realitate augmentată precum şi modalităţi de realizare a
interacţiunii co-localizate în astfel de sisteme;
În Capitolul 6 sunt prezentate aplicaţii inginereşti de interacţiune în mediile virtuale cu
modalităţi co-localizate;
Capitolul 7 prezintă concluziile finale, contribuţiile originale precum şi direcţii viitoare de
cercetare.
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2. STADIUL ACTUAL AL MODALITĂŢILOR DE INTERACŢIUNE VIZUALĂ ŞI
HAPTICĂ ÎN MEDIUL VIRTUAL

Cei mai mulţi dintre noi iau „de-a gata” capacitatea noastră de a percepe lumea înconjurătoare.
Cu toate acestea, procesul percepţiei nu este de loc o sarcină uşoară. Să încercăm să ne imaginăm
că ar trebui să construim o maşină care să poată percepe, localiza, descrie şi identifica toate
obiectele din mediul înconjurător şi relaţia acestora cu toate celelalte obiecte care le înconjoară.
O astfel de maşină aşteaptă încă să fie realizată. Cu toate acestea, oamenii au rezolvat această
problemă într-o manieră aparent fără efort. Astfel, de cele mai multe ori, din cauza uşurinţei cu
care percepem mediul înconjurător, nu ne dăm seama de complexitatea şi importanţa celor
realizate.
2.1. Procesul percepţiei

Figura. 2.1. Procesul percepţiei

Procesul percepţiei este schematizat în diagrama din figura 2.1 ca o secvenţă de etape începând
cu stimulii (pot fi stimuli ai mediului înconjurător) până la percepţia unui stimul particular,
recunoaşterea stimulului şi acţiunea în concordanţă cu acei stimuli.
Stimulii pot fi definiţi ca fiind toate acele lucruri în mediul înconjurător pe care le-am putea
percepe.
Transducţia este procesul de transformare a unei forme de energie într-o altă formă de energie.
De exemplu, când apăsăm orice buton al tastaturii, presiunea produsă de deget este transformată
în energie electrică. În mod similar, în cadrul sistemului nervos uman, când energia mediului
înconjurător este transformată în energie electrică, are loc transducţia.
Aceste semnale electrice generează noi semnale în interiorul celulelor sistemului nervos numite
neuroni. Acest proces este numit procesare neuronală.
Percepţia poate fi definită ca o experienţă senzorială conştientă [Millodot 2009]. Când semnalele
electrice produse de neuroni sunt procesate de către creier şi convertite în experienţa văzului, se
poate afirma că stimulul a fost perceput.
Recunoaşterea este abilitatea noastră de a plasa un obiect într-o categorie. Cu toate că suntem
tentaţi să credem că percepţia şi recunoaşterea sunt procese care se întâmplă împreună, a fost
arătat că ele sunt procese care se întâmplă diferenţiat [Goldstein 2009].
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Acţiunea include activităţi motoare cum ar fi mişcarea ochilor sau mişcarea corpului ca răspuns
la procesul de percepţie. Aproape întotdeauna acţiunea implică mişcarea ochilor, ceea ce duce la
modificarea stimulului şi astfel întreg ciclul se repetă.
Cunoştinţele joacă un rol în abilitatea individului de a recunoaşte diferite obiecte, evenimente
sau situaţii. Astfel cunoştinţele sunt implicate în faza de percepţie şi declanşează recunoaşterea.
Simţurile care ne ajută să percepem lumea din jurul nostru sunt: văzul, simţul tactil, auzul, gustul
şi mirosul. Pentru oameni şi cele mai multe dintre celelalte specii, văzul joacă cel mai important
rol. Principalul avantaj al văzului, şi probabil motivul pentru care a evoluat devenind cel mai
important mijloc al percepţiei este acela că furnizează informaţii de la distanţă. Auzul şi mirosul
oferă şi ele informaţii de la distanţă, dar nu atât de precise precum văzul.
În cele ce urmează vor fi prezentate stadiile actuale în ceea ce priveşte modalitatea vizuală cât şi
modalitatea haptică de interacţiune cu mediul înconjurător.
2.2. Stadiul actual al sistemelor de percepţie vizuală stereoscopică
Pe când în cazul manipulării obiectelor reale există o corespondenţă perfectă între obiectul care
este manevrat şi obiectul perceput vizual, în cazul manipulării obiectelor virtuale situaţia este
diferită. Astfel, există o diferenţă între poziţia mâinii şi obiectul virtual, adică mâna reală a
utilizatorului şi obiectul virtual reprezentat nu sunt co-localizate. Ţinând cont de aceste
consideraţii, s-a realizat o clasificare a sistemelor de vizualizare stereoscopică care să
îndeplinească cerinţa de co-localizare in medii virtuale.
În mod obişnuit sistemele de vizualizare 3D sunt clasificate în trei mari grupe: sisteme
stereoscopice, sisteme autostereoscopice şi holografice.
•
Sistemele stereoscopice utilizează diverse metode pentru a dezvălui imaginile potrivite
fiecărui ochi, astfel oferind senzaţia de profunzime.
•
Sistemele autostereoscopice produc imagini tridimensionale fără a necesita utilizarea
altor echipamente adiţionale (ochelari sau căşti).
•
Sistemele de vizualizare holografice redau câmpuri luminoase tridimensionale identice cu
cele emise de către scenele originale creând astfel imagini stereoscopice.
În cele ce urmează, clasificarea sistemelor de vizualizare stereoscopice va fi realizată
considerând sistemele holografice ca o clasa particulară de sisteme autostereoscopice. Sistemele
de vizualizare stereoscopică utilizează tehnici diferite pentru a furniza imagini observatorului,
cum ar fi folosirea de sisteme adiţionale, ochelari sau căşti, pentru a crea percepţia stereoscopică
sau separarea imaginilor pentru ochiul stâng respectiv drept se face fără a apela la sisteme
adiţionale.
Clasificarea sistemelor de vizualizare stereoscopică [Beraru 2006] prezentată în tabelul 1, s-a
realizat pe baza tehnicilor menţionate mai sus alături de cerinţa pe care sistemele trebuie să o
îndeplinească şi anume co-localizarea.
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Tabel 1.
Sisteme de vizualizare stereoscopice
imaginilor Sisteme
autostereoscopice

Active

Cu multiplexare
temporală/spaţială
Cu
multiplexarea
polarizării
Ochelari LC
HMD

Immersive
CAVE

Lenticulare

Anaglyph

producerea

Volumetrice

Cu
multiplexarea
culorii

pentru

Holografice

Pasive

adiţionale

Cu bariera de paralaxă

Cu sisteme
stereoscopice

Sistemele de vizualizare care folosesc sisteme adiţionale pentru producerea imaginilor
stereoscopice funcţionează folosind un principiu simplu şi anume de a face ca fiecare ochi să vadă
o imagine puţin diferită faţă de scena originală. Unul dintre cele mai simple moduri este de a
folosi ochelari cu lentile filtrante în culori complementare (roşu – albastru sau roşu - verde) –
anaglyph, împreună cu un display pe care sunt prezentate imagini puţin diferite ale scenei de
vizualizat, imagini care sunt redate în aceeaşi pereche de culori. Combinarea componentei roşii
vizualizată de un ochi cu componenta albastră sau verde vizualizată de celalalt ochi permite
redarea unei imagini stereoscopice. Cu toate acestea metoda anaglyph este restrictivă datorită
problemelor de acomodare pe care le creează.
O metodă asemănătoare este utilizarea luminii polarizate pentru a produce imagini stereoscopice.
Imaginea furnizată ochiului stâng poate fi produsă cu lumină având o anumită polarizare [Beraru
2007], iar imaginea pentru ochiul drept cu lumină având polarizare diferită, vizualizarea având loc
prin suprapunerea celor două imagini şi folosirea unui filtru de polarizare. Vibraţiile câmpului
electric şi magnetic al unei unde electromagnetice aşa cum este lumina au loc în numeroase plane
şi au diverse orientări. Când vectorul câmp electric al undei vibrează în mai mult de un plan,
putem spune că lumina este nepolarizată. Exemple de lumină nepolarizată sunt lumina emisă de
un bec obişnuit, lumina emisă de către Soare sau de către o lumânare. Lumina nepolarizată poate
fi imaginată ca o undă care are jumătate din vibraţiile sale localizate în plan orizontal şi jumătate
în plan vertical. Lumina nepolarizată poate fi transformată în lumină polarizată. Undele luminoase
polarizate sunt acele unde luminoase în care vibraţiile apar doar într-un singur plan. Cea mai
simplă metodă de a transforma lumina nepolarizată în lumină polarizată este utilizarea filtrelor de
polarizare care sunt confecţionate dintr-un material special, capabil să blocheze unul dintre cele
două plane de vibraţie ale undei electromagnetice. Imaginile tridimensionale obţinute folosind
polarizarea luminii sunt de fapt doua imagini prezentate în acelaşi timp cu ajutorul a două
proiectoare. Fiecare imagine este proiectată prin filtrul de polarizare, pe ecran, dintr-o poziţie
puţin diferită. Aşa cum s-a observat, spre exemplu, filtrul de polarizare utilizat pentru proiectorul
din stânga are axa de polarizare orizontală, iar filtrul de polarizare utilizat pentru proiectorul din
dreapta are axa de polarizare verticală. Observatorul poartă ochelari prevăzuţi la rândul lor cu
filtre de polarizare pentru fiecare ochi. Ca rezultat al acestei geometrii ochiul stâng va vedea
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imaginea proiectată de către proiectorul aflat în partea dreaptă, iar ochiul drept va vedea imaginea
proiectată de către proiectorul aflat în partea stângă, utilizatorului oferindu-i-se percepţia
profunzimii. În ceea ce priveşte sistemele imersive de vizualizare, un bun exemplu este tehnologia
CAVE (Cave Automated Virtual Environment) [Cruz-Neira 1993]. Aceasta este o tehnologie
bazată pe proiecţii, în care utilizatorul este înconjurat de către ecrane de proiecţie. Iluzia de
imersie este creată prin proiecţia imaginilor 3D generate de către computer într-un cub format din
ecranele de proiecţie care înconjoară utilizatorul. Această tehnologie poate de asemenea fi cuplată
cu sisteme de vizualizare purtate pe cap (HMD – Head Mounted Display) sau cu ochelari precum
şi cu sisteme de urmărire (tracking) a poziţiei utilizatorului astfel încât în permanenţă acestuia să-i
fie oferită perspectiva stereo corectă. Utilizatorul explorează mediul virtual mişcându-se în
interiorul cubului şi apucând obiectele cu ajutorul unui avatar (avatarul este un model digital al
unui obiect în realitate virtuală).
Aşa cum a fost menţionat mai sus, sistemele autostereoscopice produc imagini tridimensionale
fără a necesita utilizarea altor echipamente adiţionale (ochelari sau căşti). Sistemele
autostereoscopice cu barieră de paralaxă constau într-o suprafaţă acoperită cu elemente care pot
emite lumina cu intensitate variabilă în diverse direcţii ale spaţiului. În funcţie de poziţia
utilizatorului faţă de ecran, lumina care se propagă în diferite direcţii poate fi percepută ca
apărând din diferite puncte ale display-ului. Informaţia vizuală interceptată de către ochii
utilizatorului este procesată mental pentru a forma o reprezentare tridimensională a scenei.
Sistemele volumetrice proiectează puncte ale imaginii într-un volum fizic în care ele apar fie
proiectate pe o suprafaţa reală, fie ca imagini translucide care formează un grup de plane de
profunzime distincte. Principala diferenţă dintre sistemele de vizualizare cu barieră de paralaxă şi
sistemele volumetrice este aceea ca în timp ce “input-ul” sistemelor cu barieră de paralaxă îl
constituie proiecţia bidimensională a imaginilor, “input-ul” sistemelor volumetrice poate fi un set
de primitive tridimensionale. O clasă particulară de sisteme de vizualizare volumetrice o
constituie sistemele holografice. Printre cele mai importante proprietăţi ale hologramelor se pot
enumera: conservarea amplitudinii, a lungimii de undă şi a informaţiei legată de faza luminii care
creează franjele de interferenţă, reconstrucţia întregului front de undă, astfel având o calitate
vizuală deosebită. Sistemele de vizualizare holografice redau un câmp luminos care este identic cu
cel emergent din scena originală. Sistemele holografice utilizează două tehnologii: holografie
optică şi electro-holografie. Holografia optică re-creează imagini tridimensionale utilizând lumina
coerentă (LASER) pentru a înregistra figuri de interferenţă. Un sistem de vizualizare care
utilizează tehnologia electro-holografiei generează o imagine holografică tridimensională pornind
de la descrierea 3D a scenei care trebuie vizualizată. Procesul implică mai multe etape, grupate
astfel:
a) etapa computaţională în care descrierea 3D este convertită în interferenţe
b) etapa optică în care lumina este modulată de către franjele de interferenţă.
Sistemele lenticulare utilizează şiruri verticale de lentile mici. Lumina provenită de la fiecare
punct al imaginii este emisă într-o direcţie specifică a planului orizontal, dar neselectiv în plan
vertical. Din această cauză schimbările de perspectivă datorate mişcării verticale a capului
utilizatorului nu pot fi redate corect prin mijloace optice dar aceasta se poate realiza cu ajutorul
trackării capului şi prin prelucrarea computaţională a imaginii.
2.3

Stadiul actual privind sistemele de interacţiune haptică

Haptica este o ştiinţă a atingerii. Cuvântul „haptic” este derivat din grecescul „haptikos” care
înseamnă „a veni în contact cu”.
În figura 2.17 sunt prezentate subsistemele şi traseul informaţional care stă la baza interacţiunii
între utilizatorul uman şi interfeţele haptice cu retur de forţă. Informaţiile senzoriale de atingere în
cazul mâinii în contact cu un obiect pot fi împărţite în două clase:
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I.
informaţii tactile, care se referă la senzaţiile ce apar la atingerea pielii cu un obiect;
II.
informaţiile kinestezice, care se referă la forţele şi senzaţiile de forţă ce apar în articulaţii
de-a lungul braţului mâinii.
În general, forţa totală a contactului este simţită de ambele sisteme, dar variaţiile forţelor în spaţiu
după contact sunt transmise numai de către sistemul tactil.
În consecinţă, starea suprafeţei, textura, sunt simţite numai de către sistemul tactil, sensibilitatea
tactilă fiind maximă la nivelul degetelor. Proprietăţile obiectelor cum ar fi: dimensiunile, efectele
elastice care necesită mişcarea mâinii pentru explorare sunt transmise de către sistemul kinestezic.

Figura 2.17. Interacţiunea haptică om – maşină [Srinivasan 97]

Dispozitivele haptice sunt sisteme mecanice care intermediază comunicaţie dintre utilizator şi
calculator. Acestea permit utilizatorului să atingă, să simtă şi să manipuleze obiecte
tridimensionale într-un mediu virtual sau într-un sistem teleoperat.
Cele mai uzuale dispozitive de interfaţare cu calculatorul, mouse-ul şi tastatura, sunt doar
dispozitive de intrare care facilitează urmărirea manipulărilor fizice realizate de utilizator, dar care
nu returnează un răspuns acestuia. Drept rezultat informaţiile se deplasează unidirecţional, anume
de la dispozitivul periferic la calculator. Sistemele haptice sunt dispozitive de intrare-ieşire care
realizează urmărirea manipulărilor fizice realizate de către utilizator (intrare) şi furnizează
senzaţia realistică de atingere coordonată de evenimentele de pe ecran (ieşire).
2.4. Sisteme de Realitate Virtuală co-localizate
2.4.1

Definiţie şi exemple

Sistemele de Realitate Virtuală co-localizate pot fi definite ca fiind acele sisteme care implică
mai mult de 2 modalităţi de interacţiune.
Bouguila [Bouguila 1997] prezintă o încercare de a integra atât senzaţiile haptice cât şi indiciile
de profunzime în scopul de a îmbunătăţi localizarea şi manipularea obiectelor în mediul virtual.
Astfel, utilizează un dispozitiv Big SPIDAR, pentru a obţine poziţia mâinii cât şi pentru a
percepe returul de forţă, cuplat cu un ecran mare pe care sunt prezentate imaginile generate de
calculator. Utilizatorii sistemului au purtat în scopuri de vizualizare ochelari cu cristale lichide
(ochelari LC). Concluzia experimentelor efectuate a fost că adăugând senzaţia returului de forţă,
integrarea modalităţilor haptică şi vizuală este mult îmbunătăţită. De asemenea, au observat că
adăugarea returului de forţă a îmbunătăţit timpul necesar perceperii profunzimii.
Ortega [Ortega 2005] propune o extensie a sistemului Stringed Haptic Workbench [Tarrin 2003]
incluzând şi modalitatea haptică, cu scopul de a obţine co-localizarea.
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Alte grupuri de cercetare au instalat sisteme haptice tip PHANToM în sisteme tip CAVE sau în
faţa unor ecrane mari, dar fără a reuşi să realizeze co-localizarea [Duriez 2003], [Brooks 1990].
2.4.2 Probleme ale sistemelor de Realitate Virtuală co-localizate: percepţia spaţiului 3D

Figura 2.18

(a)

(b)

Figura 2.18 (a) ne arată modul în care, într-un mediu virtual, utilizatorul percepe toate obiectele
ca fiind în focus, pe când, în realitate, focalizarea se face doar pe obiectul de interes din scenă
(fig. 2.18 (b)), obiectele alăturate apărând ca fiind neclare.
Astfel, în prezenta lucrare se defineşte disparitatea inter-modală:
•
•
•

spaţială
temporală
spaţio-temporală

Disparitatea inter-modală spaţială caracterizează decalaje spaţiale ale percepţiei spaţiului
realizată prin diversele modalităţi de interacţiune co-localizate (vizual, auditiv, haptic etc.).
Disparitatea inter-modală temporală caracterizează decalaje de timp (asincronisme) ale percepţiei
spaţiului realizată prin diversele modalităţi de interacţiune co-localizate (vizual, auditiv, haptic
etc.).
Disparitatea inter-modală se manifestă în timp şi spaţiu atunci când modalităţile de interacţiune
co-localizate se referă atât la percepţia spaţiului cât şi a timpului.
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2.4.3

Obiectivul tezei de doctorat

Obiectivul general:
Definirea şi studiul noţiunii de co-localizare şi a factorilor care o influenţează.
Metodologia de cercetare şi obiective specifice:
Metodologia de cercetare se bazează pe experimente privind localizarea vizuală în mediul virtual
precum şi interacţiunea într-un mediu virtual cu modalităţi co-localizate. În acest scop se vor
efectua experimente în diverse medii de interacţiune cu 2 modalităţi co-localizate – 3D vizual şi
haptic de mari dimensiuni. Pentru investigarea influenţei percepţiei spaţiale şi a co-localizării
este necesară dezvoltarea unui sistem de Realitate Virtuală de mari dimensiuni cu modalităţi de
interacţiune co-localizate pentru aplicaţii de Inginerie Mecanică.
Obiective specifice:
•
•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea unui sistem de interacţiune cu modalităţi co-localizate vizual-haptic
Studiul localizării spaţiale pe cale vizuală în CAVE
Interacţiunea co-localizată în sistemele de Realitate Augmentată
Descrierea sistemului de vizualizare
Sistem haptic co-localizat pentru aplicaţii de inginerie mecanică
Aplicaţii inginereşti în sistemele cu modalităţi de interacţiune co-localizate de tip CAVESPIDAR
Dezvoltarea şi experimentarea unui model de optimizare a percepţiei spaţiale vizuale pe
baza identificării punctului de focalizare a privirii
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3. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE REALITATE VIRTUALĂ CU MODALITĂŢI
DE INTERACŢIUNE CO-LOCALIZATE
3.2. Sistemul CAVE şi calibrarea acestuia pentru precizia percepţiei vizuale 3D
3.2.1 Descrierea sistemului CAVE
În acest capitol se prezintă arhitectura hardware şi software a sistemului RV utilizat pentru
implementarea interfeţei multimodale destinată aplicaţiilor VRAD. Prin definiţie, interfaţa
utilizator a oricărui sistem computerizat este ansamblul funcţiilor care facilitează operaţiile
convenţionale de intrare şi ieşire (INPUT şi OUTPUT). În prezenta lucrare se propune realizarea
unei interfeţe multimodale cu următoarele modalităţi de interacţiune:
• INPUT: gesturi, voce şi tracking (trei modalităţi);
• OUTPUT: vizualizare stereoscopică şi retur de forţă (două modalităţi)
În vederea realizării acestei interfeţe multimodale a fost conceput şi realizat un sistem de
vizualizare stereoscopică de tip CAVE, un modul software pentru identificarea mişcărilor
utilizatorului (tracking), un modul software pentru recunoaşterea comenzilor vocale, un modul
software pentru identificarea gesturilor utilizatorului şi un modul software pentru percepţia
returului de forţă.
3.2.1.1. Proiectarea şi realizarea sistemului imersiv HOLO-CAVE
Sistemele de realitate virtuală imersive de tip CAVE sunt actualmente cele mai performante
sisteme de vizualizare tridimensională, îmbunătăţind semnificativ modul în care utilizatorii pot
vizualiza, naviga şi interacţiona în mediile virtuale, în raport cu alte dispozitive. Comparativ cu
sistemele de vizualizare de tip Head Mounted Display (prezentate în detaliu în capitolul 2),
sistemele de vizualizare de tip CAVE oferă numeroase avantaje:
• îmbunătăţirea senzaţiei de imersie,
• obţinerea unor imagini stereoscopice de înaltă definiţie,
• câmp de vizualizare larg,
• vizualizare colectivă pentru mai mulţi utilizatori şi posibilitatea lucrului colaborativ.

Figura 3.2. Conceptul sistemului Holo-CAVE

Prin avantajele oferite, sistemul de tip CAVE este utilizat pentru aplicaţii RV într-o gamă largă
de sectoare: inginerie, medicină, aplicaţii militare etc.
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În cadrul laboratorului de CAD şi Realitate Virtuală de la catedra de DPR a fost proiectat un
sistem de vizualizare 3D imersiv reconfigurabil care combină funcţionalităţile a două tipuri de
sisteme imersive 3D: Holobench şi CAVE (capitolul 2) cu 4 ecrane de proiecţie (fig. 3.2). De
aceea acest sistem RV a fost denumit Holo-CAVE.
Într-o prima etapă, a fost realizat un sistem imersiv 3D cu trei ecrane de proiecţie, urmând ca în
cea de a doua etapă să se construiască platforma mobilă şi să se ataşeze cel de-al patrulea ecran
de proiecţie. Componentele hardware principale folosite pentru construcţia acestui sistem
imersiv sunt: sistem computaţional, proiectoare LCD, ecrane de proiecţie, sistem de urmărire a
mişcării magnetic, sistem audio. Arhitectura hardware este prezentată în figura 3.4.
Proiectarea structurii mecanice a acestui sistem a fost realizată utilizând softul CAD CATIA.
Spaţiul de amplasare disponibil cu dimensiunile de 12x7.8x5.3m a necesitat optimizarea
dimensiunilor şi amplasării sistemului Holo-CAVE pentru utilizarea eficientă a spaţiului.
Structura fizică a sistemului Holo-CAVE are dimensiunile de 2.8x2.8x3 metri. Au fost utilizate
trei ecrane de proiecţie de tip Screen Tech care permit polarizarea şi obţinerea unui contrast
îmbunătăţit al imaginii cu dimensiunile de 2.7 x 2 metri.
În ceea ce priveşte alegerea proiectoarelor, s-a decis utilizarea a şase proiectoare performante
Hitachi CPX1350 (câte două pentru fiecare ecran de proiecţie) care permit proiectarea de imagini
cu rezoluţia maximă de 1400x1050.
Datorită spaţiului existent limitat, nu a fost posibilă proiectarea directă a imaginilor transmise de
proiectoare (distanţa ar trebui să fie de 5 m iar spaţiul necesar pentru amplasarea sistemului ar fi
depăşit spaţiul alocat). Pentru a soluţiona problema proiectării imaginilor, au fost utilizate
oglinzi, astfel încât distanţa necesară pentru proiecţie s-a redus la jumătate. Schema de amplasare
în spaţiul alocat a componentelor sistemului a fost realizată cu ajutorul softului CATIA.
Dimensiunile oglinzilor au fost calculate în funcţie de dimensiunile imaginii proiectate pe
oglindă. Calculul acestor dimensiuni este prezentat în subcapitolul următor.

Figura. 3.4. Arhitectura hardware a sistemului imersiv Holo – CAVE realizat
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3.2.1.2. Calculul lungimii imaginii proiectate pe oglindă
Pentru a calcula dimensiunea imaginii proiectate pe oglindă, se presupune că proiectorul este
aşezat în poziţie orizontală, iar oglinda este aşezată în poziţie verticală. În figura 3.5 punctul O
reprezintă punctul de focus al proiectorului, segmentul AC ecranul de proiecţie, iar segmentul
DE este lăţimea imaginii pe oglindă, fiind variabila care trebuie calculată. De asemenea distanţa
AB = BC reprezintă valoarea lăţimii imaginii proiectate pe ecranul de proiecţie, iar unghiul α
reprezintă unghiul de înclinare pe orizontală al oglinzii, fiind o variabilă cunoscută din proiectul
de amplasare a echipamentelor (parametru preluat din proiectul de amplasare realizat în softul
CAD Catia V5). Segmentul OB reprezintă distanţa de la punctul de focus al proiectorului la
ecranul de proiecţie fiind un parametru extras din documentaţia tehnică furnizată de către
producătorul proiectoarelor. Astfel segmentul ce reprezintă diagonala ecranelor OB = 6 m.
Valoarea unghiului β se poate calcula

tan β =

AC
AC
⇒ β = atan
OB
OB

(3.1)

Din geometria imaginii: OB = BF + FO ⇒ FO = OB – BF

(3.2)

Deoarece α + β + )FEO = 180 , aplicând teorema sinusurilor pentru triunghiul FOE, rezultă:
sin()FEO) sin( β ) sin()EFO )
=
=
FO
FE
EO

(3.3)

Figura 3.5. Calculul lungimii imaginii proiectate pe oglindă

Valoarea segmentului FE este: FE =

FO ⋅ sin( β )
sin(180 − α − β )

(3.4)

Similar pentru distanţa FD, ştiind că 180 − α + β + )FDO = 180 , rezultă:
sin()FDO) sin( β ) sin()DFO)
=
=
FO
FD
DO
Valoarea segmentului FD este: FD =

(3.5)
FO ⋅ sin( β )
sin(α − β )
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În final, valoarea lungimii imaginii proiectată pe oglindă este:
DE = DF + FE =

FO ⋅ sin( β )
FO ⋅ sin( β )
+
sin(180 − α − β ) sin(α − β )

(3.7)

3.2.1.3. Calculul lăţimii imaginii proiectate pe oglindă

Pentru calculul lăţimii imaginii pe oglindă se consideră ca segmentele KL=OV (fig. 3.6.),
reprezentând înălţimea suportului de susţinere a proiectoarelor. Astfel, distanţa DO poate fi
calculată utilizând teorema sinusurilor pentru triunghiul DFO:
sin(180 − α ) sin( β )
(3.8)
=
DO
DF

Figura 3.6. Calculul lăţimii imaginii proiectate pe oglindă

Din paralelismul segmentelor LJ şi KI rezultă:
ID OD
OD ⋅ JK
=
⇒ ID =
JK OK
OK

(3.9)

DK OD
OD ⋅ KL
=
⇒ DK =
KL OK
OK

(3.10)

Rezultă că lăţimea imaginii este :
IK = ID + DK =

OD ⋅ JK OD ⋅ KL OD( JK + KL) JL
+
=
=
OK
OK
OK
OK

(3.11)

Rezultă astfel dimensiunile calculate ale oglinzilor de 1500x1250 mm pentru cea frontală şi de
2500x1250 mm pentru cele laterale. Oglinzile utilizate sunt produse de către firma Screen Tech,
având coeficientul de reflexie de 97%. Pentru a obţine imagini stereoscopice pasive, imaginile
transmise de către cele două proiectoare trebuie să fie polarizate şi suprapuse cu precizie pe
ecranul de proiecţie. În acest scop s-au ataşat filtre de polarizare liniară în faţa lentilelor
proiectoarelor. Pentru procesarea grafică a mediului virtual este utilizată o reţea de PC-uri (un
PC Cluster) compus dintr-un server cu două procesoare 2.4 GHz şi şase PC client cu procesor de
3GHz şi plăci grafice performante.
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Figura 3.7. Sistemul imersiv cu trei ecrane de proiecţie realizat

3.2.1.4. Generarea imaginilor stereoscopice în sistemul Holo-CAVE

Există două principii de realizare a efectului stereoscopic: pasiv şi activ. În primul caz imaginile
stânga-dreapta sunt dirijate către ochii corespunzători prin intermediul unui sistem de filtre
polarizate. Ochelarii de vizualizare folosiţi reprezintă ultimul filtru polarizat de separare a
imaginii stânga de dreapta, fără alte componente electronice. În cazul al doilea, imaginile stângadreapta sunt proiectate alternativ, fiind necesar un sistem activ de comutaţie a vizualizării pentru
fiecare ochi, astfel încât lentila unui ochi devine opacă în timpul afişării imaginii pentru celălalt
ochi. În acest caz se utilizează ochelari speciali care au drept ecrane LCD care se opacizează
pentru ochiul stâng si ochiul drept alternativ cu o frecvenţă ridicată (cel puţin 100 Hz)
sincronizată cu proiectoarele. Sistemul realizat în cadrul catedrei de Design de Produs şi
Robotică este de tip pasiv. Astfel, sistemul de vizualizare stereoscopică pasivă utilizează două
proiectoare, câte unul pentru fiecare ochi. Lentilele fiecărui proiector sunt acoperite cu un filtru
de polarizare liniar. Cele două filtre sunt înclinate cu 45 grade unul faţă de celălalt. Ochelarii
utilizaţi în cazul acestor sisteme prezintă de asemenea filtre de polarizare orientate similar cu
cele ale proiectoarelor. În acest mod imaginea transmisă de către proiectorul stâng va fi
polarizată prin intermediul filtrului de polarizare înclinat la +45 grade şi percepută de către
ochiul stâng prin intermediul ochelarilor prevăzuţi de asemenea cu polarizare la +45 grade, dar
nu va fi percepută de către ochiul drept deoarece unghiul de polarizare este de -45 grade. Acelaşi
principiu este aplicat şi pentru ochiul drept, care va putea vizualiza doar imaginea transmisă de
către proiectorul drept (fig. 3.8.).
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Figura 3.8. Generarea imaginilor stereoscopice pasive

3.2.2. Calibrarea şi precizia sistemului CAVE

În cadrul laboratorului de CAD şi Realitate Virtuală de la catedra DPR a fost proiectat un sistem
de vizualizare 3D imersiv reconfigurabil cu trei ecrane de proiecţie. Au fost utilizate trei ecrane
de proiecţie de tip Screen Tech, care permit polarizarea şi obţinerea unui contrast îmbunătăţit al
imaginii, cu dimensiunile de 2.7 x 2 metri. Datorită spaţiului existent limitat, nu a fost posibilă
proiectarea directă a imaginilor transmise de proiectoare. De aceea au fost utilizate oglinzi, astfel
încât distanţa necesară pentru proiecţie să se reducă. În figura 3.20. este redată o vedere de sus a
sistemului.
Pentru realizarea imaginii pe ecranele „STÂNGA” şi „DREAPTA” oglinzile corespunzătoare
sunt înclinate atât în plan orizontal cât şi în plan vertical, astfel încât video-proiectorul să fie
plasat într-o poziţie convenabilă accesului, montajului şi reglajelor. Amplasarea oglinzilor şi
proiectoarelor este simetrică faţă de axa centrală a sistemului de ecrane. Cota L1 este distanţa de
la ecran la peretele camerei. Pentru realizarea imaginii pe ecranul „FAŢĂ” oglinda
corespunzătoare este înclinată în plan vertical, iar video-proiectorul este amplasat sub nivelul
ecranului într-un spaţiu disponibil. Cota L2 este distanţa de la ecran la peretele camerei. Punctul
P reprezintă poziţia punctului focal al proiectorului. De fapt, pentru realizarea imaginii
stereografice sunt necesare două proiectoare care sunt, de regulă, montate pe un suport, care
asigură atât stabilitatea cât şi reglaje ale sistemului de proiectoare. Suprapunerea imaginii celor
două proiectoare se poate face prin deplasarea lentilelor. Din aceste motive se consideră
stabilirea punctului P ca fiind suficientă pentru descrierea problemei.
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Figura 3.20. Proiectarea imaginilor pe ecranele “STÂNGA” şi “DREAPTA”

Problema calibrării unui sistem CAVE
Proiectarea sistemului CAVE presupune (i) identificarea tuturor dimensiunilor sistemului, a
elementelor componente şi a poziției lor relative pe de o parte şi (ii) calibrarea şi alinierea
imaginilor pe de altă parte.
Pentru realizarea imaginii pe ecranele laterale este necesar să se stabilească:
• amplasarea proiectorului;
• amplasarea oglinzii şi înclinarea acesteia;
• mărimea oglinzii.
În figura 3.22 este prezentată o schematizare spaţială a problemei. Dimensiunile imaginii de
realizat sunt AB şi CD. Punctul P’ reprezintă poziţia punctului focal al proiectorului la realizarea
directă a imaginii (fără reflexie). Punctul P reprezintă, poziţia punctului focal al proiectorului în
poziţia dorită. Din acest punct sunt trasate razele corespunzătoare punctului central şi celor patru
colţuri ale imaginii proiectate. După reflectarea lor în oglindă, razele ce pleacă emise din P din se
suprapun peste direcţia celor din P’. Punctul M reprezintă intersecţia razei centrale cu planul
oglinzii, iar punctul S, centrul imaginii.
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Figura 3.22. Schematizarea spaţială a problemei calibrării sistemului CAVE

Schematizarea de calcul, prezentată în figura 3.23, este o vedere de sus a configuraţiei ecran,
oglindă, proiector pentru ecranul „STÂNGA”.
Metodologia de calibrare propusă
Abordarea problemei s-a realizat în două etape. Iniţial, planul oglinzii se consideră perpendicular
pe planul podelei şi înclinat faţă de planul ecranului în plan orizontal.

L2

P

B
A
F

α
P1

ϕ
ϕ

S

M

E
B
L1

Figura 3.23. Vedere de sus a configuraţiei ecran – oglindă - proiector pentru ecranul „STÂNGA”

Punctul P1 reprezintă poziţia punctului focal al proiectorului dacă realizarea imaginii ar fi directă
(fără reflexie). Punctul P reprezintă, poziţia punctului focal al proiectorului în poziţia dorită.
Punctul M reprezintă intersecţia razei centrale cu planul oglinzii, iar punctul S, centrul imaginii.
AB este lăţimea ecranului, AS fiind jumătate din această lăţime, AS≡BS. Unghiul α este unghiul
de înclinare a oglinzii faţă de ecran. L1 este distanţa de la ecran la peretele camerei. L2 este
distanţa de la ecranul „FAŢĂ” la peretele corespunzător al camerei. PS este distanţa de reglaj a
proiectorului (distanţa la care trebuie plasat proiectorul pentru a obţine o imagine de mărimea
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dorită), care este o dată tehnică a proiectorului. Unghiul φ este semi-unghiul spotului
proiectorului pe orizontală şi poate fi stabilit cu relaţia
AS
= tan ϕ
PS

(3.23)

În ΔPEM , ∠P = φ, ∠E = (90°+α – φ) şi ∠M = (90°– α). Aplicând teorema sinusului în acest
triunghi, se poate scrie
PM
PE
ME
=
=
°
°
sin(90 + α − ϕ ) sin(90 − α ) sin ϕ

(3.24)

din care rezultă
ME =

PM sin ϕ
cos(α − ϕ )

(3.25)

PE =

PM cos α
cos(α − ϕ )

(3.26)

Stabilirea poziţiei videoproiectoarelor
Pentru instalarea proiectorului şi a oglinzii în spaţiul considerat se impun condiţiile
A. de încadrare în spaţiu, astfel încât amplasarea oglinzii şi proiectorului să se încadreze în
spaţiul de lăţime L1
L1 ≥ PS − PE cos ϕ

(3.27)

Sau, în funcţie de (3.26), se mai poate scrie
L1 ≥ PS −

PM cos α cos ϕ
cos(α − ϕ )

(3.28)

de unde rezultă:
PM ≥ ( PS − L1)

cos(α − ϕ )
cos α cos ϕ

(3.29)

B. de poziţionare corespunzătoare a proiectorului, astfel încât
a. să nu fie plasat în faţa ecranului „FAŢĂ”

( PM + l ) cos 2α +

b
sin 2α ≤ PS − PM
2

(3.30)

respectiv
b
⎛
⎞
PS − ⎜ l cos 2α + sin 2α ⎟
2
⎝
⎠
PM ≤
1 + cos 2α

(3.31)

în care, l este lungimea proiectorului, iar b este lăţimea acestuia.
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b. să nu fie plasat în faţa ecranului pe care proiectează imaginea
PM ≥

AB
2sin 2α

(3.32)

Distanţa de la proiector la oglindă poate fi exprimată şi sub forma:

PM ≥ ( PS − L1)(1 + tan α tan ϕ )

(3.33)

Distanţa PM trebuie să respecte condiţiile a şi b, iar mărimea distanţei PM se va adopta astfel
încât în spaţiul disponibil să încapă şi construcţia portantă a oglinzii.
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4. STUDIUL LOCALIZĂRII SPAŢIALE PE CALE VIZUALĂ ÎN CAVE

Mediile de realitate virtuală ca şi aplicaţiile de grafică asistată 3D utilizează pentru crearea
imaginilor realistice aproape exclusive principiile stereoscopiei bazate pe disparitatea percepţiei
2D binoculare (stereopsis). Un obiectiv important al prezentei teze este de a experimenta şi
explora influenţa celorlalte 2 criterii de percepţie spaţială 3D şi anume percepţia monoculară şi
percepţia proprioceptivă. Pentru acest scop însă modelul actual utilizat în grafica asistată nu este
suficient deoarece ochiul este luat în considerare doar ca un punct de observare (fig. 4.1. [Talaba,
2000]). În acest scop se propune un nou model al Graficii Asistate de Calculator, în care ochiul
uman nu mai este reprezentat printr-un punct ci prin structura sa optico-geometrică.

Figura 4.1. Modelul clasic al Graficii Asistate

În figura de mai sus sunt utilizate următoarele notaţii pentru diferite sisteme de coordonate:
DCS – Device Coordinate System – asociat display-ului
WCS – World Coordinate System – asociat spaţiului fizic al obiectului
MCS – Model Coordinate System – asociat obiectului
VCS – View Coordinate System – sistem de coordonate asociat reprezentării pe ecran
Problema care se pune este aceea a corespondenţei între cele două sisteme de coordonate DCS şi
WCS.
4.1

Modelul Graficii Asistate de Calculator propus de autoarea tezei

În funcţie de tipul de proiecţie, perspectivă (razele vizuale pleacă din punctele obiectului şi
converg spre centrul de proiecţie al ochiului – ca şi în figură) sau paralelă (razele vizuale sunt
considerate paralele), punctele acesteia se pot calcula pe baza datelor geometrice ale obiectului
precum şi a poziţiei relative faţă de punctul de observare şi respectiv ecran.

Figura 4.2. Modelul propus de autoare al Graficii asistate
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Noul modelul propus al Graficii Asistate de Calculator, în care ochiul uman nu mai este
reprezentat printr-un punct, doreşte să ia în considerare structura geometrică şi optică complexă a
ochiului.
Umoarea vitroasă
Nervul optic

Iris
Cornea
Pupila

Macula
Fovea

Axa optică
Cristalin

Retina

Axa vizuală

Umoarea
apoasă

Iris

Figura 4.3. Structura optică a ochiului uman

În ciuda dimensiunii reduse, este un organ complex: percepe formele, mişcările, reliefurile,
culorile şi diferenţele de luminozitate. Globul ocular are formă aproape sferică având diametrul
de aproximativ 2.5 cm.
Ochiul este compus din ţesuturi subţiri şi este format din:
•
•
•
•
•
•
•

Cornee
Umoare apoasă
Cristalinul
Irisul
Umoare sticloasă (vitroasă)
Retina
Nervul optic.

Membrana exterioară a ochiului este opacă peste tot cu excepţia porţiunii din faţă, care este un
ţesut transparent de forma unei calote sferice, numită cornee. Ea protejează cristalinul de
corpurile străine: praf, fum, ceaţă, etc. Lumina pătrunde în ochi prin cornee şi străbate cele trei
medii transparente:
•
•

•

umoarea apoasă – lichid situat în spatele corneei, cu indice de refracţie n=1,33;
cristalinul - ţesut transparent situat la 4 mm în spatele corneei, cu n=1,405 are formă
lenticulară şi îndeplineşte aceleaşi funcţii ca şi o lentilă convergentă, deosebindu-se de
cele de sticlă prin aceea că are distanţa focală variabilă. Muşchii ciliari ai cristalinului prin
contracţie sau extensie pot modifica raza de curbură şi deci distanţa focală. Cristalinul este
elementul esenţial din punct de vedere optic.
umoarea sticloasă(vitroasă) – mediu optic cu n=1,33 ce conduce lumina pe retină.

Retina este o membrană subţire formată din celule senzoriale (terminaţii ale nervului optic), care
percep lumina, numite conuri şi bastonaşe. Conurile sunt specializate în perceperea luminii din
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timpul zilei, şi sunt responsabile pentru distingerea culorilor. Bastonaşele sunt specializate în
perceperea luminii de intensitate slabă practic incapabile să distingă culorile.
Irisul este o membrană (ai cărei pigmenţi dau culoarea ochilor) care în centru are o deschidere
circulară de diametru variabil numită pupilă. În funcţie de cantitatea de lumină primită, pupila se
micşorează sau se măreşte.
Vedem obiecte aflate la distanţe diferite faţă de ochi datorită capacităţii de acomodare a
cristalinului. La ochiul normal, imaginea unui obiect situat la infinit se formează pe retină la 15
mm de cristalin, distanţă egală cu distanţa focală a acestuia: f=0,015 m şi C=1/0,015
(convergenţa minimă a cristalinului).
Când privim un obiect mai apropiat, cristalinul îşi micşorează distanţa focală. Modificarea
distanţei focale (deci şi a convergenţei) în scopul aducerii pe retină a imaginii se numeşte
acomodare.
Valorile maximă şi minimă ale distanţei focale produsă de muşchii oculari în scopul aducerii pe
retină a imaginii caracterizează o mărime numită putere de acomodare (notată cu A sau cu ΔC):
A ═ 1/fmin – 1/fmax ; ΔC = Cmax-Cmin.
Cristalinul nu se poate bomba oricât şi de aceea obiectul poate fi adus doar până la o anumită
distanţă minimă - distanţa minimă de vedere- sub care ochiul nu mai poate forma imaginea pe
retină.
Acomodarea ochiului este deci posibilă între:
•
•

un punct situat la o distanţă maximă-punctul remotum XR care, pentru ochiul normal, este
la infinit (practic, peste 15m ochiul priveşte fără acomodare).
un punct situat la o distanţă minimă-punctul proximum XP este de 10-15 cm la tineri şi
aproximativ 25 cm la adulţi (ochiul priveşte cu acomodare maximă).

Un ochi normal distinge cele mai multe detalii ale unui obiect dacă acesta se află la o distanţă de
aproximativ 25 cm, numită distanţa vederii optime.
4.2
Metoda de vizualizare stereoscopică prin acomodarea reală a privirii în mediul
virtual

Profunzimea câmpului vizual (PCV) reprezintă distanţa dintre cel mai apropiat şi cel mai
îndepărtat obiect într-o scenă, a cărui imagine apare acceptabil de clară.
4.2.1. Limitele profunzimii câmpului

Figura 4.3 prezintă o lentilă simetrică. Obiectul se află la distanţa d iar imaginea sa în focus se
află la distanţa i. Punctele obiect aflate la distanţele d1 şi d2 vor fi în focus la distanţele imagine
i1 şi i2. La distanţa imagine i, aceste puncte sunt reprezentate ca şi pete neclare.
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Figura 4.3. Profunzimea câmpului pentru o lentilă subţire simetrică

Deoarece lentilele reale au un anumit grad de aberaţie sferică şi astigmatism, razele venite de la
un anumit punct subiect nu pot converge pentru a forma un punct imagine cu dimensiuni nule.
Astfel, imaginile vor fi compuse din suprapunerea şi alăturarea unor puncte care au o dimensiune
nenulă, numite cercuri de confuzie. Cercul de confuzie poate fi considerat o măsură a
defocalizării unei imagini. Cu cât cresc dimensiunile acestor puncte, cu atât mai neclară devine
imaginea. Cea mai mare dimensiune permisă a unui punct într-o imagine se numeşte cercul
permis de confuzie.
Profunzimea câmpului este controlată de către diametru aperturii D, când diametrul petei neclare
este egal cu diametrul cercului permis de confuzie C, limitele profunzimii câmpului sunt d1 şi
d2.
Ochiul uman are o profunzime limitată a câmpului vizual. Imaginile neclare care se formează pe
retină sunt la rândul lor stimuli pentru acomodare. Acomodarea reprezintă tensiunea în muşchii
ciliari având ca urmare curbarea cristalinului ce apare atunci când se focalizează pe un anumit
obiect. Acomodarea în sine este considerată ca un slab indiciu în ceea ce priveşte informaţiile
despre profunzime. Mai degrabă, informaţia referitoare la profunzime ca urmare a acomodării
este conţinută în cercurile neclare (cercurile de confuzie) din jurul imaginilor retinale ale
obiectelor care sunt mai apropiate sau mai îndepărtate decât obiectul privit. Creierul converteşte
această informaţie alături de alte indicii de profunzime în senzaţii de profunzime şi distanţă.
În mediul real, următoarele indicii de profunzime influenţează percepţia umană de spaţiu şi
realitate:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ocluziunea
Perspectiva (detalii, texturi)
Perspectiva aeriană (efecte atmosferice)
Lumina şi umbrele
Disparitatea binoculară
Paralaxa de mişcare
Convergenţa (rotaţia ochilor către punctul de interes)
Acomodarea şi efectele de profunzime a câmpului vizual rezultate în urma procesului de
acomodare.
În mediul virtual, o persoană este înconjurată de reprezentări tridimensionale generate de
computer ale lumii virtuale. Pentru a atinge un grad înalt de realism, această lume virtuală
trebuie să reproducă toate indiciile de profunzime. Sistemele grafice convenţionale pot realiza
doar câteva dintre indiciile de profunzime enumerate mai sus (ocluziunea, perspectiva,
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perspectiva aeriană, lumina şi umbrele). Sisteme de realitate virtuală mai complexe pot reda
disparitatea binoculară, paralaxa de mişcare şi convergenţa. Dar cea mai mare încercare la care
sunt supuse astfel de sisteme este aceea de a implementa efectele de acomodare şi de profunzime
a câmpului.
Absenţa acestor efecte cauzează o senzaţie de suprarealism a scenelor generate de către
calculator. În sistemele de realitate virtuală utilizatorul trebuie să se obişnuiască cu faptul că
toate obiectele sunt în focus şi nimic nu este neclar în scenele generate de calculator.
Ochiul uman percepe cel mai eficient indiciile legate de profunzimea câmpului vizual într-o
regiune de aproximativ 2 metri. Această zonă este importantă în aplicaţiile de realitate virtuală
deoarece aici se desfăşoară manipularea directă a obiectelor [Ware 1999].
4.2.2. Acomodarea şi profunzimea câmpului vizual

Atunci când privirea este direcţionată spre un obiect, o imagine neclară a acestuia pe retină
stimulează procesul de acomodare în urma căruia lentila ochiului (cristalinul) îşi modifică
curbura până când imaginea pe retină a obiectului vizat devine clară. În acelaşi timp, imaginile
obiectelor aflate în afara ariei de focalizare şi la distanţe diferite de observator, vor apărea
neclare. Când un obiect este defocalizat, el aflându-se prea departe faţă de planul pe care
sistemul optic este focalizat, atunci, fiecare punct al obiectului nu produce un singur punct
imagine ci un cerc pe retină (cercul de confuzie). Diametrul şi distribuţia intensităţii cercului de
confuzie sunt determinate de către caracteristicile sistemului optic şi de către distanţa faţă de
utilizator. Când un obiect este defocalizat imaginea sa este formată prin suprapunerea cercurilor
de confuzie care provin de la toate punctele vizibile ale scenei vizualizate. Ochiul îşi reglează
automat distanţa focală la distanţa la care se află obiectul către care este orientată privirea. Ca
urmare, utilizând ecuaţia lentilelor se poate deduce starea de acomodare a ochiului. Astfel, dacă
se cunoaşte distanţa la care se află obiectul focalizat faţă de observator şi distanţa imaginii
retinale clare faţă de cristalin, se poate determina distanţa focală a ochiului stabilită prin procesul
de acomodare.

Figura 4.4. Determinarea diametrului cercului de confuzie

Pentru a implementa procesul de acomodare în secvenţele generate de calculator, în primul rând
ar trebui să fie localizat punctul scenei în care ochiul focalizează la un moment dat. Acesta este
punctul către care este direcţionată privirea observatorului, punct care poate fi determinat cu
ajutorul sistemelor de urmărire a privirii.
Cunoscând punctul din scenă în care este focalizată privirea observatorului, respectiv
coordonatele ecran ale pixelului spre care este orientată privirea, şi distanţa la care se află acest
punct faţă de observator, se poate determina diametrul cercului de confuzie pentru o anumită
stare de acomodare a ochiului.
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Fie iQ1 şi iQ2 imaginile punctelor Q1 şi Q2 formează un punct în planul imagine, iar iQ2 formează
un cerc în planul imagine, deoarece converge în punctul A aflat la distanţa. iQ2-iQ1 faţă de planul
imagine.
Din asemănarea triunghiurilor LDA şi CBA obţinem:

LD
CB
, unde
=
iQ
iQ − iQ
1

1

2

iQ =
1

fd Q

, pentru d Q > f

1

dQ − f

1

1

iQ =
2

fd Q

(calculate folosind ecuaţia lentilelor) (4.1)

2

dQ − f

, pentru d Q > f
2

2

LD reprezintă diametrul efectiv al lentilei şi se defineşte ca raportul dintre distanţa focală f a
lentilei şi numărul de apertură n.
LD =

f
n

(4.2)

f
CB
Din (4.1) şi (4.2) se obţine n =
, adică diametrul cercului de confuzie CB se poate
iQ
iQ − iQ
1

calcula ca fiind CB = i Q − i Q
1

2

1

2

f
ni Q

(4.3)

1

Distanţa focală f a ochiului este o mărime variabilă. În timpul acomodării, când muşchii ciliari
modifică puterea refractivă a ochiului pentru a proiecta o imagine clară pe retină, se modifică
totodată şi forma cristalinului (lentila ochiului) şi ca urmare distanţa focală a sistemului optic. În
ecuaţia lentilelor, dacă cunoaştem distanţa dintre lentilă şi obiect şi dintre lentilă şi imaginea
clară a acestui obiect proiectată pe retină sau ecran, putem determina distanţa focală ca fiind

f=

1

(4.4)

1 1
+
d i

În cazul ochiului, distanţa dintre lentilă şi retină rămâne constantă, doar forma lentilei se
modifică în timpul procesului de acomodare.
Astfel, se poate calcula diametrul cercului de confuzie format pe retină CR:
CR = iQ − iQ
1

P
2

(4.5)

iQ

1

iar f =

1
1
iQ

2

(4.6)

1
+
iR

unde iR este distanţa dintre lentilă şi retină iar P este diametrul efectiv al lentilei (diametrul
pupilei).
Pentru un adult valoarea iR este în jurul a 24 cm.
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Pentru randarea cu ajutorul calculatorului a imaginilor retinale defocalizate trebuie determinat
diametrul cercurilor de confuzie care vor fi produse pe ecran CE. CE este proporţional cu
diametrul cercului de confuzie de pe retină.

CE =

iE
CR
iR

(4.7)

iE fiind distanţa dintre ochi şi ecran.
Literatura de specialitate include diverse metode şi algoritmi utilizaţi pentru a genera efecte ale
defocalizării şi ale profunzimii câmpului. Algoritmii şi metodele de generare a profunzimii
câmpului vizual pot fi clasificate în metode centrate pe spaţiul obiect şi metode centrate pe
spaţiul imagine.
Metode centrate pe spaţiul obiect
1.
Ray tracing – creează senzaţia de realism într-o imagine prin simularea drumului unei
singure raze de lumină ca şi cum aceasta ar fi absorbită sau reflectată de către diverse obiecte
aflate în imagine. Pentru un anumit pixel fiecare rază porneşte din acelaşi punct al imaginii, dar
este direcţionată către un punct diferit al lentilei. Fiecare rază este refractată de către lentilă şi
apoi intră în scenă. Pentru a funcţiona corespunzător, trebuie să fie specificaţi anumiţi parametri
cum ar fi intensitatea şi culoarea sursei de lumină precum şi proprietăţile optice ale obiectelor din
scenă (cât de absorbante sau reflectătoare sunt). Această metodă însă necesită resurse
computaţionale foarte mari putând fi suportată doar de sistemele grafice foarte avansate.
2.
Accumulation Buffer – este randată o întreagă colecţie de imagini provenite de la o
cameră punctiformă iar metoda constă în a realiza o mediere a acestor imagini. Fiecare imagine
este redată având o matrice de proiecţie puţin diferită, ca şi cum ar proveni dintr-un punct diferit
al diafragmei. Aceasta este o metodă asemănătoare ray tracing-ului dar este mai rapidă.
3.
Metode bazate pe propagarea undelor – diferă de metodele anterioare care iau în
considerare doar aspecte ale opticii geometrice prin aceea că ţine cont de fenomene ca
interferenţa şi difracţia undelor luminoase. Astfel, dacă scena este tratată ca şi o colecţie de surse
luminoase punctiforme, fiecare emiţând un front de undă de o anumită lungime de undă,
propagarea acestor fronturi de undă poate fi urmărită prin spaţiu. Planul imagine este plasat întro anumită poziţie, contribuţia tuturor fronturilor de undă este însumată, iar amplitudinea este
considerată pentru a determina valorile pixelilor. Deoarece această metodă simulează direct
undele luminoase difracţia şi interferenţa sunt luate automat în considerare.
4.
Splatting – când cantitatea de detalii într-o scenă este suficient de mare, este potrivită
descrierea scenei nu ca şi o colecţie de primitive geometrice cu texturi ci mai degrabă ca şi o
colecţie densă de probe punctiforme. Astfel, metoda realizează o randare directă a suprafeţelor
opace şi transparente pe baza acumulărilor de puncte fără conectivitate.
Aceste metode creează efecte de profunzime a câmpului vizual direct în ciclul de randare al
scenelor. Nu sunt însă metode prea rapide.
Metodele centrate pe spaţiul imagine sunt metode de post-procesare care operează asupra
imaginilor randate ca fiind perfect în focus. Acestea sunt metode mai rapide.
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4.3.2.1 Studii privind evaluarea percepţiei profunzimii modelelor 3D utilizând sisteme RV
imersive

În general, se apreciază că sistemele de vizualizare stereoscopică existente astăzi pe piaţa
comercială oferă condiţii superioare de vizualizare şi interacţiune comparativ cu posibilităţile
reduse ale monitorului 2D. Totuşi performanţele diverselor soluţii tehnice sunt diferite, fiecare
fiind potrivită pentru situaţii de utilizare bine precizate. Din acest motiv, în ceea ce priveşte
activităţile specifice de proiectare, este necesară o evaluare a modalităţii de interacţiune vizuală
care să evidenţieze impactul tehnologiilor RV asupra percepţiei vizuale a modelelor virtuale 3D
pe parcursul procesului de proiectare.
În acest scop a fost conceput un experiment pentru determinarea modului în care vizualizarea
stereoscopică în sistemul Holo-CAVE facilitează utilizatorului perceperea şi aprecierea
profunzimii (valoarea dimensiunii de-a lungul axei Z) unor modele CAD tridimensionale. Se ştie
că percepţia realistică a dimensiunilor în CAD joacă un rol foarte important în luarea deciziilor
de proiectare ale inginerilor. Experimentul realizat ajută la evaluarea beneficiilor oferite de
sistemul imersiv de vizualizare stereoscopică Holo-CAVE comparativ cu utilizarea
echipamentelor tradiţionale de vizualizare (monitorul 2D LCD/CRT).
Pentru determinarea percepţiei profunzimii a fost conceput un experiment la care au participat
opt subiecţi (trei femei şi cinci bărbaţi), cu media de vârsta de 28 de ani şi cu simţul vederii în
condiţii normale de sănătate. Nici unul dintre subiecţi nu a utilizat anterior tehnologii de realitate
virtuală. În schimb, aceştia aveau experienţă anterioară în utilizarea programelor CAD
comerciale şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului. Pentru experiment s-au utilizat şase modele
CAD compuse fiecare dintr-un paralelipiped cu dimensiuni variabile, aşezat pe o masă virtuală
cu dimensiunea de 300x 200x 150 cm cu scopul de a oferi subiecţilor posibilitatea de a aprecia
dimensiunile paralelipipedelor (fig. 4.5). Toate obiectele de tip paralelipiped aveau lăţimea şi
lungimea de 50 cm, înălţimea pentru fiecare model variind astfel: 15, 30, 45, 60, 75, 90 cm.
Scara de reprezentare a modelelor a fost de 1:1. La fiecare estimare a profunzimii utilizatorul va
putea vizualiza un singur paralelipiped cu dimensiuni diferite. Modelele au fost realizate
utilizând programul SolidWorks şi importate automat în cadrul sistemului Holo-CAVE, utilizând
interfaţa VRAD dezvoltată. Fiecare subiect a estimat dimensiunile obiectului separat pentru
condiţii de vizualizare monoscopică şi stereoscopică.

Figura 4.5 Model CAD utilizat pentru estimare dimensiuni (stânga), Mediu virtual estimare dimensiuni modele
CAD

Pentru cele două cazuri, vizualizarea modelelor s-a efectuat prin intermediul a două
echipamente: monitor 2D LCD cu diagonala de 15.4’ pentru vizualizare monoscopică şi sistem
de imersiv Holo-CAVE pentru vizualizare stereoscopică. În primul caz s-a utilizat sistemul CAD
SolidWorks (stânga în figura 4.5), iar pentru redarea obiectelor în sistemul Holo-CAVE s-a
utilizat sistemul VRAD (dreapta în figura 4.5).
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Subiecţilor le-a fost explicat scopul experimentului şi au fost prezentate instrucţiuni specifice în
funcţie de metoda de estimare. Pentru estimarea profunzimii, subiecţii au fost rugaţi să aprecieze
profunzimea celor şase obiecte în centimetri. De asemenea, subiecţii au fost informaţi în legătura
cu dimensiunile mesei virtuale pe care sunt aşezate obiectele virtuale. În cazul utilizării
sistemului Holo - CAVE valoarea distanţei de la punctul de vizualizare până la ecranul de
proiecţie a fost păstrată constantă. Ordinea afişării modelelor CAD subiecţilor a fost aleatoare.
Fiecare dintre subiecţii participanţi la experiment a fost rugat să completeze un chestionar în care
să furnizeze informaţii referitoare la vârstă, experienţă în utilizarea echipamentelor RV,
experienţă în utilizarea sistemelor CAD şi a calculatorului. Jumătate dintre utilizatori au estimat
mai întâi profunzimea obiectelor virtuale în sistemul CAD tradiţional, apoi, după o pauză de 10
minute au fost rugaţi să estimeze profunzimea obiectelor utilizând sistemul de vizualizare
stereoscopică Holo-CAVE. În paralel, cealaltă jumătate de subiecţi au estimat profunzimea
obiectelor mai întâi utilizând sistemul stereoscopic şi apoi utilizând sistemul monoscopic.
Pentru analizarea valorilor estimărilor subiecţilor au fost realizate două diagrame. Prima
diagramă prezintă diferenţa valorilor estimate a profunzimii comparativ cu valoarea dimensiunii
reale a obiectelor (fig. 4.6). În cea de-a doua diagramă este prezentată valoarea erorii relative cu
scopul de a analiza precizia de estimare a profunzimii (fig.4. 7). Eroarea relativă a fost calculată
astfel:
Er = (Vp- Vr) / Vr,
(4.8)
unde, Er – reprezintă valoarea erorii relative calculate; Vp– reprezintă valoarea profunzimii
estimate de către subiecţi; Vr – reprezintă valoarea dimensiunii reale a profunzimii obiectelor
virtuale
Dacă valoarea erorii relative este pozitivă atunci subiectul a supraapreciat profunzimea
obiectelor, iar dacă valoarea erorii relative este negativă atunci subiectul a subapreciat
profunzimea obiectelor.
Concluzia experimentului: percepţia valorilor profunzimii obiectelor virtuale estimate este
influenţată semnificativ de vizualizarea stereoscopică. Subiecţii au estimat valoarea profunzimii
obiectelor 3D mai precis când obiectele au fost vizualizate stereoscopic în sistemul imersiv
Holo-CAVE decât utilizând monitorul 2D. Valoarea cea mai mare a erorii relative a fost obţinută
pentru valoarea profunzimii de 35 mm şi s-a datorat supraaprecierii dimensiunilor.

Figura 4.6. Diferenţa valorilor estimate ale profunzimii comparativ cu valoarea dimensiunii reale

32

Interfaţă de realitate virtuală pentru aplicaţii inginereşti cu modalităţi de
interacţiune co-localizate în scena virtuală

Figura 4.7. Precizia de estimare a profunzimii

Se constată de asemenea că precizia de estimare în cazul vizualizării stereoscopice nu este mult
mai bună pentru dimensiuni mici, în schimb creşte semnificativ cu mărimea profunzimii ce
trebuie percepută.
Un al doilea experiment a fost realizat implicând acelaşi sistem de realitate virtuală Holo-CAVE.
Vizualizarea scenelor a fost realizată de către subiecţii experimentului în mediul imersiv prin
intermediul ochelarilor polarizanţi. Poziţia utilizatorului în Holo-CAVE a fost monitorizată
[Khan2011] cu ajutorul unui sistem de tracking. În acest caz nu a mai fost luată în considerare
varianta de vizualizare monoscopică.

Figura. 4.8. Scena de vizualizare în sistemul de tip Holo-CAVE
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Determinarea profunzimii scenei s-a realizat utilizând un aranjament ca şi cel din figura 4.9, în

Figura 4.9. Determinarea profunzimii

care e este distanţa interpupilară, D este distanţa de vizualizare, d este disparitatea imaginii pe
ecran iar L este profunzimea faţă de observator.
Ecuaţia 4.9. exprimă L în funcţie de parametrul variabil d.
L=

eD
e+d

(4.9)

Pentru D şi e constante, profunzimea este afectată doar de modificarea valorii disparităţii
imaginii. Aceasta înseamnă că atunci când valoarea disparităţii imaginii descreşte, obiectul
vizualizat tinde să fie mai departe de observator şi vice-versa, aşa cum este ilustrat în figura 4.10.

Figura. 4.10. Profunzimea calculată

Graficul din figura 4.11 indică o bună corespondenţă între valorile medii ale profunzimii
percepute în funcţie de disparitate şi valorile calculate ale profunzimii, pentru aceeaşi distanţă de
vizualizare D = 2m. Cercurile goale reprezintă valorile medii ale profunzimii percepute, iar
cercurile pline sunt valorile calculate ale profunzimii. Pentru D = 1.5m, se poate observa o la fel
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de bună corespondenţă între valorile calculate teoretic ale profunzimii şi cele percepute. În cazul
D = 2.5m corespondenţa între valorile experimentale şi cele teoretice nu mai este la fel de bună,
subiecţii exprimând dificultăţi în estimarea profunzimii.
În figura 4.12 este reprezentată profunzimea percepută în funcţie de distanţa de vizualizare
pentru o valoare constantă a disparităţii d = 1cm. Pentru comparaţie, este prezentată şi
profunzimea calculată. Şi în acest caz, se poate observa aceeaşi evoluţie pentru toate valorile
disparităţii. În ceea ce priveşte precizia perceperii adâncimii de către privitor, se poate observa că
utilizatorii au prezentat vedere tridimensională mai precisă când valoarea disparităţii este mică,
creşterea valorii disparităţii conducând la o vedere 3D imprecisă [Lang 2010].

Figura. 4.11. Profunzimea în funcţie de valorile disparităţii

În urma experimentelor s-au tras concluzii asupra preciziei perceperii adâncimii de către
utilizatorul imersat în mediul virtual şi anume perceperea adâncimii de către utilizator este mult
mai precisă pentru valori mici ale disparităţii, în timp ce pe măsură ce valoarea disparităţii
[Petrov 2006] creşte aceasta conduce la o percepere imprecisă a profunzimii.

Figura 4.12. Profunzimea în funcţie de valorile distanţei de vizualizare
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4.3.2.2.
Studii privind determinarea eficienţei generării modelelor CAD prin
utilizarea interfeţei VRAD în raport cu interfaţa obişnuită WIMP
Sistemele CAD/CAE actuale permit afişarea datelor simulării vizual, dar nu permit
proiectantului să manipuleze şi să interacţioneze cu prototipul virtual într-un mod realist. De
aceea dispozitivele haptice, alături de cele de vizualizare imersive, prezintă cea mai mare
relevanţă din punct de vederea al utilizării pentru simulările prototipurilor virtuale deoarece
permit percepţia returului de forţa intre mediul real si cel virtual. Obiectivul acestui experiment a
fost de a determina eficienţa utilizării dispozitivelor haptice generice (de exemplu PHANToM)
pentru simularea unui sistem mecanic.
Studiul a fost efectuat luând în considerare cazul unei interacţiuni / manipulări a unui mecanism
planar cu elemente rigide într-un mediu virtual.

Figura 4.8. Mecanism planar cu elemente rigide

Interacţiunea dintre obiectul real (dispozitivul haptic) şi mecanismul virtual este realizată prin
intermediul unui “avatar” – reprezentarea grafică a dispozitivul haptic implementat în mediul
virtual (fig. 4.9). Pentru manipularea acestui avatar este utilizat un dispozitiv haptic Sensable
PHANToM şi un dispozitiv de realitate virtuală de tip „desktop”, format din monitor şi ochelari
pentru vizualizare stereoscopică. Utilizatorul, prin intermediul echipamentului haptic
PHANToM manipulează avatarul interacţionând cu mecanismul virtual, iar în momentul
detecţiei coliziunii echipamentul haptic returnează forţa corespunzătoare.

Figura 4.9. Dispozitiv haptic PHANToM (stânga), Obiectul avatar şi mecanismul virtual (dreapta)
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Returul de forţă precum şi forţa de interacţiune se calculează în funcţie de coliziunea dintre
avatar şi mecanismul virtual. Pentru acest experiment a fost utilizata o librărie haptică numită
CHAI 3D care are integrat un algoritm special pentru detecţia coliziunilor între obiectele
virtuale.
Pentru calculul forţelor şi deplasărilor mecanismului virtual a fost utilizat formalismul clasic al
dinamicii sistemelor multicorp. Astfel elementele rigide ale mecanismului sunt interconectate
prin intermediul cuplelor, iar asupra lor sunt aplicate elemente de forţă (arcuri,amortizoare).
Ecuaţiile de mişcare sunt :

 = f (t, q, q,
 λ) − G T (t, q)λ,
M(q)q(t)
0 = g(t, q),

(4.9)

unde
q – reprezintă coordonatele poziţiei corpurilor,
M(q) – matricea generalizată a maselor şi
f – vectorul forţelor aplicate (calculat din coliziune).
Cuplele scad numărul de grade de libertate din sistem, introducând contrageri care sunt introduse
în ecuaţiile matematice pentru calculul dinamicii prin intermediul forţelor GT(t,q) = (∂g/∂q)(t, q).
utilizând multiplicatorul Lagrange λ.
În urma evaluării efectuate cu cinci subiecţi umani s-a concluzionat că interacţiunea cu un
mecanism de tip bielă-manivelă este deosebit de dificilă cu un astfel de dispozitiv haptic prin
contactul virtual punctiform. Pentru ca mecanismul să poată fi manipulat, iar utilizatorul să simtă
forţele ce apar la contactul punctiform, trebuie ca avatarul să împingă manivela mecanismului
desenată cu culoarea roşie. Acest proces s-a dovedit complicat, deoarece avatarul nu este fixat de
manivelă şi se poate deplasa liber pe suprafaţa acesteia, ceea ce duce în foarte scurt timp la
pierderea contactului cu mecanismul.
Concluzia experimentului este că uzabilitatea dispozitivelor haptice generice este limitată la
nivelul aplicaţiilor care implică contactul punctiform între lumea reală şi cea virtuală.
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5. INTERACŢIUNEA
AUGMENTATĂ

CO-LOCALIZATĂ

ÎN

SISTEMELE

DE

REALITATE

5.1. Sistemele de Realitate Augmentată
Realitatea augmentată (RA) este o direcţie relativ nouă de cercetare care permite crearea unui
spaţiu virtual interactiv încorporat în spaţiul real. Spre deosebire de sistemele de realitate virtuală
(RV), în care utilizatorii sunt complet imersaţi în mediul virtual, utilizatorii realităţii augmentate
văd obiectele virtuale şi lumea virtuală coexistând în acelaşi spaţiu (co-localizate). Scopul
realităţii augmentate este mai degrabă de a completa realitatea decât de a o înlocui complet aşa
cum se întâmplă în aplicaţiile convenţionale de realitate virtuală [Azuma 2004]. Tehnologia
realităţii augmentate oferă informaţii utile despre mediul înconjurător consolidând perceperea şi
interacţiunea cu mediul real. Utilizatorul este capabil să manipuleze atât obiectele reale cât şi pe
cele virtuale.
Tehnologiile realităţii augmentate sunt utilizate în diverse domenii de aplicare precum medicină,
procese de fabricaţie, robotică, educaţie, divertisment şi altele [Azuma 2004], [Miligram 1993],
[Girbacia 2006a], [Girbacia 2006b]. Cu toate acestea, indiferent de aplicaţia pentru care este
utilizat, un sistem de realitate augmentată utilizează aceleaşi componente precum: grafica
computerizată, procesarea de imagine şi vizualizarea cu ajutorul calculatorului.
Arhitectura unui sistem tipic de realitate augmentată este prezentată în figura 5.1

Figura 5.1. Componentele unui sistem de realitate augmentată

În cadrul programelor actuale CAD, majoritatea comenzilor de editare sunt realizate cu ajutorul
introducerii datelor alfanumerice şi a widget-urilor. Astfel de interacţiuni nu se potrivesc într-un
mediu virtual tridimensional. Realitatea augmentată oferă noi perspective pentru interacţiunea
utilizatorului cu uneltele CAD. RA îmbunătăţeşte percepţia obiectelor tridimensionale, oferind
informaţii mai puţin ambigue [Wann 1995]. Acest aspect este important în cadrul aplicaţiilor
CAD, unde, utilizatorii trebuie să aibă o apreciere directă şi cât mai precisă a dimensiunilor
obiectelor. Mai mult, dispozitive precum cele de urmărire cu 6 grade de libertate sau mănuşile de
date oferă utilizatorului posibilitatea de a interacţiona prin gesturi mai naturale decât folosind
mausul şi tastatura.
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Arhitectura interfeţei de Realitate Augmentată
Arhitectura sistemului este prezentată în figura 5.2. Componenta centrală a arhitecturii softului
este modulul ARCAD. Acest modul se ocupă de toate aspectele interacţiunii utilizatorului cum
ar fi primirea şi interpretarea comenzilor de la dispozitivele de intrare, trimiterea comenzii de
generare a formei modelatorului geometric (Solidworks în acest caz), primirea de date
geometrice de la Solidworks, co-localizarea modelelor tridimensionale în mediul real. Astfel, în
mediul real au fost utilizate markere sub formă de pătrat care au fost suprapuse peste modelele
tridimensionale generate. Modulul software ARCAD permite identificarea markerelor, determină
poziţia şi orientarea markerelor identificate cu scopul de a alinia modelele 3D suprapuse în
mediul tridimensional real. Codul scris pentru modulul software ARCAD se bazează pe librăria
open source ARToolkit [wwwart].
Cadrele video asigurate de către cameră sunt procesate de către câteva rutine ARToolkit, care:
• Identifică fiecare marker vizibil cu ajutorul unui algoritm de potrivire cu un model;
• Calculează poziţia şi orientarea în spaţiu a fiecărui marker vizibil
• Suprapune obiectele virtuale peste poziţia corectă calculată în raport cu markerele.

Figura. 5.2 Arhitectura interfeţei de Realitate Augmentată

Fiecare marker din sistem are un contur negru şi un simbol unic in interiorul conturului. Pentru
identificarea markerelor ARToolkit foloseşte simbolurile unice. Înainte de a utiliza un marker cu
ARToolkit, aplicaţia de antrenare necesită stocarea formei markerului printr-un proces de
identificare individual pentru fiecare marker. Acest proces generează un model pe către
ARToolkit îl foloseşte ca şi referinţă pentru comparaţie. Fiecare marker din fluxul video este
procesat pentru a primi un simbol standard normalizat care apoi să fie comparat cu cele din lista
de modele. Astfel, ARToolkit primeşte informaţii despre poziţie şi orientare precum şi ID-ul
markerului. Poziţia şi orientarea 3D utilizate pentru a suprapune obiectele virtuale în mediul real.
Obiectele virtuale pot fi redate folosind limbajele OpenGL sau VRML (Virtual Reality
Modelling Language).
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5.2. Sistem haptic co-localizat pentru aplicaţii de inginerie mecanică
5.2.1. Descrierea sistemului haptic cu 1 grad de libertate pentru simularea mecanismelor

În scopul de a interacţiona cu elemente geometrice virtuale articulate prin intermediul unei cuple
de rotaţie s-a realizat un dispozitiv experimental a cărui construcţie va fi prezentată în paragraful
următor. Cu ajutorul acestei interfeţe se poate introduce mişcare din mediul real în cel virtual şi
se obţine moment motor în funcţie de forţele calculate în mediul virtual.
Pentru a putea simula o cuplă de rotaţie este necesar un dispozitiv de acţionare rotativ care poate
fi controlat cu ajutorul PC-ului şi a cărui rotaţie să poată fi măsurată în orice moment utilizând
un senzor de poziţie unghiular. La capătul acestui dispozitiv de acţionare rotativ se montează o
pârghie prin intermediul căreia utilizatorul să poată acţiona cu un moment mecanic în sistem.
Pentru construcţia dispozitivului hardware s-a folosit un motor de curent continuu fără perii, cu
două faze ce suportă o intrare de până la 200 W putere electrică controlat de către un modul de
comandă EPOS 70/10, un senzor de poziţie unghiular optic cu rezoluţia de 0,72 grade, un suport
metalic pe care s-a prins motorul electric şi un levier metalic prins de axul motorului de 25 cm
lungime. O vedere de ansamblu a acestei interfeţe haptice cu un grad de libertate este prezentată
în figura 5.5.

Figura 5.4. Interfaţa haptică cu 1 grad de libertate

Figura 5.5. Mecanismul manivelă - culisă virtual

pentru simularea mecanismelor

5.2.2. Descrierea aplicaţiei şi rezultatele obţinute

Implementarea mecanismului manivelă-culisă virtual, se realizează prin vizualizarea de către un
utilizator folosind tehnologii de realitate augmentată direct în mediul real, suprapus peste
dispozitivul haptic. În acest scop, pentru semnalele de intrare a fost utilizat un dispozitiv HMD
Trivisio cu două camere color separate. Deoarece utilizatorul se poate mişca în timpul simulării,
este necesară utilizarea unui sistem pentru alinierea continuă a scenei virtuale cu cea reală. În
acest caz se foloseşte un marker amplasat în scena reală (litera “C” în figura 5.6) care ajută la
obţinerea alinierii celor două scene, astfel că utilizatorul îşi poate modifica poziţia pe parcursul
simulării fără a afecta alinierea celor două scene.
Manivela virtuală este suprapusă exact peste cea reală, cele două elemente fiind co-localizate
(fig.5.6). În urma evaluării efectuate cu subiecţi umani s-a concluzionat că senzaţia de forţă
generată de către arcul virtual este extrem de realistă datorită utilizării acestui tip de interfaţă
haptică (fig. 5.7).
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Figura 5.7. Implementarea mecanismului manivelă – culisă virtual
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6. APLICAŢII INGINEREŞTI DE INTERACŢIUNE ÎN MEDIILE VIRTUALE CU
MODALITĂŢI CO-LOCALIZATE

Utilizând tehnicile descrise anterior în cadrul tezei de doctorat au fost efectuate cercetări privind
influenţa co-localizării la simularea interacţiunii cu mecanismele articulate în medii virtuale. O
interfaţă haptică cuplată cu un dispozitiv de vizualizare va permite designerului să evalueze
sistemele mecanice într-un mod mult mai intuitiv, folosind o paradigmă perceptuală
îmbunătăţită, printr-o interfaţă multi-modală. Într-o astfel de interfaţă, forţele motoare trebuie să
fie comparabile cu forţa umană pentru că altfel valoarea răspunsului în forţă trebuie să fie scalată
la valoarea simţului haptic uman.
Un aspect deosebit de important pentru atingerea senzaţiei de realism a manipulării obiectelor în
cadrul aplicaţiilor de Realitate Virtuală este obţinerea co-localizării reprezentărilor în toate
modalităţile precum şi cu obiectele reale vizibile în scenă.
Astfel, dacă utilizatorul manipulează un model virtual într-un mediu tridimensional realismul
manipulării este deosebit de ridicat dacă modelul virtual este co-localizat în spaţiu cu mâna reală
a utilizatorului. Câteodată, tehnologiile de realitate virtuală nu permit aceasta, iar utilizatorul
poate co-localiza doar un avatar cu obiectul virtual şi nu mâna sa reală. O ilustrare a unei
aplicaţii ideale de Realitate Virtuală cu co-localizare este prezentată în figura 6.1.
În cazul interacţiunilor multimodale (de exemplu modalităţile vizuală şi haptică), problema colocalizării se pune şi pentru cele două reprezentări virtuale ale obiectelor (reprezentarea
stereoscopică pentru modalitatea vizuală şi redare haptică 3d pentru modalitatea haptică) ceea ce
este dificil de obţinut.

Figura 6.1. Interacţiunea umană cu un mecanism virtual co-localizat

Un mod simplu de a obţine co-localizarea între mediile virtuale şi reale este utilizarea
tehnologiilor de realitate augmentată, care permit reprezentărilor obiectelor reale şi virtuale să fie
suprapuse în acelaşi display.
Pentru a studia posibilităţile de interacţiune cu un mecanism într-un mediu virtual, au fost
studiate diferite arhitecturi ale sistemelor de Realitate Virtuală. Astfel, se prezintă rezultatele
unor serii de experimente care implică interacţiunea dinamică dintre operatorul uman şi sisteme
mecanice virtuale, realizată cu ajutorul diferitor dispozitive haptice. Cercetările au fost realizate
considerând cazul unei interacţiuni cu un mecanism virtual sau cu corpuri reale rigide aflate întrun mediu virtual. De asemenea, în cazul unora dintre experimentele realizate au fost implicate
reprezentări multimodale co-localizate.
Mare provocare în ceea ce priveşte procesul de interacţiune cu mecanismele virtuale este aceea
de a recrea realismul manipulării. Fără a ţine cont de metoda utilizată, intervalul răspunsului
haptic trebuie să fie scalat în acord cu forţa maximă a sistemului precum şi cu simţul haptic
uman.
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Astfel:
• În cazul mediului virtual tip “desktop” imersia utilizatorului precum şi senzaţia de
direcţie a acţiunii sunt dificil de realizat
• În cazul utilizării sistemului imersiv CAVE împreună cu sistemul haptic SPIDAR,
realismul manipulării este îmbunătăţit. Scenele virtuale co-localizate, atât pentru
modalitatea haptică cât şi pentru cea vizuală, oferă utilizatorului o senzaţie îmbunătăţită
de realism.
• Aplicaţia bazată pe Realitate Augmentată oferă o bună co-localizare între percepţia
haptică şi cea vizuală şi de asemenea, datorită prinderii reale a unui element al
mecanismului, oferă şi o senzaţie plăcută a manipulării.
Experimentele demonstrează complexitatea manipulării mecanismelor virtuale folosind
modalităţi multimodale de interacţiune. Astfel, s-a demonstrat valoarea adăugată prin utilizarea
Realităţii Virtuale pentru îmbunătăţirea realismului manipulării mecanismului, dar totuşi au mai
rămas aspecte care necesită îmbunătăţire pentru a atinge un nivel de realism care să fie util în
aplicaţiile industriale.
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7. CONCLUZII FINALE, CONTRIBUŢII ORIGINALE ŞI CERCETĂRI VIITOARE

Înţelegerea mediului tridimensional care ne înconjoară derivă dintr-o varietate de indicii de
profunzime. Informaţiile primite de la diversele noastre modalităţi perceptuale sunt în mod
constant şi sigur integrate pentru o percepţie unitară a lumii. Pentru a atinge astfel de capacităţi
de percepere completă şi corectă în medii virtuale multimodale, echipamentele de vizualizare cât
şi cele care ne oferă feedback (răspuns în forţă, auditiv, tactil) trebuie să conlucreze într-o
asemenea manieră încât să creeze iluzia unei senzaţii de interacţiune naturală.
În timp ce nevoile şi rolurile mediilor virtuale multimodale sunt bine documentate printr-o
multitudine de studii teoretice, relativ puţin se cunoaşte despre problemele de percepţie care
rezultă din combinaţia dintre diferite sisteme artificiale de vizualizare. În lumea reală, simţurile
omului cum ar fi văzul, auzul, tactil sunt aproape întotdeauna în armonie unele cu altele, astfel că
o percepţie precisă a profunzimii poate fi posibilă. În Realitate Virtuală însă, limitările
tehnologice sunt de aşa manieră încât numai o mică parte dintre indiciile disponibile poate fi
implementată. Alte indicii fie lipsesc, fie nu sunt bine reprezentate. De asemenea, utilizarea
tehnologiilor diferite face ca integrarea modalităţilor să nu fie coerentă şi în corespondenţă cu
sensibilitatea umană. Indicii de răspuns care nu pot fi controlate într-o scenă virtuală pot să
furnizeze informaţii false legate de profunzime şi pot crea un conflict senzorial ceea ce poate
duce la percepţii distorsionate şi interacţiuni lipsite de abilitate.
Pe baza studiului literaturii de specialitate şi a cercetărilor în domeniu a fost formulat obiectivul
central al tezei: Definirea şi studiul noţiunii de co-localizare şi a factorilor care o influenţează,
obiectivele specifice şi metodologia de cercetare.
În urma studiilor şi cercetărilor întreprinse în cadrul elaborării lucrării, autoarea a adus o serie de
contribuţii originale, cele mai importante fiind prezentate în continuare.
S-a realizat analiza critică a sistemelor de percepţie vizuală stereoscopică, evidenţiindu-se
evoluţia performanţelor şi a caracteristicilor prin prisma cerinţei pe care acestea trebuie să o
îndeplinească în scopul realizării cercetărilor, şi anume co-localizarea.
S-a elaborat o taxonomie a sistemelor de vizualizare stereoscopică.
S-a realizat un studiu critic al sistemelor de interacţiune haptică.
S-au definit sistemele de Realitate Virtuală co-localizate.
S-au identificat problemele sistemelor de Realitate Virtuală co-localizate în ceea ce priveşte
percepţia spaţiului tridimensional.
S-a introdus noţiunea de disparitate inter-modală: disparitatea spaţială, disparitatea temporală şi
disparitatea spaţio-temporală.
S-a realizat studiul localizării spaţiale pe cale vizuală în CAVE.
S-a prezentat un sistem haptic co-localizat pentru aplicaţii de inginerie mecanică.
S-au prezentat aplicaţii inginereşti în sistemele cu modalităţi de interacţiune co-localizate de tip
CAVE – SPIDAR
S-a dezvoltat un model de optimizare a percepţiei spaţiale vizuale pe baza identificării punctului
de privire.
Contribuţii originale

Cercetările efectuate de autoare în decursul stagiului de doctorat la catedra de Design de Produs
şi Robotica a Universităţii Transilvania din Braşov au oferit autoarei prezentei teze de doctorat
oportunitatea unui număr însemnat de contribuţii originale, dintre care cele mai însemnate sunt
următoarele.
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- Propunerea şi dezvoltarea în premieră mondială la Universitatea Transilvania din Braşov a unei
soluţii tehnice de co-localizare a modalităţilor 3D vizual şi haptică de mari dimensiuni prin
acomodarea unui sistem haptic de tip SPIDAR în interiorul unui CAVE. În literatura de
specialitate se cunosc cercetări realizate prin combinarea de sisteme vizuale şi haptice însă de
dimensiuni mai mici (de regulă desktop VR cu dispozitive haptice de tip Phantom, sistemul cu
dimensiunile cele mai mari fiind Holobench cu SPIDAR realizat de [Coquillart 2006]).
- Dezvoltarea unui algoritm grafic de aliniere şi calibrare a sistemului CAVE pentru mărirea
preciziei de vizualizare şi deci îmbunătăţirea percepţiei locaţiei pe cale vizuală. Algoritmul a fost
utilizat cu succes la alinierea componentelor şi calibrarea sistemului CAVE dezvoltat în premieră
naţională la Universitatea Transilvania din Braşov.
- Combinarea sistemelor vizual şi haptic de mari dimensiuni a ridicat probleme de precizie
netratate în literatura de specialitate, cum este cazul preciziei de estimare a poziţiei în SPIDAR.
În acest sens, în prezenta teză se identifică sursa erorii de poziţionare în SPIDAR şi se propune şi
o soluţie tehnică de eliminare a acesteia printr-o soluţie tehnică inovativă.
- Formularea conceptului de eroare de co-localizare intermodală.
- Propunerea şi experimentarea unui nou model geometric al graficii asistate, în care ochiul uman
nu mai este considerat un simplu punct de observare ci un sistem optic complex inspirat din
structura reală a ochiului uman. Acest model a permis formularea unor noi tehnici şi algoritmi de
afişare a imaginilor artificiale care îmbunătăţeşte percepţia spaţială a imaginilor fără implicarea
stereoscopiei.
- Studiul tehnicilor de percepţie a adâncimii în scenele virtuale şi elaborarea unui algoritm de
simulare a acomodării ochiului uman în medii virtuale.
- Studiul percepţiei de adâncime a subiecţilor umani în mediul virtual.
- Dezvoltarea unor aplicaţii de co-localizare haptico-vizuală în medii de Realitate Augmentată ca
şi studiul interacţiunii cu mecanismele articulate în Realitate Augmentată.
În urma acestor studii a rezultat utilitatea acestor tehnici de co-localizare în aplicaţii de instruire
în inginerie.
Concluzii finale, direcţii viitoare de cercetare

În urma cercetărilor dezvoltate se poate concluziona că problema co-localizării modalităţilor de
interacţiune, în particular modalităţile vizuală şi haptică, este o problemă foarte puţin studiată în
literatura de specialitate. Autoarea prezentei teze de doctorat a efectuat cercetări în premieră în
acest domeniu şi rezultatele obţinute sunt promiţătoare. Se demonstrează existenţa unor noi
exigenţe pentru sistemele de vizualizare spaţială care nu se mai limitează la realism şi senzaţia de
spaţialitate ci şi la percepţia exactă a locaţiei unui obiect în vederea sincronizării cu percepţiile
pe cale tactilă. În prezenta teză de doctorat se propun metode şi tehnici suplimentare de
îmbunătăţire a percepţiei locaţiei unui obiect vizualizat în scena virtuală contribuind astfel la
definirea unor condiţii de realizare a co-localizării modalităţilor de interacţiune în scena virtuală.
Experimentele dezvoltate au demonstrat justeţea ipotezelor formulate şi au deschis noi orizonturi
de cercetare pentru viitor. Direcţiile de cercetare viitoare vizează următoarele aspecte:
- Realizarea şi testarea conceptului de „oglinda virtuală”, în care imaginea scenei virtuale se
schimbă în timp real în raport cu poziţia şi privirea operatorului uman. În acest fel se deschide
calea vizualizării stereoscopice fără separarea canalelor şi deci fără necesitatea purtării de
ochelari.
- Măsurarea nivelului erorii de co-localizare în diverse combinaţii de sisteme bi-modale
(vizual/haptic) şi determinarea influenţei acesteia asupra eficienţei manipulării obiectelor în
scena virtuală.
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Valorificarea rezultatelor cercetării

Studiile teoretice şi cercetările realizate în vederea elaborării prezentei teze au fost valorificate
astfel:
Lucrări publicate
1 Beraru, A., Talaba, D., On the taxonomic organisation of stereoscopic visualization systems,
Simpozionul naţional cu participare internaţionala, PRoiectarea ASIstata de Calculator, P R
A S I C ' 06, Vol. II – Organe de Masini. Transmisii Mecanice, 9-10 Noiembrie, Brasov,
Romania, (2006) 269- 273.
2 Itu, A., Beraru, A., Staretu, I., Developing grasping preshaping in Virtual Environment
based on real object shape analysis, in Product Enginerring: Tools and Methods based on
Virtual Reality, Springer Publisher, 2007, 541 – 554
3 Beraru, A., Applications in Physics, Editura Universitatii Transilvania, 2007, ISBN 978973-598-143-3
4 Girbacia, F., Beraru, A., Butilă, E., Evaluarea percepţiei profunzimii prototipurilor virtuale
3D utilizând sisteme imersive CAVE, Conferinţa Naţională de Interacţiune Om-Calculator
RoCHI 2010
5 Girbacia, F., Butnaru, T., Beraru, A., Butila, E., Mogan, Ghe., A Framework for TeleImmersive Design Review of 3D CAD Models, 3rd WSEAS International Conference on
Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems (MEQAPS’11), Braşov, 2011
6 Girbacia, F., Beraru, A., Talaba, D., Mogan, Ghe., Visual Depth Perception of 3D CAD
Models in Desktop and Immersive Virtual Environments, trimisă spre evaluare către
International Journal of Computers, Communications & Control, 2011
7 Butnaru, T., Talaba, D., Girbacia, F., Butnariu, S., Beraru, A., An approach for mechanisms
teaching using haptic systems, trimisă spre evaluare către ICVL 2011
8 Girbacia, F., Butila, E., Beraru, A., Evaluarea efortului cognitiv de reconstrucţie mentală a
obiectelor pe baza desenelor tehnice, Conferinţa Naţională de Interacţiune Om-Calculator
RoCHI 2011
Participări la conferinţe

Al 8-lea Simpozion naţional cu participare internaţională PRASIC '06 - Braşov, 9-10 Noiembrie,
2006
The 2nd Advanced Study Institute, Product Engineering: Tools and Methods based on Virtual
Reality, Chania, Creete, 2007
Rezultatele cercetărilor au fost valorificate prin contracte de cercetare la care autorul a participat,
în calitate de membru precum şi ca director:
•

Cod şi denumire proiect: VEGA – Virtual reality in product design and robotics; Director
proiect: Prof. dr. ing. Doru TALABĂ;
Nume program: FP6 - SSA Project ACC, nr. 16565, 2005 – 2008;
• Cod şi denumire proiect: TOMIS – Utilizarea realităţii virtuale în reconstituirea
multimodală 3D a site-urilor istorice;
Responsabil ştiinţific proiect Prof. dr. ing. Gheorghe MOGAN
Nume program: CNCSIS - 11-041 / 2007 – 2010;
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•

Cod şi denumire proiect: TRIMA: Tehnici şi tehnologii de realitate virtuală cu aplicaţii în
industrie şi medicină - Platformă interdisciplinară
Director de proiect: Prof. dr. ing. Gheorghe MOGAN
Nume program: CNCSIS 80, 2006-2008
• Cod şi denumire proiect: Interfaţă de realitate virtuală pentru aplicaţii inginereşti cu
modalităţi de interacţiune co-localizate în scena virtuală;
Director proiect: Drd. ing. Andreea Maria BERARU
Nume program: CNCSIS TD-146/2007;
• Bursă de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică pentru tinerii doctoranzi (tip Bd): Interfaţă de
realitate virtuală pentru aplicaţii inginereşti cu modalităţi de interacţiune co-localizate în
scena virtuală;
Beneficiar: Drd. ing. Andreea Maria BERARU
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Rezumat

Teza de doctorat Interfaţă de realitate virtuală pentru aplicaţii inginereşti cu modalităţi de
interacţiune co-localizate în scena virtuală este structurată după cum urmează.
Capitolul 1 prezintă introducerea în domeniul şi problematica de cercetare a tezei. În Capitolul
2 sunt prezentate noţiuni legate de procesul percepţiei umane, stadiul actual al modalităţilor de
interacţiune vizuală şi haptică în mediul virtual şi o clasificare a sistemelor de vizualizare
stereoscopice, sunt definite sistemele de Realitate Virtuală co-localizate şi identificate
problemele acestora de percepţie a spaţiului tridimensional şi sunt formulate obiectivele tezei şi
metodologia de cercetare. În Capitolul 3 este prezentată dezvoltarea unui sistem de Realitate
Virtuală cu modalităţi de interacţiune co-localizate, începând cu conceptul general al sistemului,
realizarea lui şi calibrarea pentru precizia percepţiei vizuale 3D. Capitolul 4 prezintă un nou
model al graficii asistate de calculator propus de autoarea tezei, precum şi metoda de vizualizare
stereoscopică prin acomodarea reală a ochilor în mediul virtual. În Capitolul 5 sunt prezentate
sistemele de realitate augmentată utilizate precum şi sistemul haptic co-localizat realizat pentru
aplicaţii în ingineria mecanică. Capitolul 6 prezintă aplicaţiile inginereşti de interacţiune în
mediile virtuale cu modalităţi co-localizate. Experimentele demonstrează complexitatea
manipulării mecanismelor virtuale folosind modalităţi multimodale de interacţiune. Astfel, s-a
demonstrat valoarea adăugată prin utilizarea Realităţii Virtuale pentru îmbunătăţirea realismului
manipulării mecanismului, dar totuşi au mai rămas aspecte care necesită îmbunătăţire pentru a
atinge un nivel de realism care să fie util în aplicaţiile industriale. În Capitolul 7 sunt prezentate
concluziile cercetării, contribuţiile doctorandului şi valorificarea rezultatelor cercetării.
Abstract

The present research Virtual Reality Interface with Co-Located Modalities for Engineering
Applications is structured as it follows.
Chapter 1 provides an introduction and a review of the state-of-the art in the field of the current
research. In Chapter 2 notions of human visual perception are discussed, state-of–the art of
visual and haptic interaction modalities in virtual environments is presented and based on these a
taxonomy of the stereoscopic visual systems is realized. In addition, in this chapter, a definition
of co-located Virtual Reality systems is formulated and the central objective of the thesis is
drawn. Chapter 3 presents the development of a Virtual Reality system with co-located
interaction modalities, from the general concept of the system, its implementation and calibration
for accurate 3D visual perception. Chapter 4 provides a new model of computer-assisted design
proposed by the author and stereoscopic visualization method through real eye accommodation
in virtual environment. Chapter 5 presents augmented reality systems and a 1 DoF co-located
haptic device used for mechanical engineering applications. In Chapter 6 engineering
applications using multimodal interaction modalities in virtual environments are presented. The
experiments demonstrated the complexity of the manipulation of a virtual mechanism using a
multi-modal approach (haptic and visual). The added value of using VR system for increasing
the realism of the manipulation of mechanisms in view of virtual prototyping was demonstrated
but still many features need to be improved in order to reach a level that could be useful for
industrial applications. Chapter 7 presents the conclusions of the research, author’s contribution
dissemination of the results.
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