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1. INTRODUCERE
Interpretarea mișcărilor ochilor și a direcției sau a punctului de focusare a privirii
constituie un instrument foarte puternic în vederea eficientizării transferului de informații printrun limbaj non verbal.
Viteza de lucru și acuratețea unui sistem de monitorizare a mișcărilor ochilor sunt factori
care influențează performanțele analizei și interpretării corecte a acestor informații.
Odată cu dezvoltarea tehnologiilor de monitorizare și analiză a mișcărilor ochilor, a fost
posibilă dezvoltarea unei game variate de studii vizavi de implicațiile la nivelul cogniției umane
a dinamicii mișcărilor ochilor și beneficiile ce pot decurge din analiza acestora. Primele aplicații
ale acestor cercetări au fost cele din direcția interacționării directe dintre om și calculator, pe
baza comandării unei interfețe de tip desktop prin intermediul privirii. Ulterior, odată cu evoluția
tehnologiilor din domeniu, a fost posibilă monitorizarea în timp real a mișcărilor ochilor șoferilor
în timpul conducerii unui autovehicul rutier. Vitezele ridicate de măsurare și procesare au permis
desfășurarea experimentelor în domeniul psihologiei, unde sunt studiate reacțiile subconștiente
ale ochilor la diverși stimuli vizuali.
Studii ale mișcărilor ochilor în contextul domeniului larg al roboticii sunt relativ noi, și
nu acoperă o gamă foarte diversificată a modurilor în care un utilizator poate interacționa cu un
robot fix sau mobil prin intermediul privirii. Cercetarea de față contribuie la lărgirea
modalităților în care un operator uman poate interacționa cu un robot prin intermediul privirii, în
scopul exploatării transferului de informație pe direcția canalului vizual.
Pornind de la analiza critică a cercetărilor actuale din domeniul roboticii, prezenta teză
are drept obiectiv principal concepţia, dezvoltarea, implementarea și testarea unei interfețe de
interacțiune asistată om – robot, prin care utilizatorul să poată modela în medii virtuale
imersive traiectoriile de deplasare și manipulare a roboților precum și planificarea mișcărilor
acestora prin intermediul privirii. Pentru atingerea acestui obiectiv au fost punctate o serie de
obiective secundare: 1) editarea și dezvoltarea unui mediu virtual destinat efectuării de teste
experimentale și măsurători, cu ajutorul platformei software dedicată aplicațiilor de realitate
virtuală XVR; 2) determinarea preciziei de măsură a direcției privirii și a punctului de
convergență a privirii; 3) implementarea unei metode de selecție a obiectelor din mediul virtual
prin intermediul mișcărilor ochilor sau a capului; 4) dezvoltarea unei interfețe de interacțiune
asistată capabilă să interpreteze mișcările ochilor în vederea identificării intențiilor utilizatorului;
5) implementarea unei metode de generare a traiectoriilor de deplasare a roboților prin
specificare de puncte intermediare de control la fixarea temporară a privirii în locații consecutive
de pe planul de deplasare; 6) implementarea unei metode de generare a traiectoriilor de deplasare
prin parcurgerea succesivă cu privirea a unui traseu imaginat de utilizator; 7) implementarea unei
metode prin care se poate specifica o traiectorie de manipulare a unui braț robotic serial cu
ajutorul distanței de convergență a privirii; 8) planificarea mișcărilor roboților prin intermediul
privirii și a interfeței de asistare dezvoltate.
Prin atingerea obiectivelor propuse această teză aduce importante contribuții originale în
direcția dezvoltării capacității de interacționare dintre om și robot, s-au trasat concluzii obiective
si au fost identificate noi direcții de cercetare incluse în recomandările pentru viitoare studii.
Doresc să adresez mulțumiri conducătorului de doctorat pentru sprijinul și răbdarea
acordată de-a lungul desfășurării studiilor doctorale. De asemenea doresc să mulțumesc
întregului colectiv al departamentului de cercetare Design de Produs și Robotică pentru
sprijinul și încurajările oferite permanent în tot acest timp.
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2. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR DIN DOMENIUL
TEHNOLOGIILOR DE URMĂRIRE A MIȘCĂRILOR OCHILOR
2.1. DISPOZITIVE DE MONITORIZARE DE LA DISTANȚĂ
Din multitudinea de soluții pentru detecția direcției privirii din zilele noastre cele mai
simple constau deregulă într-un echipament format din una sau două camere conectate la un
calculator, pe care rulează un program software care după un algoritm de procesare a imaginilor
identifică și calculează poziția și orientarea ochilor. Cu aceste informații se poate mai departe
calcula direcția privirii.
Un astfel de sistem produs de compania americană Seeing Machines, fiind folosit în
industria auto, departamentul de apărare al USA și în cercetare. Acesta folosește și un algoritm
de detecție a feței, ceea ce îi conferă persoanei care îl folosește libertatea de mișcare. Camerele
sale pot fi amplasate de exemplu pe bordul mașinii în fața șoferului sau în fața calculatorului (fig.
1) [SeeingMachines].
Sistemul
oferit
de
compania Tobii Technology
prezintă aceste camere încastrate
în carcasa monitorului (fig.2). În
partea de jos se află camerele și
o pereche de LED-uri ce
luminează fața utilizatorului,
acest sistem fiind practic mai
ales pentru persoanele cu
dizabilități
locomotorii
la
nivelul mâinilor sau pentru o
navigare mai ușoară bazată pe
cunoașterea zonei de pe ecran în
care este îndreptată privirea
[ASL].

Fig. 1. Sistem de eye tracking la
distanță

Fig.2. Monitor cu sistem de
eye tracking la distanță
încorporat

2.2. DISPOZITIVE DE MONITORIZARE PORTABILE CU MONTARE PE
CAP
Aceeași companie oferă sisteme portabile, head-mounted, atât pentru un singur ochi
(mono-oculare) prin modelul H6-HS și MobileEye (fig.4.) cât și binoculare (pentru ambii ochi)
prin sistemul H6-HS-BN (fig.3). Modelul MobileEye este proiectat special pentru a avea o
greutate redusă și a oferi un confort sporit utilizatorului, în așa fel încât să poată fi folosit într-o
gamă largă de aplicații, nu numai cele de cercetare din laborator. Modelele H6-HS și H6-HS-BN
diferă doar prin faptul că primul este mono-ocular iar al doilea este binocular. Aceste modele au
o precizie foarte mare și viteze de lucru de asemenea foarte mari(60/120/240/360 Hz). În dotările
acestui sistem intră două unități de procesare de semnal conectate la câte una din camerele de
filmat atașate de casca portabilă, și monitoare pentru redarea imaginilor. Pentru a nu obstrucționa
direcția privirii sistemul de monitorizare a ochiului este prevăzut cu o oglindă ce reflectă undele
infraroșii dar lasă să treacă lumina, astfel că ea poate fi poziționată în fața ochiului.
O altă companie americană Arrington Research Inc. oferă un sistem comod de eye
tracking, prevăzut pentru a fi purtat pe cap, format dintr-un cadru de forma unei perechi de
10
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ochelari pe care sunt montate câte două perechi de camere de filmat în infraroșu respectiv LEDuri infraroșii

Fig.3. Dispozitivul portabil
ușor MobileEye

Fig.4. Sistemul portabil binocular
ASL H6-HS-BN

ce iluminează suprafața ochilor. Acestea sunt montate în apropierea ochiului permițând obținerea
unor imagini de calitate superioară comparativ cu sistemele de observat amplasate la distanță
[Arrington].

2.3. TEHNOLOGII SOFTWARE DE PRELUCRARE ȘI INTERPRETARE
A MIȘCĂRILOR OCHILOR
Pachetul software al sistemului dezvoltat de compania Arrington Research Inc. conține
librării dll scrise în limbajul C++, accesul la ele făcându-se prin referință din aplicația
utilizatorului. Pe interfața grafică cu utilizatorul pot fi afișate de-odată mare parte din elementele
cu care utilizatorul lucrează cel mai frecvent. Există o fereastră în care sunt redate cadrele
provenite de la placa de captură, unde se observă delimitarea conturului pupilei, centrului
acesteia respectiv locația reflexiei corneale, în cazul în care metoda de estimare a direcției
privirii este metoda vectorului centrul pupilei – reflexia corneală. Dedesubt se află fereastra ce
conține punctele de referință pentru calibrarea pe subiect a formei globului ocular. Numărul de
puncte se poate ajusta, iar calibrarea se poate face fie automat fie manual, permițând chiar si
modificarea parametrilor calibrării automate prin corecție manuală la sfârșit. În partea din
dreapta se află o fereastra în care se poate reda în timp real printr-un punct locația punctului de
fixare a privirii

Fig.5. Generarea unui impuls la schimbarea orientării globului ocular

Câteva dintre cele mai elocvente grafice pe care le poate genera acest pachet software
sunt cele care ilustrează evenimentele petrecute la nivelul globului ocular. La schimbarea
11
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orientării se poate genera un impuls care să semnaleze acest fapt (fig.5). Applied Science
Laboratories oferă câteva soluții software ce pot fi folosite împreună cu echipamentele hardware
din gama proprie. ASL Results este un produs software pentru analizarea și afișarea datelor
colectate. Acesta extrage informațiile relevante din setul de date, cum ar fi fixațiile, ale căror
parametrii pot fi ajustați de utilizator în funcțiile de nevoile aplicației. De asemenea oferă
informații suplimentare referitoare la momentul când a început fixația, durata, coordonatele
punctului de fixare a privirii, intervalul de timp dintre două fixații consecutive. Se pot specifica
zone de interes pentru care vor fi prelevate date, calculează durata medie pentru fiecare zonă de
interes potrivită, numărul și durata fixației pe fiecare regiune, probabilitatea de a îndrepta
privirea de la o regiune la alta. Poate suprapune graficul mișcărilor peste imaginile folosite în
faza monitorizării ca stimul pentru utilizator [Arrington].

2.4. APLICAȚII ALE TEHNOLOGIILOR DE EYE-TRACKING
2.4.1. APLICAȚII ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI AUTOMOBILELOR
2.4.1.1. Monitorizarea

mișcărilor ochilor șoferilor

Analiza datelor despre mișcarea ochilor poate fi foarte utilă pentru măsurarea atenției,
somnolenței sau oboselii la volan. Este cunoscută relația dintre mișcarea ochilor și atenție,
ambele activități împărtășind aceleași zone ale cortexului. Deregulă în timpul conducerii unui
autovehicul șoferul nu este în totalitate concentrat asupra conducerii. Cunoașterea duratei cât
șoferul este atent la manevrarea unui dispozitiv de pe bordul mașinii este foarte importantă
pentru proiectanții unor astfel de dispozitive.
National Road and Transport Research Institute (VTI) din Suedia a dezvoltat o serie de
simulatoare auto. În anul 2004 a fost introdusă a treia versiune, Simulator III. Acuratețea sistemului

este maximă când șoferul privește în față și scade pe măsură ce cresc unghiurile orientării
capului față de direcția optimă (în față) [Martin].
2.4.2. APLICAȚII DIN DOMENIUL INDUSTRIEI JOCURILOR 3D
2.4.2.1.

Animarea ochilor personajelor virtuale

Un alt domeniu de aplicabilitate este cel al realității virtuale. Estimarea direcției privirii
unui personaj virtual este importantă pentru îmbunătățirea comunicării nonverbale. În lucrarea
[Bergstrand, M., 2008] au fost efectuate experimente în care un subiect este imersat într-un mediu
virtual. Mișcarea și orientarea ochilor acestuia au fost monitorizate cu ajutorul unui dispozitiv
head mounted de eye tracking și apoi reproduse pentru un avatar cu înfățișare asemănătoare cu
cea a subiectului (fig. 7).

Fig.6. Punctul de convergență

Fig.7. Personaj virtual uitându-se către un
punct anume din spațiu (pătratul roșu)
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2.4.2.2. Degradarea periferică și pe adâncime a calității imaginilor 3D
Efectul Depth-of-Field Blur pentru navigarea în mediile virtuale constă în reducerea clarității
anumitor zone ale imaginii. Există două moduri în care această reducere se poate efectua: pe adâncime,
obiectele a căror claritate este redusă fiind cele din fața respectiv din spatele obiectului vizat, respectiv pe
zonele periferice imaginii.

Distanța focală este distanța de la ochi la punctul din spațiu unde este fixată privirea (fig.
6). Imaginea din apropierea direcției privirii este perceputa la claritatea cea mai mare, zonele
marginale fiind percepute din ce în ce mai neclar. Reducerea clarității pe zonele verticale
simulează modul real de percepție vizuală. Experimentele descrise în lucrarea [Hillaire, S. et. al.,
2007, 2008] arată faptul că subiecții preferă primul tip de reducere a clarității numai împreună cu
folosirea unui dispozitiv de eye tracking. Sentimentul de imersie în mediul virtual, senzația de
adâncime și satisfacția sunt de asemenea îmbunătățite prin folosirea acestui tip de reducere a
clarității.
2.4.3. SISTEME DE NAVIGARE DESKTOP
Ca instrument de navigație desktop, alternativă de îmbunătățire față de tradiționalul
mouse, tehnologiile de eye tracking au arătat recent rezultate mai mult decât satisfăcătoare, fiind
chiar implementate într-un model comercial de monitor pentru calculator, echipat cu o cameră și
două surse de lumină infraroșie în partea de jos a ecranului [Kumar, M., Winograd, T., 2007-a].
Tobii 1750 reprezintă o soluție bună pentru acțiuni de genul derulării în sus și în jos,
acționarea unor butoane amplasate în afara suprafeței ecranului, click și dublu click, așa cum
reiese din lucrarea [Kumar, M., Winograd, T., 2007-b].
2.4.4. APLICAȚII DIN DOMENIUL ROBOTICII
2.4.4.1. Manipularea obiectelor cu ajutorul unui braț robotic
Prin monitorizarea mișcărilor ochilor roboții pot fi programați să reacționeze la gesturile
naturale ale omului. În lucrarea [Bergstrand, M., 2008] un robot este capabil să estimeze direcția
privirii folosind un sistem de viziune artificială care scanează ochii omului (fig. 8).

Fig. 8. Sistem de viziune artificială activ (a); vectorul direcției privirii (b)

Atunci când o persoană se uită preț de mai multe secunde spre un anumit obiect, robotul
sesizează acest lucru și pe baza direcției privirii identifică obiectul privit, îl ridică cu un braț
robotic și îl oferă acestuia (fig. 9). Roboți cu astfel de abilități pot fi utili în activitățile casnice în
special pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.
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Fig.9. Interacțiune între om și robot bazată pe evaluarea direcției privirii

2.4.4.2. Comanda interfeței unui sistem robotic de asistare conceput pentru persoanele
cu dizabilități locomotorii
O altă aplicație interesantă este cea dezvoltată la Institutul de Automatică din Bremen,
care constă în folosirea informației despre direcția privirii ca modalitate de control al comenzilor
afișate pe panoul unui monitor, fiind utilă în special persoanelor cu dizabilități locomotorii la
nivelul mâinilor, deregulă persoanele imobilizate într-un scaun cu rotile. Utilizând dispozitivul
de eye-tracking de la compania Arrington Research care este prevăzut cu o cameră de filmat
orientată înainte, și un algoritm performant de recunoaștere a texturilor, coordonatele punctului
de fixare a privirii sunt suprapuse peste imaginile camerei pentru a fi transformate în sistemul
local al acelei texturi care nu este altceva decât interfața cu sistemul robotic (fig. 10) [Barbuceanu,
2008].

Fig. 10. Redarea punctului de fixare a privirii în cele 2
sisteme de coordonate (local texturii – culoarea neagră,
global al monitorului – culoarea albă)

În acest fel prin recunoașterea unor gesturi ca de
pildă două clipiri consecutive, sistemul poate primi
comenzi de la om fără ca acesta sa folosească
tastatura sau mousul (fig. 11).
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2.5. OBIECTIVELE TEZEI
Obiectivul principal al tezei de doctorat este concepţia, dezvoltarea, implementarea și
testarea unei interfețe de interacțiune asistată om – mediu înconjurător, prin care utilizatorul să
poată modela traiectoriile de deplasare și manipulare a roboților precum și planificarea
mișcărilor acestora prin intermediul privirii.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Obiectivele operaționale:
determinarea experimentală a preciziei de măsură a direcției privirii și a punctului de
convergență a privirii în medii virtuale imersive;
editarea și dezvoltarea unui mediu virtual destinat efectuării de teste experimentale și
măsurători, cu ajutorul platformei software dedicată aplicațiilor de realitate virtuală XVR;
conceperea, dezvoltarea și implementarea unei metode de selecție a obiectelor din mediul
virtual imersiv prin intermediul mișcărilor ochilor sau a capului;
evaluarea pe cale experimentală a promptitudinii metodei de selecție a obiectelor prin
privire în raport cu metoda de selecție bazată pe mișcarea capului;
conceperea, dezvoltarea și implementarea unei interfețe de interacțiune asistată om –
mediu virtual, capabilă să interpreteze mișcările ochilor în vederea identificării intențiilor
utilizatorului;
dezvoltarea și implementarea unei metode de generare a traiectoriilor de deplasare a
roboților prin specificare de puncte intermediare de control la fixarea temporară a privirii
în diverse locații aparținând planului de deplasare;
dezvoltarea și implementarea unei metode de generare a traiectoriilor de deplasare prin
parcurgerea continuă cu privirea a unui traseu de deplasare imaginat de utilizator la nivelul
planului de navigare al robotului;
conceperea, dezvoltarea și implementarea unei metode prin care să poată fi specifica o
traiectorie de manipulare a unui braț robotic serial;
conceperea, dezvoltarea și implementarea unei metode de planificare a mișcărilor roboților
prin intermediul privirii și a interfeței de interacțiune asistată om – robot.
simularea în mediul virtual dezvoltat a diverse scenarii de generare a traiectoriilor de
deplasare a roboților mobili prin evitarea obstacolelor întâlnite în cale, precum și
manipularea diverselor obiecte, prin intermediul privirii.

În acest capitol s-a făcut o prezentare a celor mai semnificative domenii de aplicabilitate a
tehnologiilor de monitorizare și interpretare a mișcărilor ochilor omului în vederea extragerii
informațiilor referitoare la posibilitățile folosirii acestui canal informațional (văzul) pentru a
îmbunătăți modul de interacțiune dintre om și robot.

3. DEZVOLTAREA MEDIILOR VIRTUALE IMERSIVE CU AJUTORUL
PLATFORMEI SOFTWARE XVR (EXTREME VIRTUAL REALITY),
DEDICATĂ APLICAȚIILOR DE REALITATE VIRTUALĂ
3.1. INTRODUCERE
Realitatea virtuală este o aplicație prin care oamenii pot interacționa cu medii generate de
calculator în care sunt replicate scene din viața reală și care implică stimularea a cât mai multor
simțuri. Unul dintre cele mai cunoscute domenii de aplicabilitate îl constituie industria de
entertainment, însă există numeroase alte domenii care pot exploata cu succes avantajele acesteia
(medicină, inginerie, explorare, industria militară). Cu ajutorul realității virtuale oamenii de
15
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știință pot crește randamentul explorării resurselor de petrol, piloții se pot antrena pentru a putea
doborâ mai multe avioane inamice, medicii chirurgi pot să exerseze anumite proceduri complexe
înainte de a le efectua pe o persoană reală [Burdea].
Principala utilitate a RV într-un rol terapeutic este aplicarea acestuia la diferite forme de
terapie de expunere, variind de la tratamente împotriva fobiilor la noi abordări pentru tratarea
stresului post traumatic. O simulare rudimentară de RV cu sunete și modele grafice simple s-a
dovedit a fi eficientă în tratarea a diverse fobii, ca zoofobia, arahnofobia sau claustrofobia
[Malbos]. O aplicație mai recentă dezvoltată de marina americană, imersează veteranii de război
suferinzi de sindromul post traumatic într-un mediu de luptă urbană. La fel ca în cazul
tratamentului fobiilor, expunerea la diferite traume are ca efect desensibilizarea și reducerea
simptomelor.
A fost înregistrat un progres rapid a exploatării realității virtuale în scopuri terapeutice.
Un număr ridicat de articole publicate în jurnale de specialitate evidențiază avantajele folosirii
realității virtuale în domeniul reabilitării. Un astfel de articol face o analiză sistematică a
lucrărilor publicate între anii 1995 – 2008 în care sunt tratate teme diverse legate de reabilitarea
copiilor cu dezabilități senso-motorii [Sandlund, M., 2009] .

3.2. SISTEME DE VIZUALIZARE A MEDIILOR VIRTUALE IMERSIVE
AlloSphere este un sistem de vizualizare sferic cu un diametru de 10 m, în care sunt
integrate componente de interacțiune imersivă, fiind unul dintre cele mai mari sisteme de imersie
din lume, capabil să adune laolaltă 30 de persoane (fig. 12). Sistemul are o proiecție 3D sferică a
imaginilor și sunetelor ceea ce permite o percepție tridimensionala a mediului virtual de către
toate persoanelor aflate în interior.

Fig. 12. Sistemul de vizualizare AlloSphere

Pentru a putea reda în mod corect imaginile pe ecranele unui sistem CAVE este necesară o
calibrare a proiectoarelor acestuia. Pentru a obține imagini stereoscopice este necesar ca cele
două proiectoare corespunzătoare fiecărui ecran să fie perfect aliniate la suprafața acestuia.
Pentru a alinia cele două proiectoare se pot proiecta imaginile a două grile ce trebuie sa se
suprapună perfect (fig. 13).
Atunci când se folosesc sisteme de vizualizare plane, percepția vizuală este corectă doar
din perspectiva unui singur utilizator. Pentru mai mulți utilizatori apare problema distorsiunii
perspectivei imaginilor, în funcție de locația fiecăruia. O singură persoană poate percepe
imaginile în mod nedistorsionat, si anume acea persoană a cărei poziție și orientare sunt
monitorizate de către sistemele de senzori. În această situație există o singură poziție căreia îi
corespunde o perspectivă corectă, iar cu cât locația unei alte persoane este mai depărtată față de
această poziție unică, cu atât percepția vizuală este mai distorsionate.
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Fig. 14. Îmbinarea exactă a imaginilor la
marginile ecranelor [Visionarium]

Fig. 13. Calibrarea proiecției imaginilor pe
ecranele sistemului CAVE [BernUniversity]

3.3. PERCEPȚIA STEREOSCOPIEI UMANE
Vederea umană normală (cu ambii ochi) este stereoscopică, adică fiecare ochi vede câte o
imagine iar prin suprapunerea celor 2 imagini creierul omenesc recepţionează şi prelucrează o
imagine finală care la nivelul percepţiei este tri-dimensională (3D). Tri-dimensionalitatea este de
fapt capacitatea aprecierii distanţelor dintre şi de la obiectele percepute într-o astfel de imagine
finală.
Ochelarii cu filtre de polarizare folosesc câte un filtru de polarizare în locul lentilelor.
Filtrele de polarizare sunt unul orizontal si altul vertical - în cazul filtrelor cu polarizare liniară
(există si modele în care unghiurile sunt de +45° si -45°) si respectiv în sensul acelor de
ceasornic si în sens invers acelor de ceasornic - în cazul polarizării circulare. Polarizorii liniari
sunt mai ieftini. Ochelarii cu polarizori circulari permit însă înclinarea ușoară a capului fără
pierderea percepției stereoscopice. Vom vedea mai târziu câteva aplicatii care folosesc acest tip
de ochelari (numiti si ochelari pasivi).
A treia dimensiune a spaţiului înconjurător este recepţionată printr-o metodă pe cât de
simplă pe atât de eficientă: dispunerea celor 2 senzori vizuali (ochii) decalaţi pe orizontală în aşa
fel încât să se poată vedea prin această decalare (distanţa dintre ochi) 2 imagini sub unghiuri
diferite. Creierul uman reuşeşte să suprapună cele 2 imagini şi să recreeze spaţiul 3D.
Modul de functionare al ochelarilor cu obturatoare (fig. 15) este urmãtorul: ochelarii
contin mici panouri cu cristale lichide (LCD) care acoperã ambii ochi. Display-ul computerului
afiseazã întâi cadrul stâng al perechii stereoscopice, si panoul LCD corespunzãtor

Fig. 16. Mai multe perechi de ochelari
sincronizați pentru viziunea
stereoscopică [Nvidia3dVision]
Fig. 15. Ochelari cu stereoscopie activă
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ochiului stâng devine transparent. Apoi computerul afiseazã cadrul dreapta al imaginii
stereoscopice iar LCD din stânga devine opac pe când cel din fata ochiului drept devine
transparent. Procesul se repetã de 60 de ori pe secundã, dând privitorului senzatia a douã imagini
diferite pentru fiecare ochi.
Utilizarea metodei active de separare a imaginilor pentru fiecare ochi consta in
proiectarea imaginilor stânga-dreapta in mod alternativ sunt, fiind necesar un sistem activ de
comutație a vizualizării pentru fiecare ochi, astfel încât lentila unui ochi sa devina opaca în
timpul afișării imaginii pentru celalalt ochi. În acest caz se utilizează ochelari obturatori (activi)
care conțin ecrane LCD care se opacizează pentru ochiul stâng si ochiul drept alternativ cu o
frecventa ridicata(cel puțin 100 Hz) sincronizata cu echipamentul de afișare a scenei
virtuale(monitor sau proiector dedicat) (fig. 16).

3.4. ARHITECTURA UNEI APLICAȚII DE REALITATE VIRTUALĂ
Dezvoltarea unei aplicaţii de realitate virtuală este un proces complex ce implică
manevrarea tehnologiilor diverse tipice acestui domeniu.
O arhitectură modernă de simulare a mediilor virtuale este compusă din mai multe
module de sine stătătoare, conectate pe baza anumitor principii ce ţin de compatibilitate şi
sincronizare (fig. 17). Fiecare modul component face parte dintr-un domeniu de cercetare
diferit.

Fig. 17. Componentele unui sistem de realitate virtuală

3.5. PLATFORMA SOFTWARE DEDICATĂ APLICAȚIILOR DE
REALITATE VIRTUALĂ – XVR (EXTREME VIRTUAL REALITY)
Formatul standard prin care sunt reprezentate obiectele grafice în cadrul platformei
grafice XVR este AAM. Prin intermediul acestui standard se pot specifica o serie de proprietăți
ale obiectelor grafice: materialul din care este constituit, geometria, animațiile, camera (punctul
de vizualizare a scenei), lumini. Platforma software XVR dispune de un modul dedicat
conversiei obiectelor reprezentate în alte formate (.max – specific mediului 3Ds Max, sau
.blender – specific mediului Blender). Acest modul se atașează mediilor amintite și cu ajutorul
lor se poate face conversia din formatele amintite în formatul AAM. Această conversie permite
specificarea mai multor parametrii ai modului în care se face conversia. Se poate specifica tipul
obiectului (AAM Mesh sau AAM Character), includerea sau nu a animațiilor obiectului (Single
Frame – fără animație; Frames Range – inclusiv animație) (fig. 18).
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Fig. 18. Conversia modelului mediului virtual în formatul standard AAM specific platformei XVR

3.6. CONFIGURAREA PARAMETRICĂ A PLATFORMEI XVR LA
SISTEMUL DE VIZUALIZARE STEREOSCOPICĂ CAVE BAZAT PE
PRINCIPIUL POLARIZĂRII LUMINII
Odată ce conversia scenei virtuale a fost efectuată, aceasta poate fi folosită în cadrul
platformei XVR. Sistemul de vizualizare folosit în cercetarea de față este un system CAVE
(CAVE Automatic Virtual Environment) cu 3 ecrane. Pentru a reprezenta scena virtuală prin
intermediul celor 3 ecrane este necesară o corecție a matricii de proiecție. Aceasta face ca poziția
utilizatorul imersat în perimetrul determinat de cele trei ecrane să stabilească transformările
matricii de proiecție a imaginilor pe ecran în așa fel încât vizualizarea mediului virtual să fie

Fig. 19. Variația pe ecranele laterale și pe cel frontal a distanțierii imaginilor stereoscopice

efectuată într-o manieră cât mai apropiată de modul în care o persoană percepe spațiul din
spatele unei ferestre prin care privește. Pentru aceasta este nevoie de urmărirea utilizatorului,
poziția acestuia fiind determinată cu ajutorul unui sistem de camere și a unui corp rigid vizibil în
lumină infraroșie amplasat pe capul acestuia (fig. 20). În afară de influența poziției utilizatorului
asupra transformărilor de proiecție a imaginilor pee crane, orientarea acestuia influențează modul
de separare pe ecran a celor două imagini ce creează stereoscopia. Astfel, atunci cînd utilizatorul
privește către ecranul frontal, cele două imagini vor fi separate cu distanța maximă pe ecranul
frontal și cu distanța minimă pe ecranele laterale. În același mod, atunci când privește către un
ecran lateral, imaginile de pe ecranul frontal vor fi separate de o distanță minimă (ideal 0), iar
imaginile de pe ecranul lateral vor fi separate de distanța maximă (fig. 19).
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Fig. 20. Vizualizarea unui mediu virtual imersiv redat cu ajutorul platformedi software
XVR pe un sistem de vizualizare de tip CAVE
Dacă operația de calibrare a sistemului CAVE a fost efctuată cu succes, atunci imaginile
de pe ecranele învecinate trebuie să se îmbine perfect, să existe continuitate a imaginii de pe un
ecran cu imaginea de pe ecranul vecin.

3.7. CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII
1. Configurarea parametrilor platformei software XVR dedicată aplicațiilor de realitate virtuală
pentru a permite generarea mediilor virtuale pe platforma CAVE dotată cu ecrane de
polarizare a imaginii.
2. Generarea mediului virtual imersiv și introducerea modelelor grafice ale obiectelor folosite
mai departe în cadrul testelor experimentale.
3. Realizarea comunicației sistemelor de urmărire a mișcărilor ArTrack și Ascension Flock of
Birds, precum și a dispozitivului de monitorizare a privirii ASL H6-HS-BN.

4. PRECIZIA DE MĂSURARE A DIRECȚIEI ȘI A PUNCTULUI DE
CONVERGENȚĂ A PRIVIRII
4.1. STUDII ANTERIOARE
Distanta la care privește o persoană, distanța focală, este un parametru folosit în anumite
aplicații din domeniul tele-prezenței, percepția adâncimii scenelor virtuale, interacțiunea omcalculator, psihologie, oftalmologie etc. Privirea unei persoane joacă un rol important în
comunicarea non-verbală, bazată pe limbajul corpului [Pourtois, G. et al., 2004]. Pe lângă
gesturile mimate de mușchii feței sau cele făcute prin intermediul mișcărilor mâinilor ori prin
postura corpului, contactul vizual constituie un factor cheie în comunicarea non-verbală dintre un
om și un avatar [Carpenter and Tomasello, 2000]. În domeniul tele-prezenței un avatar poate fi
folosit pentru a reproduce într-un mediu virtual gesturile unei persoane, cum ar fi mișcările
brațelor, expresia feței sau mișcările ochilor. Comunicarea non-verbală este îmbunătățită în mod
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semnificativ de reproducerea cât mai naturală a mișcărilor ochilor persoanei care se află în
spatele avatarului. În urma unor experimente elaborate de profesorul canadian Norman Murray
în 2007 [Murray, N., 2007], un avatar a fost folosit pentru a reproduce mișcările unei persoane în
timp ce aceasta privește către mai multe obiecte aflate în fața ei. Subiecții au avut ca sarcină să
indice obiectele pe care persoana le privea, pe baza gesturilor reproduse de avatar. În cazul în
care avatarul a reprodus mișcările capului persoanei, subiecții au fost capabili să estimeze corect
în medie un număr de 1.8 obiecte din 9. În cazul în care avatarul a reprodus și mișcarea ochilor,
subiecții au estimat corect în medie 8.8 obiecte din 9, fapt care subliniază aportul semnificativ al
mișcărilor ochilor asupra comunicării non-verbale. Unghiul de convergență a direcțiilor de
privire ale celor doi ochi este mai mare pentru obiectele aflate în imediata apropiere. Acest lucru
reiese și din studiul [Maia Garau et. al], în care estimarea corectă a obiectelor privite este mai
frecventă în cazul acelora aflate pe cele mai apropiate 5 rânduri ale unei table de șah, față de
subiect. Prin cunoașterea distanței focale se poate spori senzația de imersie într-un mediu virtual,
prin estomparea clarității cu care sunt redate obiectele aflate în afara vecinătății obiectului privit.

4.2. DESCRIEREA TESTELOR EXPERIMENTALE
Echipamentul folosit pentru elaborarea propriilor experimentele constă în 4 componente: cea
de vizualizare stereoscopică a graficii tridimensionale, componenta de monitorizare optică a
mișcărilor ochilor, componenta de urmărire a poziției utilizatorului și componenta de achiziție și
înregistrare a datelor din măsurători. Componenta de vizualizare stereoscopică este constituită
din partea hardware, un sistem de vizualizare de tip CAVE (Cave Automatic Virtual
Environment) cu trei ecrane, și partea software, o platformă soft special concepută pentru crearea
de aplicații grafice dedicate sistemelor de vizualizare stereoscopică.
Elementele scenei virtuale concepute pentru experimentul de evaluare a preciziei de măsură
constau în nouă obiecte dispuse pe o matrice de trei rânduri și trei coloane, la o distanță de 30 cm
față de obiectele învecinate. Sarcina subiecților a fost aceea de a privi fiecare obiect preț de
aproximativ o secundă, într-o anumită ordine prestabilită și anume de la stânga la dreapta și de
sus în jos pornind de la obiectul din stânga sus a matricii. Matricea de obiecte este amplasată
succesiv la o distanță de 0.1 m, 0.5 m, 1 m, 1.5 m respectiv 2 m față de utilizator. În figura 21.
este ilustrat un set de înregistrări ale mișcărilor ochilor, prin suprapunerea traiectoriilor
determinate de fixațiile ambilor ochi peste matricea celor nouă obiecte, în ordinea specificată
anterior. Se poate observa un decalaj între traiectoriile corespunzătoare celor doi ochi. În cazul
ideal al determinării cu precizie infinită a direcțiilor privirii celor doi ochi, cele două traiectorii sar fi suprapus perfect. Decalajul dintre cele două traiectorii semnifică faptul că punctul de
convergență a privirii este localizat conform măsurătorilor fie în spatele fie în fața obiectului
privit, dar nu exact pe el . În cazul de față distanța la care sunt plasate obiectele este cunoscută și
prin urmare se poate face abstracție de locația punctului de convergență detectat de aparatul de
măsură. Se poate obține o traiectorie mai apropiată de traiectoria reală a privirii prin medierea
punctelor ce determină cele două traiectorii corespunzătoare ochiului stâng și drept (fig. 22).
Prin izolarea mulțimilor de puncte ce determină o fixație, se obțin secvențele de
conglomerate concentrate în jurul obiectelor vizate, după cum este ilustrat în figura 23.
Una din observațiile ce se poate face pe seama datelor ilustrate în figurile 21, 22 și în special
23 este legată de dinamica mișcărilor sacadate ale ochilor în timpul selecției mai multor obiecte.
Cunoscută fiind durata unei fixații care este de aproximativ 1 s, și luându-se în considerare
densitatea punctelor din interiorul fixațiilor respectiv cea a punctelor din afara acestor fixații, se
poate constata rapiditatea cu care mai multe obiecte pot fi selectate în mod succesiv. Practic între
două fixații există un număr foarte redus de puncte intermediare, care prin înmulțirea cu timpul
necesar înregistrării a două puncte consecutive conduc la un timp foarte scurt de tranziție dintr-o
fixație în alta. Aceste rezultate coincid cu cele obținute în studiul comparativ dintre rapiditatea
procedurii de selecție a obiectelor prin intermediul privirii respectiv mișcarea capului
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Figura 21. Decalajul dintre
traiectoriile corespunzătoare
celor doi ochi

Figura 22. Traiectoria obținută
prin medierea celor două
traiectorii

Figura 23. Conglomerate de
puncte corespunzătoare
fixațiilor pe obiectele vizate

[Barbuceanu, F. et. al., 2011].
În cazul prezentat anterior toate obiectele sunt dispuse la aceeași distanță față de
utilizator, iar pentru selecția acestora este suficientă doar direcția privirii utilizatorului, deoarece
pe direcția către orice obiect nu există obstacole care să se interpună. Însă în cazul în care pe
direcția obiectului vizat există obiecte care se interpun, doar direcția privirii nu mai este
suficientă pentru o selecție promptă, fără a complica procedura de selecție. În acest caz este
necesară cunoașterea distanței focale, distanța la care utilizatorul privește efectiv. Această
distanță se obține din intersecția direcțiilor privirii ambilor ochi. Pentru analiza acurateții cu care
distanța focală este detectată a fost elaborat un experiment prin care matricea celor nouă obiecte
este amplasată la diferite distanțe față de utilizator (fig. 24). Planul cu matricea de obiecte este
deplasată în mod succesiv începând de la distanța cea mai mică față de utilizator până la distanța
cea mai mare, în fiecare pas utilizatorul urmărind cu privirea fiecare din cele 9 obiecte în ordinea
stabilită în experimentul descris anterior.

Fig. 24. Amplasarea matricii de obiecte vizate la diferite distanțe față de utilizator

4.3. DETERMINAREA DISTANȚEI DE CONVERGENȚĂ A PRIVIRII
Așa cum reiese din experimentele profesorului Norman Murray, precizia detecției
distanței focale și implicit a punctului de convergență a privirii utilizatorului este mare pe
distanțe mici față de acesta. Planul ce conține matricea de obiecte a fost amplasat în mod
succesiv la distanța de 0.1 m, 0.5 m, 1 m, 1.5 m și 2 m față de utilizator. În figura 25 culorile cu
care sunt redate mulțimile de puncte corespund câte unei coloane din matricea de obiecte.
Distribuția punctelor în interiorul acestor mulțimi este discretă din cauza caracterului
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discret al unităților de măsura folosite de
aparatul de monitorizare a ochilor pentru
determinarea orientării acestora.
Distanța dintre două locații succesive în
care pot exista puncte de fixație depinde în
mod proporțional de distanța obiectului față
de utilizator. În cazul din fig. 26 în care
matricea de obiecte este amplasată la o
distanță de 1 m față de utilizator, distanța
dintre două locații succesive în care pot
exista puncte de fixație este vizibil mai
mare față de cazul ilustrat în figura 25.
Graficul din figura 27 arată modul
în care variază distanța dintre două locații
succesive în care pot apărea puncte de
fixație, în funcție de distanța amplasării
matricii de obiecte față de utilizator.

Fig. 25. Mulțimile de puncte ale fixațiilor din
vecinătatea obiectelor amplasate la 0.5 m față de
utilizator

Figura 27. Variația distanței dintre două puncte succesive ale unei
fixații în funcție de distanța față de utilizator a matricii de obiecte

Fig. 26. Mulțimile de
puncte ale fixațiilor din
vecinătatea obiectelor
amplasate la 1 m față de
utilizator

Aceleași date reprezentate sub formă de grafic arată precum în figura 28. Luând în
considerare forma exponențială a graficului din figura 27 și modul în care apar distribuite
punctele de fixație din fig. 26, în care se observă că distanța dintre două puncte de fixație este
comparabilă cu distanța dintre două obiecte vizate, se poate trage o concluzie, și anume aceea că
atunci când se dorește efectuarea unei selecții precise între două obiecte aflate pe aceeași direcție
față de utilizator, dacă distanța aceluia mai apropiat față de utilizator este mai mare de 2 m,
atunci precizia selecției nu poate și garantată dacă distanța dintre cele două obiecte este
comparabilă cu distanța dintre doua puncte succesive ale unei fixații la acea distanță. Ca urmare,
în aceste cazuri este recomandată evitarea selecției între două sau mai multe obiecte aflate pe
aceeași direcție față de utilizator doar pe baza informației privind distanța focală.
În cadrul unui alt experiment prin care se urmărește același lucru, determinarea preciziei
de măsurarea a distanței focale, subiecții au urmărit cu privirea un obiect virtual care se află întro mișcare continuă de du-te vino față de observator, pe direcția privirii acestuia. În figura 29 este
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Figura 28. Reprezentarea sub formă de grafic a variației distanței dintre două puncte succesive
ale unei fixații în
funcție de distanța față de utilizator a matricii de obiecte
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Fig. 29. Variația distanței față de subiect a obiectului aflat în mișcare
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Fig. 30. Variația datelor de măsură ale distanței de convergență a privirii

Fig. 31. Variația unghiului de rotație azimutală a unui ochi la variația distanței de
convergență
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Fig. 32. Variația distanței dintre două conglomerate de fixații succesive în funcție de distanța
față de utilizator a obiectului aflat în mișcare
reprezentată variația distanței obiectului virtual față de observator. În figurile 30 și 32 sunt
reprezentate variațiile distanței focale măsurată de aparatul de monitorizare. După cum se poate
observa, la focusarea privirii la distanțe mai mari de 2 m variațiile măsurătorilor sunt foarte mari.
Precizia de măsură a unghiului de rotație a ochilor este aceeași indiferent de distanța de
convergență a privirii.

4.4. DETERMINAREA FORMEI ȘI DIMENSIUNILOR VOLUMULUI
PROXIM PUNCTELOR DE FIXARE A PRIVIRII ÎN CARE
OBIECTELE SUNT CONSIDERATE CA FIIND PRIVITE
Pentru verificarea rezultatelor obținute în procesul de evaluare a acurateții detecției
distanței focale și a punctului de convergență a privirii, a fost efectuat un test care să confirme
sau să infirme cele concluzionate anterior. Acest test a constat în amplasarea a cinci
obiecte dispuse în același plan, dintre care trei
pe aceeași direcție față de utilizator. Selecția
corectă de către utilizator a obiectului dorit din
cele trei aflate pe aceeași direcție cu el depinde
în cea mai mare parte de acuratețea detecției
distanței focale. Mulțimile punctelor de fixație
obținute în urma testului sunt prezentate în
figura 33. Se observă condensarea acestor
puncte la distanțe mici față de utilizator, și
dispersia acestora la distanțe mai mari. De
asemenea centrul de greutate a punctelor de
fixație se apropie în mod satisfăcător de locația
reală a obiectului vizat, conform cu rezultatele
obținute din evaluare erorii de selecție.
Forma volumului din proximitatea unui
obiect unde fixațiile ochilor pot fi considerate
ca și intenție de selecție, are forma unui
elipsoid cu raza mare dată de formula:
Figure 33. Selecția a trei obiecte aflate pe
aceeași direcție față de utilizator. Vedere de
(4.1.)
sus
și raza mică de:
(4.2)
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unde N este numărul de conglomerate de fixații, dfixation step este distanța dintre două conglomerate
de fixații consecutive, iar dfixation este distanța de la utilizator la coordonata medie a tuturor
grupurilor de fixații din jurul unui obiect.
În cadrul unui alt experiment care a constat în urmărirea cu privirea a unui obiect aflat în
mișcare continuă pe direcția de convergență a privirii, a fost determinată precizia de măsurare a
distanței de convergență. Rezultatele măsurătorilor indică o precizie bună de măsurare până în
jurul valorii de 2 m a distanței obiectului față de observator.

4.5. CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII
1. Determinarea preciziei de măsură a direcției privirii, 0.6°, apropiată ca valoare de precizia
dată în specificațiile aparatului de monitorizare a privirii ASL H6-HS-BN, 0.5°.
2. Determinarea preciziei de măsură a distanței focale, de 2 m, apropiată ca valoare de
specificația aparatului.
3. Realizarea sincronizării comunicației paralele a celor două module ale sistemului ASL H6HS-BN în vederea obținerii datelor complementare referitoare la unghiurile de rotație ale
celor doi ochi, variabile necesare pentru calcularea distanței de convergență a privirii.
4. Determinarea formei și dimensiunii volumului din jurul punctelor de convergență a privirii
în care obiectele pot fi considerate ca fiind privite.

5. DEZVOLTAREA UNEI INTERFEȚE DE INTERACȚIUNE ASISTATĂ
OM-ROBOT
5.1. INTRODUCERE
Anumite tipuri de mișcări ale ochilor (mișcarea de clipire, mișcările de sacadare sau
fixațiile) pot fi detectate cu ușurință și asociate cu anumite stări emoționale sau gesturi
[Majaranta, P., Räihä]. Clipirile dese pot fi cauzate de un nivel ridicat al stresului la care este
supus o persoană, în timp ce mișcările aleatoare ale ochilor pot fi determinate de un interes
scăzut sau de lipsa unui scop anume. Atunci când o persoană privește îndelungat asupra alteia în
timp ce poartă o conversație, este posibil ca ea să fie interesată de spusele acelei persoane sau
doar așteaptă ca aceasta să răspundă unei interogări [Selker, T., 2004]. Studii anterioare au arătat
faptul că prin interacționarea cu un asistent virtual, unui individ îi poate fi indusă folosirea unui
protocol de comunicare natural inter-uman [Prendinger, H. et. al., 2005]. De exemplu, privind în
mod îndelungat asupra asistentului, o persoană poate să îi capteze acestuia atenția, ca apoi printro mișcare sacadată fixată pe un obiect oarecare să îi fie indicat interesul față de obiectul
respectiv. Revenirea cu privirea asupra avatarului se poate interpreta ca o așteptare a unei reacții
din partea asistentului virtual. Acest exemplu simplu de asocieri ale mișcărilor ochilor ce au în
spate un anume scop urmărit de utilizator, este specific unui protocol de comunicare non-verbală
inter-umană. Pe baza acestor rezultate a fost implementată o nouă generație de asistenți virtuali
[Eichner, T., Prendinger,]. Aceștia urmăresc în mod continuu privirea utilizatorului și
actualizează conținutul afișat acestuia pe un monitor în funcție de interesul pe care îl manifestă.
Acest tip de asistenți virtuali constituie un instrument care poate simplifica în mod semnificativ
protocolul folosit pentru interacțiunea dintre om și calculator.

5.2. STUDII ANTERIOARE
În cazul persoanelor ale căror mijloacele de comunicare obișnuite sunt alterate, cum ar fi
vorbirea sau gesticularea, mișcările ochilor sau gesturile feței pot fi folosite cu succes pentru a
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transmite un set minim de informații către un interlocutor. O interfață de interacțiune asistată
proiectată pentru interacțiunea cu o persoană cu dizabilități locomotorii severe trebuie să aibă
capacitatea de a o asista în momentele în care aceasta este singură, sau atunci când persoana
angajată cu asistarea acesteia lipsește. Se pot face conexiuni între aceste obiectele privite de o
persoană și celelalte obiecte din mediul înconjurător [Vertegaal, R., 2002]. În cercetarea
[Prendinger, H. et. al. 2009] este prezentat un studiu în care sunt identificate stările de
incertitudine și preferințele utilizatorilor unei interfețe de interacțiune asistată. iDict este o
aplicație destinată ușurării procesului de traducere a cuvintelor necunoscute dintr-un text redactat
într-o limbă străină, prin intermediul unei interfețe de interacțiune asistată capabilă să detecteze
stările de incertitudine ale utilizatorului. Modalitatea de detectare a acestor stări de incertitudine
sau a preferințelor unui utilizator se bazează pe comparația dinamicii mișcărilor ochilor acestuia
în timpul cititului cu mișcarea tipică a ochilor întâlnită la o persoană care desfășoară această
activitate. Aceasta este de altfel o metodă folosită la scară largă în literatura de specialitate. În
cadrul aplicației iDict, în cazurile în care mișcarea ochilor este diferită de modelele standard ale
mișcărilor ochilor în timpul cititului, este declanșat un proces paralel de analiză și interpretare a
mișcărilor ochilor. Rezultatele acestei interpretări pot să indice de pildă faptul că procesul de
percepere a textului a fost perturbat. În această caz interfața de interacțiune asistată trebuie să ia
anumite măsuri pentru aducerea utilizatorului în starea de dinaintea apariției perturbației. O
măsură adecvată în acest caz ar putea fi traducerea cuvântului sau grupului de cuvinte în dreptul
cărora a intervenit perturbația, urmată de analizarea modului în care această măsură l-a ajutat pe
utilizator să își reia procesul de traducere a textului citit. Aceste măsuri sporesc randamentul pe
care un utilizator în poate atinge în parcurgerea și înțelegerea unui text redactat într-o limbă
străină. Fără suportul oferit de o astfel de interfață de asistare, utilizatorul trebuie în mod normal
să recurgă la un dicționar extern pentru a traduce cuvântul necunoscut. Această perturbare
afectează modul în care un utilizator poate înțelege o frază, deoarece el este practic deconectat de
la procesul de parcurgere continuă a textului.
Într-un alt studiu, prin folosirea unui algoritm bazat pe un factor de dificultate a traducerii
[Hyrskykari, A., Majaranta, P.,], a fost obținut un randament foarte bun la detectarea cuvintelor
necunoscute, rata de succes obținută în acest caz fiind de 91%, iar rata de detecție eronată a fost
de numai 2.4%.
În studiul prezentat în cercetarea [Prendinger, H. et. al. 2009] a fost evaluat și gradul de
incertitudine al unui utilizator în timpul procesului de reevaluare a unor răspunsuri date la un set
de întrebări. Nivelul de incertitudine a fost evaluat prin introducerea unui parametru bazat pe
analiza mișcărilor ochilor. "Strenght-of-belief" (SoB) este denumirea acestui factor a cărei
traducere este "puterea convingerii". În acest studiu mișcările de scanare cu privirea sunt asociate
unor valori ridicate ale paramaterului SoB, în timp ce mișcările tranzitorii largi ale ochilor indică
valori scăzute ale SoB. Utilizatorilor li s-a cerut să aprecieze în mod estimativ o valoare pentru
acest factor la fiecare reevaluare efectuată, care a fost mai apoi comparată cu valoarea obținută
pe cale experimentală în urma analizei mișcărilor ochilor. În urma comparării, s-a constatat o
corelare strânsă între cele două seturi de valori ale SoB, cea estimată de utilizator și cea
determinată din analiza mișcărilor ochilor. Această corelare strânsă demonstrează validitatea
parametrului SoB și posbilitatea extinderii acestuia la alte situații în care se pune accent pe
mișcarea ochilor ca mijloc de analiză a proceselor cognitive umane.
AutoSelect este un sistem de detecție a preferințelor unei persoane, pe baza analizei mișcărilor
ochilor și a așa numitului "efect cascadă" descris în [Shimojo, S., 2003]. Acest efect constă în
shimbarea în mod gradul a privirii între două obiecte similare, cu o tendința de revenire asupra
obiectului preferat pe măsură ce utilizatorul conștientizează interesul pentru acesta. Rata de
succes în determinarea obiectului preferat pe baza efectului cascadă, obținută în cazul unui
experiment desfășurat pe 8 subiecți, 4 bărbați și 4 femei, cu ajutorul sistemului AutoSelect, este
de 81%.
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Sistemul iTourist este un ghid interactiv ce oferă informații de interes despre anumite
locații de pe o hartă, în funcție de mișcările ochilor utilizatorului [Qvarfordt, P., 2005]. Acest
sistem a fost proiectat cu scopul de a determina calitatea și cantitatea de informații ce poate fi
oferită unui utilizator, în funcție de mișcarea ochilor. Ori de câte ori utilizatorul rămâne focusat
cu privirea asupra unei locații de pe harta, sistemul iTourist afișează informații legate de acea
locație. Rezultatele obținute prin folosiriea unui astfel de ghid virtual sunt superioare din anumite
puncte de vedere față de cele obținute prin folosirea unui ghid uman. Acest fapt se datorează în
principal capacității sistemului de monitorizare a privirii de a detecta în orice moment direcția
privirii utilizatorului și de a interpreta mișcările ochilor.

5.3. DECLANȘAREA
NECONTROLAT

COMENZILOR

ÎN

MOD

CONTROLAT

/

În procesul de transmitere a informațiilor prin dialog, pe lângă semnificația cuvintelor și a
frazelor, semnificative sunt și tonul, ritmul cu care acestea sunt exprimate, expresia feței, acestea
transmițând informații despre starea emoțională și despre procesele cognitive intrinseci persoanei
în cauză. În studiul [Bailly, G., 2010] este demonstrat pe cale experimentală faptul că ochii și
gura sunt zonele privite cel mai mult în timpul unei astfel de conversații. În proiectul de cercetare
[Selker, T., 2002] în care a fost dezvoltată interfața de interacțiune om - calculator Eyes Bed,
comunicația este realizată prin intermediul unor gesturi simple efectuate cu ajutorul ochilor. O
operație de selecție este efectuată printr-o clipire de lungă durată. Mișcarea aleatorie a ochilor
este asociată unei lipse de interes, în timp ce privirea îndelungată către un obiect indică un
interes ridicat pentru acesta. Dacă utilizatorul închide ochii după ce s-a așezat în pat poate
semnifica faptul că acesta dorește să doarmă iar sistemul de interacțiune poate comanda stingerea
luminii. Deschiderea ochilor după o perioadă îndelungată de somn poate indica faptul că
utilizatorul este pe cale de a se trezi, iar sistemul Eye Bed poate comanda aprinderea luminii în
cameră, pornirea radioului, a calculatorului etc.
În cercetarea de față este prezentată implementarea unei interfețe de interacțiune asistată
om-calculator. Proiectarea și testarea acesteia au fost efectuate într-un mediu virtual imersiv
constând într-o bucătărie în care se găsesc diverse obiecte cu care utilizatorul poate interacționa
(fig. 34). Interacțiunea cu obiectele se poate face fie prin intermediul unui protocol primitiv de
comunicare bazat pe comenzi controlate prin privire, fie printr-o interfață complexă de asistare,
bazată pe o implementare a modelului probabilistic Hidden Markov Chains. Mediul virtual
imersiv este obținut prin proiectarea imaginilor pe un ecran de vizualizare stereoscopică, iar
utilizatorul este imersat din punct de vedere vizual prin intermediul unor ochelari polarizați.
Datorită erorii de măsurătoare a aparatului de monitorizare a privirii de 0.50 așa cum este indicat
în specificațiile acestuia [Applied Sciens Laboratories], dacă pentru efectuarea testelor de
coliziune ar fi fost folosită în locul barei amintite un segment de dreaptă de grosime infinit mică,
probabilitatea ca utilizatorul să poată selecta în mod eficient obiectele de interes ar fi diminuată
într-o măsură importantă [Barbuceanu, F. et. al., 2011]. Distanța dintre două obiecte de interes
alăturate este de aproximativ 50 cm, iar distanța până la utilizator este de aproximativ 3m. Aceste
distanțe corespund unei separări unghiulare tridimensionale de aproximativ 90 față de utilizator,
așa cum este arătat în fig. 35.
Marja de eroare a detecției privirii dată de specificațiile aparatului permite
selectarea corectă a obiectelor aflate la o distanță de cel puțin 2.5 cm unul față de celălalt atunci
când acestea se află într-un plan situat la 3 m distanță față de utilizator.
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Fig. 34. Modelul virtual al unei bucătării în care se regăsesc câteva obiecte cu care utilizatorul
poate interacționa: o sticlă, un pahar și o oală. Imaginile scenei virtuale sunt proiectate pe un
ecran de tip stereoscopic.

Fig. 35. Separarea unghiulară față de utilizator dintre două obiecte alăturate

5.4. DEZVOLTAREA UNEI INTERFEȚE DE INTERACȚIUNE ASISTATĂ
BAZATĂ PE MODELUL HIDDEN MARKOV CHAINS
Un model Hidden Markov Chains poate fi folosit pentru a reprezenta un proces stocastic
ascuns ce nu poate fi măsurat în mod direct, dar care generează anumite mărimi de ieșire,
manifestări, observabile și măsurabile din punct de vedere stocastic [Cappe, O., Moulines]. Dacă
se pot face asocieri între mărimile de ieșire ale unui astfel de sistem și tranzițiile dintre stările ce
definesc evoluția lui, se pot determina cu o probabilitate crescută stările în care sistemul s-a aflat
la momentul producerii unei anumite mărimi de ieșire.
În implementarea interfeței de asistare bazată pe monitorizarea și analiza mișcărilor
ochilor, secvența mărimilor de ieșire ale modelului Markov asociat este constituită din
identificatorii obiectelor pe care utilizatorul le privește. Identificatorii fiecărui obiect luat în
considerare pe parcursul dezvoltării și testării interfeței de interacțiune asistată sunt prezentați în
tabelul 1.
În modelul Hidden Markov Chain asociat procesului de identificare a intențiilor
utilizatorului au fost definite 5 stări, fiecare stare fiind asociată cu o anumită intenție, dorință, pe
care utilizatorul o poate avea la un moment dat. Aceste stări sunt enumerate în tabelul 2.
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Tab 1. Identificatorii obiectelor virtuale cu care utilizatorul poate interacționa

IDentificatorul
obiectului

Sticlă

Pahar

Robinet

Scaun cu rotile
robotizat

Ușă dulap

Oală

1

2

3

4

5

6

Tab 2. Descrierea stărilor în care se poate afla utilizatorul la un moment dat

Starea în care
se află
utilizatorul
S1
S2
S3
S4
S5

Descrierea stării
Utilizatorul dorește să toarne apă din sticlă în
pahar.
Utilizatorul dorește să bea apă din pahar.
Utilizatorul dorește să spele paharul.
Utilizatorul dorește să deschidă ușa de la dulap.
Utilizatorul dorește să toarne apă din pahar în
oală.

Matricea tranzițiilor conține valorile probabilistice pentru care sistemul considerat poate
evolua dintr-o stare în alta. Aceasta este reprezentată în tabelul 3. Pe coloana din stânga sunt
trecute stările în care sistemul se poate afla la un moment dat, iar pe rândul de sus sunt trecute
stările în care sistemul poate evolua. Valorile aflate la intersecția unei stări din coloana din
stânga cu o stare din rândul de sus corespunde cu probabilitatea ca sistemul să treacă din starea
de pe coloana din stânga în starea de pe rândul de sus.
Tab 3. Matricea tranzițiilor modelului Hidden Markov Chain considerat.
S1
S2
S3
S4
S5

S1

S2

S3

S4

S5

0.5
0.3
0.2
0.1
0.1

0.2
0.4
0.05
0.1
0.1

0.05
0.2
0.4
0.1
0.1

0.05
0.05
0.3
0.3
0.4

0.2
0.05
0.05
0.4
0.3

După cum se poate observa din valorile matricii de tranziții trecute în tabelul 3, sistemul
statistic poate evolua cu ușurință din starea S1 în aceeași stare S1, cu o probabilitate de 50%, din
S3 în S4 cu o probabilitate de 30%, din S4 în S5 cu o probabilitate de 40% sau din S5 în S4 cu o
probabilitate de 40%. Probabilitățile ca sistemul să treacă din starea S1 în stările S2, S3 sau S4
sunt mai scăzute, respectiv 20%, 5% și 5%.
Datele prezentate în tabelul 3 sunt reproduse într-o manieră mai intuitivă în figura 36. Cu
cât probabilitatea efectuării unei tranziții este mai mare cu atât linia ce leagă stările în cauză este
reprezentate mai îngroșat. Dacă se iau în considerare numai liniile îngroșate se constată că există
în total 13 tranziții cu o probabilitate reală de a fi inițiate. Tranzițiile reprezentate cu linii subțiri
au o probabilitate scăzută de a fi inițiate, fie din cauză că din punct de vedere tehnic nu sunt
posibile, fie din cauză că pur și simplu nu sunt productive. În aceste cazuri tranziția sistemului
între cele două stări aflate la capetele unei linii de acest tip se poate face prin parcurgerea uneia
sau a mai multor stări intermediare.
Modalitatea în care se poate determina starea în care se află utilizatorul se bazează pe
analiza și corelarea tranzițiilor dintre obiectele selectate și matricea corespunzătoare mărimilor
de ieșire ale modelului Markov asociat. Astfel, dacă o secvență de obiecte selectate coincide cu
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Fig. 36.Reprezentarea grafică a valorilor probabilităților tranzițiilor dintre stările modelului Hidden Markov Chains considerat.

mărimea de ieșire corespunzătoare unei stări a modelului Markov, în conformitate cu matricea
mărimilor de ieșire (emisii, observații) corespunzătoare modelului, atunci se evaluează
probabilitatea ca sistemul să tranziteze din starea curentă în starea asociată secvenței mărimilor
de intrare (obiectele selectate). În cazul în care probabilitatea de tranzitare este suficient de mare
(pragul acestei probabilități este ales în mod subiectiv), atunci sistemul va evolua în noua stare.
În tabelul 4 sunt trecute mărimile de ieșire ale modelului Hidden Markov Chain corespunzătoare
mărimilor de intrare, în speță secvența identificatorilor obiectelor selectate. Coloana O(t) conține
mărimea de intrare de la momentul t, care este identificatorul obiectului selectat la momentul t,
iar coloana O(t+1) conține identificatorul obiectului selectat la momentul t+1. Astfel,
identificatorii obținuți la momentele t respectiv t+1 constituie mulțimea de elemente
corespunzătore secvențelor de intrare. Dacă această secvență corespunde cu secvența specifică
unei tranziții atunci ea este considerată ca fiind o ieșire (observație) a sistemului. Așadar
secvența de identificatori ID1-ID2 corespunde observației O1, secvența ID1-ID4 corespunde
observației O2 și așa mai departe după cum este arătat în tabelul 4.
Tab 4. Matricea mărimilor de ieșire (emisiilor, observațiilor) ale modelului Hidden Markov Chain
considerat, pentru stările în care se poate afla utilizatorul la un moment dat.

S1 (O1)
S2 (O2)
S3 (O3)
S4 (O4)
S5 (O5)

O(t)
ID1
ID1
ID1
ID4
ID1

O(t+1)
ID2
ID4
ID3
ID5
ID6

În figura 37 sunt reprezentate valorile de adevăr ale asocierilor dintre fiecare observație a
sistemului și stările în care sistemul se poate afla în momentul în care sunt făcute acele
observații. Fiecare observație are o conexiune puternică cu o anumită stare, aceea cu
probabilitatea cea mai mare de a îi fi asociată, o conexiune de o tărie apropiată ca valoare cu o a
doua stare și conexiuni slabe cu celelalte. Tăria acestor conexiuni este aleasă în așa fel încât să
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Fig. 37. Reprezentare grafică a conexiunilor dintre observațiile emise de sistem și stările în care
sistemul se poate afla în momentul emiterii acelor observații.
fie evitate tranzițiile directe între stări ce fie nu este posibil, fi nu se dorește a se succeda una pe
cealaltă.
Pentru a demonstra viabilitatea implementări modelului Hidden Markov Chains în cadrul
unei interfețe de interacțiune asistată, ale cărui sarcină este determinarea intențiilor utilizatorului
la un moment dat (a stărilor sistemului modelat), pornind de la o secvență de identificatori ai
obiectelor selectate (mărimile de intrare ale sistemului), se face analiza observațiilor emise de
sistemul ascuns și acuratețea cu care sunt asociate intențiilor utilizatorului. Dată fiind o anumită
secvență de obiecte selectate prin intermediul direcției privirii a căror succesiune de identificatori
este [1, 2, 1, 4, 1, 3, 4, 5, 1, 6], precum și matricea de tranziții
și cea a observațiilor, se purcede la interpretarea rezultatele obținute pe cale probabilistică prin
aplicarea modelului Hidden Markov Chains.
>> seq=[1,2,1,4,1,3,4,5,1,6]
seq = 1 2 1 4 1 3 4 5 1
estimatedStates=hmmviterbi(seq,trans,emis)
>> estimatedStates = 1 1 1 2 2 3 4 4 5

Secvența de obiecte selectate de utilizator corespunde scenariului în care acesta
selectează cu privirea mai întâi paharul, apoi sticla, apoi iarăși paharul, urmat de scaunul cu
rotile, paharul, robinetul, din nou scaunul cu rotile, ușa de la dulap, paharul și în cele din urmă
oala. Valorile probabilistice obținute cu ajutorul funcției hmmviterbi(...) disponibilă în mediul de
programare Matlab, indică faptul că modelul Markov a estimat că la o secvență de identificatori
corespunzători paharului și sticlei, utilizatorul se află în starea S1, stare în care dorește să toarne
apă din sticlă în pahar, aceasta rerezentând așadar o estimare corectă.

5.5. TESTAREA EXPERIMENTALĂ A INTERFEȚEI DE INTERACȚIUNE
ASISTATĂ
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Pentru a evalua eficiența acestei interfețe de interacțiune asistivă bazată pe o
implementare a modelului Hidden Markov Chains, au fost concepute o serie de experimente de
interacțiune om-mediu virtual care să evidențieze avantajele și dezavantajele unei astfel de
abordări. Unul din scopurile principale a fost determinarea robusteții algoritmului de identificare
a intențiilor utilizatorului. De asemenea s-a avut în vedere și aprecierea utilizatorilor vizavi de
caracterul natural, firesc al utilizării acestei interfețe asistive, comparativ cu o interfață primitivă
bazată pe selectarea în mod controlat a operațiilor dorite. La experimente au participat 10
subiecți, fiecare având la dispoziție două interfețe cu ajutorul cărora să poată interacționa cu
diverse obiecte aflate într-un mediu virtual, o interfață asistivă bazată pe implementarea cu
modelul probabilistic Hidden Markov Chains și o interfață primitivă bazată pe selectarea în mod
controlat a obiectelor. La sfârsitul testelor, fiecare subiect a completat un chestionar pentru
evaluarea experienței de folosire a celor două interfețe. În cazul interfeței asistive, pentru a se
putea face o comparație între situația în care utilizatorul cunoaște mecanismul de funcționare al
interfeței și situația în care utilizatorul nu cunoaște mecanismul de funcționare, jumătate dintre
subiecți implicați în experiment au fost informați în legătură cu modul de funcționare al interfeței
asistive. Acestor subiecți le-au fost prezentate cele cinci stări posibile în care se poate afla
sistemul la un moment dat din punct de vedere al arhitecturii modelului probabilistic. Astfel ei au
luat cunoștință de posibilitățile și limitările interfeței asistive pe care urmau să o folosească.
Ceilalți subiecți au fost lăsați să descopere singuri pe cale experimentală capacitățile și limitările
interfeței asistive. În privința interfeței bazată pe selecția controlată a operațiunilor, în care
utilizatorii au la dispoziție un set concret de posibilități vizavi de interacțiunea cu obiectele din
mediul virtual, toți subiecții au fost instruiți în același mod. Această interfață permite selectarea
automată a obiectelor atunci când utilizatorul privește asupra lor, iar inițierea diverselor
operațiuni asupra acestora se poate face prin selectarea unor obiecte virtuale suplimentare, cu rol
de comandă. Chestionarul pe care l-au avut de completat la finele testelor a fost aceleași pentru
toți utilizatorii, cu singura deosebire că pentru cei cinci subiecți care nu au fost informați despre
capacitățile interfeței asistive a mai fost introdusă o întrebare la care utilizatorii au avut de
apreciat modul, pozitiv sau negativ, în care capacitățile oferite de interfața asistivă au influențat
procesul de inițiere al operațiilor. Cerințele comune tuturor subiecților, trei la număr, au fost
următoarele:
1) Numerotarea numărului total de identificări eronate ale intențiilor utilizatorului de către
interfața asistivă;
2) Indicarea dintre cele două interfețe testate a aceleia cu un grad mai mare de naturalețe în
utilizare;
3) Indicarea acelei interfețe care, în timpul procesului de inițiere a comenzii, distrage cel mai
puțin atenția utilizatorului de la scopul urmărit.
După ce au repetat de trei ori testele cu fiecare din cele două interfețe, cei cinci utilizatori
care au fost informați în prealabil de capacitățile interfeței asistive au obținut în medie o rată de
succes de 94% în ceea ce privește inițierea în mod necontrolat a diverselor operațiuni asupra
obiectelor virtuale. Aceste valori se bazează pe datele completate în formular de subiecți după
efectuarea testelor. Așa cum era de așteptat, precizia inițierii comenzilor controlate în mod
conștient prin intermediul interfeței de selecție primitivă a fost maximă, 100%, datorită separării
spațiale suficient de mare între obiectele cu rol de inițiere a comenzii și a simplității procedurii
de inițiere a comenzii. Răspunsurile subiecților date la întrebarea cu numărul doi indică faptul că
interfața asistivă bazată pe modelul probabilistic Hidden Markov Chains permite o utilizare mai
naturală față de interfața bazată pe comenzi controlate, cu un scor de 7-3 în favoarea interfeței
asistive. În ceea ce privește distragerea atenției în timpul procedurii de inițiere a comenzilor,
interfața asistivă a obținut un scor la fel de bun în raport cu interfața bazată pe comenzi
controlate, 9-1. În cazul subiecților care nu au fost instruiți asupra capacităților interfeței asistive,
a fost obținută o rată de succes a identificării în mod corect a intențiilor utilizatorului de 72%.
Această valoare este obținută prin medierea valorilor trecute de subiecți în chestionar, în situația
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în care unii dintre ei nu au reușit să păstreze o numărătoare corectă pe tot parcursul
experimentelor, deoarece atenția lor a fost în căteva rânduri distrasă de surpriza descoperirii
anumitor operații ce puteau fi efectuate între diverse obiecte.

5.6. CONCLUZII ȘI CONRIBUȚII
1. Modelul Hidden Markov Chains conceput pentru interfața de interacțiune cu cele 6 obiecte
introduse în studiu permite obținerea unei rate de succes de 94% în cazul în care subiecții
sunt instruiți asupra legăturilor logice pe care modelul le-a implementat.
2. În cazul în care subiecții nu au fost notificați asupra legăturilor logice operate de modelul
Hidden Markov Chains, rata de succes a fost de 72%, ceea ce indică faptul că legăturile
logice abordate au un grad înalt de intuiție.
3. Prin utilizarea interfeței de interacțiune asistată utilizatorii pot descoperi din mers diversele
operațiuni pe care le pot efectua cu obiectele din jur, ceea ce poate contribui la sporirea
atenției acestora.

6. MODELAREA

ȘI
PLANIFICAREA
TRAIECTORIILOR
DE
DEPLASARE ȘI MANIPULARE A ROBOȚILOR MOBILI PRIN
INTERMEDIUL PRIVIRII OPERATORULUI

Traiectoriile de deplasare ale roboților sunt deregulă stabilite pe baza unor algoritmi ce
determină un drum sigur din punct de vedere al ocolirii obstacolelor. Pentru recunoașterea
obstacolelor ce trebuie evitate și a mediului înconjurător, un robot mobil autonom se bazează pe
o serie de senzori care efectuează o scanare continuă a spațiului. Una din problemele care se pot
ridica este modul în care operatorul uman poate interveni asupra modului în care este aleasă
traiectoria de deplasare a unui astfel de robot ce funcționează în regim autonom. Orice
intervenție umană asupra comportamentului acestuia are ca rezultat direct scăderea gradului de
autonomie. Atunci când unui robot autonom i se impune o traiectorie de navigare, acesta este
scos din situația în care trebuie să găsească singur traseul cel mai potrivit. Precizarea punctului
de sosire și a locurilor intermediare prin care trebuie să treacă înseamnă un control sporit al
operatorului uman asupra robotului însă nu până la nivelul cel mai de jos. Robotului îi rămâne
sarcina de a respecta traiectoria impusă în timpul deplasării și de a se asigura că pe traseul impus
nu se interpun obstacole pe care operatorul uman le-ar putea omite din neatenție. Chiar dacă
traseul va fi stabilit de operatorul uman, robotul mobil trebuie să fie capabil să analizeze acel
traseu și să îl poată optimiza dacă este cazul, fără a afecta cerințele emise de operator. Un astfel
de robot mobil are un caracter semi-autonom, prin faptul că este controlat la nivel înalt de către
operator, în timp ce operațiile de nivel jos sunt controlate în mod autonom.

6.1. CURBE DE INTERPOLARE ADECVATE GENERĂRII TRAIECTORIILOR DE
DEPLASARE PRIN SPECIFICAREA PUNCTELOR INTERMEDIARE
CONTROL PRIN INTERMEDIUL MIȘCĂRILOR OCHILOR

DE

În cercetarea de față au fost implementate două modalități de trasare a unei traiectorii de
navigare prin intermediul mișcărilor ochilor, fiecare cu avantajele și dezavantajele ei:
1) Prin focusare temporară asupra câtorva puncte intermediare ce pot determina o curbă
apropiată de cea dorită de operator.
2) Prin mișcări sacadate focusate asupra traiectoriei pe care o persoană și-o poate
imagina în spațiul proxim;
Avantajul primei modalități constă în lejeritatea tehnică cu care se poate genera curba
dorită, prin intermediul diferitelor tipuri de metode de interpolare a datelor. Dezavantajul constă
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în faptul că presupune un efort de concentrare din parte operatorului, efort ce poate fi evaluat
prin intermediul testelor de ergonomie.
Avantajul celei de a doua metode de trasare a unei traiectorii constă în caracterul natural,
firesc al mișcărilor ochilor operatorului, care tind să urmeze traiectoria imaginată. Dezavantajul
constă în etapele suplimentare de procesare a datelor referitoare la aceste mișcări, și care nu
întotdeauna pot oferi rezultate la un nivel de acuratețe comparabil cu cel obținut cu prima
metodă.
În cele ce urmează sunt prezentate două metode de interpolare întâlnite în mod frecvent
în modelarea traiectoriilor de navigare a roboților mobili, cu scopul de a se evidenția soluția cea
mai potrivită pentru cazul trasării traiectoriei prin intermediul punctelor intermediare de control.
Aceste metode de interpolare generează curbele Bezier, B-spline și curbe Hermite.

6.1.1. CURBE BEZIER
O curbă Bezier, în forma sa cea mai comună este o ecuaţie simplă cubi, care pot fi utilizate în
orice număr de moduri utile. Iniţial dezvoltat de Bézier Pierre în 1970 pentru operaţiunile de
CAD / CAM, iar ulterior au fost folosite cu succes pentru animații.
O curbă Bezier cub este definită de patru puncte. Două sunt obiective. (x0, y0) este final
de origine. (x3, A3) este final de destinație. Punctele (x1, y1) si (x2, y2) sunt punctele de control.
Două ecuaţii definesc punctele de pe curbă. Ambele sunt evaluate pentru un număr arbitrar de
valori ale lui t între 0 şi 1. Una dintre ecuații determină valorile x iar cealaltă ecuație determină
valorile y. Pe măsura ce valorile lui t cresc, punctul definit prin x (t), y (t) se mută de la origine
până la destinaţie.
x(t) = axt3 + bxt2 + cxt + x0

y(t) = ayt3 + byt2 + cyt +
y0

x1 = x0 + cx / 3

y1 = y0 + cy / 3

x2 = x1 + (cx + bx) / 3

y2 = y1 + (cy + by) / 3

x3 = x0 + cx + bx + ax

y3 = y0 + cy + by + ay

(6.1)

Această metodă de definire poate fi determinata si invers, astfel încât acesta va returna valorile
coeficienților pe baza punctelor descrise mai sus, după cum urmează:
cx = 3 (x1 - x0)

cy = 3 (y1 - y0)

bx = 3 (x2 - x1) - cx

by = 3 (y2 - y1) - cy

ax = x3 - x0 - cx – bx

ay = y3 - y0 - cy - by

(6.2)

Acest exemplu arată un model simplu de curba Bezier. Pătratul de culoare neagra se muta de la
punctul de origine x0, y0 (cercul de culoare verde) către punctul destinație x3, y3 (cercul de
culoare roșie), sub influenta celor doua puncte de început si de final in funcție de distanta de
acestea. Panta curbei lui (sau de direcţie), la origine, este tangenta la linia de demarcaţie dintre
x0, y0 si x1, y1. Acelaşi lucru este valabil pentru panta la destinaţie şi linia dintre x2, y2 si x3,
Y3.
35

Rezumatul tezei de doctorat

Fig. 38. Curbă Bezier determinată de două puncte de control
Considerând N +1 puncte de control PK (k = 0 la N), în spațiu, funcția care determina o curba
parametrica Bézier este de forma:
(6.3)

B(u) este o funcție continua in spațiu care definește curba Bezier pe baza punctelor de control Pk.
La primul punct de control u=0 iar la ultimul punct de control u=1.

Fig. 39. Curbă bezier determinată de 4 puncte
[PaulBourke.net ]

Fig. 40. Curbă bezier determinată de 5 puncte

Aproape orice tip de curba care conţine una sau două schimbări de direcţie pot fi descrise printro ecuaţie Bézier.

Fig. 41. Aproximarea parabolei, arcului de cerc și a unei bucle prin ajustarea punctelor de
control [Moshplant.com]
Prin modificarea in mod grosolan a punctelor de origine si de final, se pot obține curbe ce
aproximează parabola, arc sau bucla (fig. 41).

6.1.2. CURBE B-SPLINE
Principala problema a curbelor Bezier este lipsa unui control precis. Prin adăugarea de
puncte de control suplimentare controlul nu este sporit intr-un mod semnificativ. Acest fapt se
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datorează implicării tuturor punctelor de control in generarea curbei. Soluția este de a limita
influenta punctelor de control îndepărtate. Curbele B-Spline pot fi privite ca o grupare de curbe
Bezier, independent de locul in care se afla punctele de control.
Considerând n+1 puncte de control P0,…., Pn si
un vector nod U={u0,…, um}, curba B-spline
definite de aceste puncte de control si vectorul
U este data de următoarea relație, in care Ni,p
sunt funcțiile B-spline simple de grad p:
(6.4)
Fig. 42. Curbă b-spline determiantă de 6
puncte de control
6.1.2.1.

FORMA DESCHISĂ

Aşa cum s-a menţionat mai devreme, în cazul
în care primul si ultimul nod nu poseda
multiplicitate P +1, în cazul în care p este
gradul unei curbe B-spline, curba nu va fi
tangenta la primul şi ultimul punct de control
prima, in acest caz curba este de tip B-spline
deschisă (fig. 43).

Fig. 43. Forma deschisă a unei curbe bspline
6.1.2.2.

FORMA INCHISĂ

Prin concatenarea succesiva a punctelor de control de la cele doua ale unei curbe B-spline
deschise se obține o curba B-spline închisă (fig. 44).

Fig. 44. Obținerea formei închise a unei curbe b-spline [Cs.mtu.edu]

6.1.3. CURBE HERMITE
Curbele Hermite sunt foarte uşor de calculat, dar, de asemenea, foarte eficiente. Ele sunt folosite
pentru a interpola între puncte-cheie (cum ar fi traiectoria de deplasare a unui obiect animat
controlul unei camera video) (fig. 45).
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P1: punctul de start al curbei
T1: tangenta la punctul de start al
curbei
P2: punctul de final al curbei
T2: tangenta la punctul de final al
curbei

Fig. 45. Curbă hermite determinată de două
puncte și două tangente [Cubic.org]
Interpolarea punctelor intermediare
Un set de date
for k = 1,...,n, poate fi interpolate prin aplicarea procedurii de mai sus pe
fiecare interval, în cazul în care tangentele sunt alese într-o manieră raţională, în sensul că
tangentele pentru intervale de partajare finale sunt egale. Curba de interpolare apoi compune din
spline porţiuni Hermite cubi, şi toată lumea este continuu diferenţiabilă în (t1,tn). Alegerea
tangentelor nu este unică, şi există mai multe opţiuni disponibile:
6.1.3.1.

DIFERENȚA FINITĂ

Cea mai simpla alegere este diferenţă de trei
puncte, care nu necesită lungimi de valori
constant, pentru punctele intermediare k=2,…,n-1
şi o diferența unilaterala la punctele de capăt (fig.
46).
(6.5)

Fig. 46. Curbă hermite – forma diferenței
finite
6.1.3.2.

CARDINAL SPLINE

Calcularea tangentelor se face cu formula:
(6.6)
C este un parametru tensiune care trebuie să fie
în intervalul (0,1). În unele sens, acest lucru
poate fi interpretat ca "lungimea" de tangenta. c
= 1 va da toate tangentele la zero, şi c = 0 dă o
spline Catmull-Rom. Se poate observa că curba
nu atinge punctele prim şi ultima, dar ele
afectează forma curbei (fig. 47).
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Fig. 47. Curbă hermite – forma cardinal spline
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6.1.3.3.

GENERAREA CURBELOR DE TIP PIECEWISE CUBIC HERMITE
INTERPOLATING POLYNOMIAL (PCHIP)

După cum se observa in graficul de mai jos, curba reprezentata cu verde, de
tip PCHIP, urmărește mai îndeaproape punctele de control fata de curba spline
reprezentata cu roșu.
Pentru trasarea traiectoriilor de navigare din cadrul experimentelor desfasurate in
cercetarea de fata s-a ales folosirea curbelor de tip PCHIP tocmai datorita faptului ca permite un
control foarte bun al curbei prin punctele de control. Este foarte important ca robotul mobil sa se
deplaseze pe o traiectorie care respecta cat mai mult punctele de control mobil sa se deplaseze

x = -3:3;
y = [-1 -1 -1 0 1 1 1];
t = -3:.01:3;
p = pchip(x,y,t);
s = spline(x,y,t);
plot(x,y,'o',t,p,'-',t,s,'-.')
legend('data','pchip','spline',4)
Fig. 48. Diferența dintre interpolarea prin curbă bspline (roșu) respectiv hermite (verde)

pe o traiectorie care respecta cat mai mult punctele de control specificate, fara a se deplasa prea
mult asa cum este in cazul curbelor spline, caz în care ar putea intra în coliziune cu alte obiecte
din vecinătate (fig. 48).

6.2. GENERAREA TRAIECTORIILOR DE NAVIGARE A ROBOȚILOR
MOBILI CU SPECIFICAREA PUNCTELOR DE CONTROL
INTERMEDIARE PRIN INTERMEDIUL MIȘCĂRILOR OCHILOR

Fig. 49. Scena virtuală de deplasare a robotului mobil vizualizată
dintr-o perspectivă aliniată cu direcția de deplasare a acestuia
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Pentru specificarea punctelor intermediare
prin intermediul privirii subiecții au fost
imersați într-un mediu virtual ce
simulează navigarea dintr-un robot mobil.
Direcția privirii este determinată de
aparatul de monitorizare ASL H6-HS-BN
și este reprezentată vizual pentru
exemplificare printr-o bară dispusă pe
direcția privirii pornind de la capul
operatorului (fig. 49). Deoarece aparatul
ASL este de tip cu montare pe cap,
direcția privirii este monitorizată la
parametrii optimi indiferent de mișcările
de translație sau de rotație pe care le
operatorul le poate efectua în timpul
utilizării. În figurile de mai jos se poate
vedea operatorul imersat în mediul virtual
pe poziția persoanei imobilizate în
scaunul cu rotile figura 50
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Fig. 50. Imersarea operatorului într-un mediu virtual pe poziția persoane imobilizate în scaunul
cu rotile (a); generarea traiectoriei de navigare prin interpolarea de tip Hermite a punctelor
intermediare specificate prin privire (b)
(a). În figura 50 (b) se pot vedea punctele intermediare specificate de acesta prin intermediul
focusării privirii pentru o perioadă scurtă de timp – 0.2 s, și curba de interpolare hermite
generată. Astfel, printr-un număr mic de operațiuni s-a specificat întreaga traiectorie de deplasare
a robotului mobil până în apropierea celor două obiecte, un pahar și o sticlă (fig 34), cu care se
dorește a se interacționa.
Un alt avantaj al generării
traiectoriei de navigare prin
intermediul punctelor de
control este că odată ce
acestea au fost specificate,
ele pot fi în continuare
modificate până ce se obține
curba dorită. În acest caz se
poate observa că primele
două puncte de control nu
sunt suficient de depărtate
de obstacol, ceea ce poate
conduce
la
iminența
producerii unei coliziuni la
trecerea cu robotul mobil
prin dreptul acestuia (fig.
51). În loc să se treacă la
repetarea specificării tuturor
punctelor de control pentru
Fig. 51. Vedere de sus asupra robotului mobil în timp ce rulează pe traiectoria
a obține o traiectorie mai
trasată cu privirea
potrivită, există posibilitatea
modificării doar a acelora care au potențialul de a prezenta probleme din acest punct de vedere.În
figura 52 se poate observa faptul că punctele de control intermediare sunt amplasate la o distanță
sigură față de obstacol pentru a permite evitarea în siguranță a acestuia de către robotul mobil.
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Fig. 52. Traiectoria de deplasare a robotului mobil PowerBot, generată prin specificarea a patru
puncte intermediare de control prin intermediul privirii

6.3. GENERAREA TRAIECTORIILOR DE NAVIGARE A ROBOȚILOR
MOBILI PRIN URMĂRIREA CU PRIVIREA A TRAIECTORIEI DE
NAVIGARE IMAGINATE
În urma unor experimente și măsurători desfășurate într-un mediul virtual imersiv generat în
platforma CAVE, în care s-au monitorizat mișcările ochilor subiecților, pentru aceeași curbă au
fost obținute două rezultate diferite în cazul trasării unei curbe imaginare (fig. 53) sau în cazul
urmăririi cu privirea a unei curbe deja existente (fig. 54). În cazul trasării cu privirea a unei curbe
imaginare s-au observat secvențe de mișcări pronunțat sacadate ale ochilor, cu excursii mari față
de traiectoria imaginată de operator. În cazul urmăririi cu privirea a unei curbe pe care
utilizatorul a vizualizat-o,
excursiile față de punctele de
pe curbă sunt mult mai
reduse. Acest lucru poate fi
explicat prin caracterul precis
al mișcării de urmărire a
ochilor, iar în acest caz
diferența
dintre
precizia
Fig. 53. Trasarea cu privirea a unei curbe imaginare
mișcării de urmărire și cea de
sacadare este evidentă. În
figura 55 este ilustrată o curbă
de evitare a unui obstacol în
spațiu,
prin
intermediul
punctului de convergență a
privirii. În figura 56 se
observă
că
punctele
Fig. 54. Urmărirea cu privirea a unei curbe deja existente.
corespunzătoare fixațiilor nu
cad
41

Rezumatul tezei de doctorat
perfect pe planul de navigare, deoarece detecția acestei prezintă erori considerabile, așa cum au
fost analizate în capitolul 2.

Fig. 55. Vedere frontală asupra unei traiectorii de
navigare trasată prin privire

Fig. 56. Vedere laterală asupra unei traiectorii de navigare
trasată prin privire.

6.4. FILTRAREA VALORILOR ERONATE DIN MULȚIMEA DE PUNCTE
DE CONVERGENȚĂ IDENTIFICATE
În graficele de mai jos sunt ilustrate punctele de convergență ale privirii măsurate în
timpul trasării în spațiu a traiectoriei imaginate de evitare a unui obstacol, prin parcurgerea
acesteia cu privirea în mod repetat.

Fig. 57. Înregistrarea originala sub formă de
linii de conexiune

Fig. 58. Înregistrarea originala (zoom in) sub
formă de linii de conexiune

Se poate observa în figurile 57 și 58 că pe lângă valorile apropiate de curba ce se
conturează, la aplicarea funcției Zoom In în figura 58, există puncte care în mod cert nu aparțin
de aceasta și trebuie eliminate. Datorită erorilor de măsură a distanței de convergență a privirii,
aceste puncte perturbatoare apar mai ales în planul îndepărtat persoanei supusă măsurătorii. Pe
de altă parte, dată fiind precizia ridicată a determinării direcției privirii, pe celelalte axe nu există
astfel de puncte perturbatoare, așa cum se poate observa și din figura x, în care datele analizate
sunt ilustrate dintr-un plan lateral. Planul determinat de măsurători ar trebui să coincidă cu planul
de navigare al robotului, însă așa cum a fost arătat mai sus în figura 56, din cauza erorii detecției
punctului de convergență, cele două plane nu coincid într-un mod satisfăcător, ceea ce introduce
nevoia proiectării acestor puncte pe planul de navigare al robotului, sau chiar renunțarea la
folosirea distanței de convergență. În figura 59 este arătată o vedere din lateral asupra traiectoriei
generate, în care se observă determinarea planului de navigare.
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Fig. 59. Evidențierea planului determinat de curba trasată prin intermediul privirii
În figura 60 (a) sunt reprezentate prin impulsuri de amplitudine exagerată valorile punctelor de
convergență a privirii considerate erori de măsură și care urmează a fi filtrate. În figura 60 (b)
sunt reprezentate punctele rămase după operația de filtrare a datelor eronate.

Fig. 60. (a) Valori eronate; (b) Eliminarea valorilor exagerate considerate a fi erori de măsură
În fugura 61 este aratată filtrare printr-un al doilea pas a valorilor eronate. In figura 61 (a) sunt
reprezentate aceste valori exagerate iar în figura 61 (b) este redată o vedere de sus asupra
traseului obținut prin eliminarea acestora.

Fig. 61. (a) Valori eronate; (b) Eliminarea într-un al doilea pas a valorilor exagerate considerate a
fi erori de măsură
În figura 62 este redată vedere din lateral asupra traseului generat cu privirea, care scoate in
evident faptul ca acesta delimitează un plan proxim planului de navigare al robotului.
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Fig. 62. (a) Evidențierea laterală a planului obținut înaintea filtrării datelor eronate; (b)
Evidențierea laterală a planului obținut în urma filtrării datelor eronate
În figura 63 este ilustrată înregistrarea din partea frontală corespunzătoare locației utilizatorului,
din care rezultă determinarea planului de navigare a robotului, precum si precizia de măsură
superioară a direcției privirii relativ la precizia determinării distantei de convergenta a privirii
celor doi ochi.

Fig. 63. Evidențierea frontală a planului obținut în urma filtrării datelor eronate

6.5. VERIFICAREA EFICACITĂȚII METODEI DE
TRAIECTORIILOR
DE
NAVIGARE
PRIN
PUNCTELOR DE CONVERGENȚĂ A PRIVIRII

TRASARE A
INTERMEDIUL

Pentru a pre-evalua eficacitatea și ușurința în folosire la nivelul utilizatorului final acestei
metode de trasare a unei traiectorii de navigare prin intermediul punctelor de convergență a
privirii, s-a supus analizei un set de date corespunzător parcurgerii doar de două ori a curbei
imaginate și a gradului în care se poate genera o traiectorie doar pe baza acestui segment de date.
În figura 64 sunt reprezentate datele brute de înregistrare ale segmentului considerat. În
figura 65(a) sunt ilustrate datele rezultate în urma operațiilor de filtrate iar în figura 65 (b) și 66
(a) sunt redate modurile în care se pot grupa mai multe puncte de convergență într-un singur
punct rezultant. Toate aceste puncte rezultante reprezentate cu cercuri de culoare roșie în figura 3
66 (a) contribuie ca puncte intermediare la conturarea curbei finale, ilustrată în figura 66 (b). Din
datele analizate se poate observa că și o singură parcurgere cu privirea a traiectoriei imaginate
poate fi suficientă pentru a genera o curbă apropiată ca formă și dimensiune față de cea dorită.
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Fig. 64. Reprezentarea datelor de înregistrare brute pentru un set corespunzător a două parcurgeri
cu privirea a traiectoriei imaginate
Din graficul rezultat în figura 3(b) se poate face observația ca în acest caz metoda de generare a
traiectoriei bazată pe interpolarea de tip Hermite nu mai este potrivită, fiind indicată aplicarea
unei interpolări de tip Bezier sau B-spline.

Fig. 65. (a) Reprezentarea datelor după operațiile de filtrare (a); ilustrarea modului în care pot fi
grupate mulțimile de puncte de convergență

Fig. 66. (a) Reducerea unei mulțimi de puncte de convergență la un singur punct rezultant
reprezentat cu culoarea roșie (a); generarea unei curbe de interpolare pe baza punctelor de
control intermediare rezultante.

6.6. ELEMENTE DE CINEMATICĂ A BRAȚULUI ROBOTIC SERIAL
6.6.1. ELEMENTE DE CINEMATICĂ DIRECTĂ A UNUI BRAȚ ROBOTIC
SERIAL
În condițiile în case se cunosc valorile asociate cuplelor, calculul cinematicii directe
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presupune determinarea coordonatelor end-efectorului. În cazul nostru care în cazul nostru este
reprezentat de un prehensor antropomorf cu două degete. Variabilele asociate unei cuple pot fi
unghiul de rotație în cazul cuplei de rotație, sau distanța de amplasare în cazul cuplei de
translație. Pentru calcularea cinematicii directe, la fiecare cuplă se consideră un sistem de referință oixiyizi reprezentat prin matricea Ai. Valorile acestei
matrici se păstrează constante relativ la cupla de indice i,
indiferent de rotațiile de care aceasta este afectată, însă relativ
la sistemul de referință inerțial al robotului o0x0y0z0, matricea
Ai se schimbă odată cu modificarea configurației robotului.
Dacă se presupune că cuplele pot fi de rotație sau de translație
atunci matricea Ai este o funcție a variabilei qi:
Ai = Ai(qi)

(6.7)

Fig. 67. Înlănțuire cinematică
serială
Printr-o reprezentare bazată pe notația D-H, numărul variabilelor cu care se pot
reprezenta configurația și transformările unui mecanism serial este redus la 4, față de
reprezentarea prin matrici de transformare unde este nevoie de minim 6 variabile care să descrie
poziția și orientarea.

6.6.2. REPREZENTAREA PRIN PARAMETRII
ROBOTIC SERIAL FOLOSIT ÎN SIMULARE

D-H

A

BRAȚULUI

Modelul cinematic al brațului este descris pe baza parametrilor Denavit-Hartenberg
descriși in tabelul 5, iar modelul CAD este ilustrat în figura 68 (b), fiind proiectat pe baza
configurației înlănțuirii cinematice din figura 68 (a) și a parametrilor D-H determinați:

Fig. 68. (a) Reprezentarea schematică a lanțurilor brațului robotic serial; (b) Reprezentarea
grafică a modelului CAD a brațului robotic serial PowerCube
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Tab. 5. Parametrii Denavit-Hartenberg corespunzători brațului robotic atașat robotului mobil

Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6

Tipul
cuplei

Unghiul
theta

Distanța
d

Distanța
a

Unghiul
alpha

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
-1.79
0

0
0
3
0
0
1.77

1.15
0
0
1.725
0
0

-1.571
1.571
1.571
0
-1.571
0

Unghiul
theta
minim
-1.571
-1.571
-1.571
-1.571
-1.571
-1.571

Unghiul
theta
maxim
1.571
1.571
1.571
1.571
1.571
1.571

6.6.3. ELEMENTE DE CINEMATICĂ INVERSĂ A UNUI BRAȚ ROBOTIC
SERIAL
Spre deosebire de cinematica directă care presupune determinarea poziției endefectorului unui mecanism serial, cinematica inversă presupune determinarea valorilor cuplelor
corespunzătoare unei anumite poziții și orientări a end-efectorului. Această determinare este mai
complexă decât cea a cinematicii directe și deregulă soluția acesteia nu este unică, în sensul că
pentru ca de pildă end-efectorul unui braț robotic să aibă o anumită poziție și orientare, brațul
robotic poate să fie dispus în mai multe feluri. Problema cinematicii inverse poate fi simplificată
prin separarea problemelor legate de poziția end-efectorului și orientarea acestuia, această
abordare putându-se aplica manipulatoarelor cu o cuplă sferică și șase grade de libertate. Există
o multitudine de algoritmi prin care se poate rezolva problema
cinematicii inverse, începând de la metoda transpusei Jacobiene [5,
46], metode pseudo-inverse [45] până la metode bazate pe rețele
neuronale și algoritmi de inteligență artificială [19, 27, 36, 38, 20,
22, 40, 16]. Dacă înlănțuirea mecanismului are n cuple de rotație
atunci valorile θ1,...,θn pot reprezenta unghiurile acestora. Anumite
puncte aparținând conexiunilor pot fi considerate end-efector, iar
dacă există k astfel de puncte reprezentate astfel s1,...,sk, atunci
acestea se pot reprezenta printr-o funcție de unghiuri ale cuplelor
s=s(θ). Modul de dispunere a înlănțuirii mecanismului depinde de
Fig. 69. Evidențierea a
două soluții posibile
specificarea poziției țintă a end-efectorilor, care poate fi specificată printr-un vector
, în care ti este poziția end-efectorului corespunzător conexiunii de indice i.
Problema cinematicii inverse se rezumă la identificarea valorilor asociate cuplelor astfel încât
relația ti = si(θ) să fie adevărată pentru orice i. Această relație nu poate fi îndeplinită întotdeauna,
fie din lipsa unei soluții posibile fie din pricina existenței mai multor soluții. Pentru aproximarea
unei soluții viabile se poate recurge totuși la metode de iterație, prin intermediul cărora funcțiile
si sunt aproximate în mod liniar prin matrice Jacobian.

6.6.4. EFECTUAREA
CALCULELOR
DE
INTERMEDIUL LIBRARIEI ROBOOP

CINEMATICĂ

PRIN

Colocalizarea dintre sistemul de coordonate corespunzător modelului cinematic al brațului
robotic folosit în simulare și sistemul de coordonate corespunzător redării grafice a acestuia a
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fost efectuat prin operații de translații ale originii unui sistem de coordonate față de celălalt și
prin rotații de aliniere a axelor.
Calculele cinematicii brațului robotic sunt efectuate cu ajutorul librăriei "roboop"
dezvoltată la Universitatea Polytechnique Montreal. Roboop este o librărie scrisă în limbajul de
programare orientat pe obiecte C++, concepută pentru sinteza și simularea modelelor cinematice
ale manipulatoarelor robotice într-un mediu virtual. Implementarea clasei Robot furnizează
metode de calculare a cinematicii, dinamicii și dinamicii liniare a manipulatorilor robotici seriali.
Reprezentarea geometrică a manipulatoarelor este efectuată prin intermediul librăriei
Newmat, implementată de asemenea în limbajul de programare C++. Această librărie facilitează
calculele cu matrici de diverse tipuri: matrice rectangulară, matrice identitate, matrice simetrică,
matrice diagonală, matrice vector, matrice coloană etc. Operațiile matematice de adunare,
scădere, înmulțire, incrementare, decrementare cu matrici sunt implementate prin operatorii *, +,
-, *=, +=, -=. Alte operații posibile prin intermediul acestei librării sunt: concatenare,
transformare inversă, calcularea determinantului unei matrici, transformări Fourier, produs
Kronecker, produs Schur, triangulare de tipul QR, sortare etc. Tipul de date cu care se operează
este float sau double. Librăria poate fi folosită pentru operații cu matrici de orice dimensiuni,
însă este eficientă în special pentru dimensiuni mai mari de 10x10 [Robertnz.net].
Librăria roboop încorporează de asemenea pachetul de librării boost, incluse în
standardul JTC1/SC22/WG21 - The C++ Standard Committee, ce permite eficientizarea
procesului de dezvoltare a unui produs software prin accesul la cei mai puternici algoritmi de
calcul [Cours.polymtl.ca].
În figura 70 este ilustrată aplicația GLroboop, în care se poate încarcă modelul cinematic
al brațului robotic descris de parametrii Denavit-Hartenberg specificați în tabelul 1. Pe baza
librăriei roboop, această aplicație calculează cinematica inversă și directă a brațului și afișează
un mesaj care specifică dacă s-a găsit sau nu o soluție de convergentă pentru poziția și orientarea
impuse capătului acestuia. În grupul de căsuțe q1 † q6 sunt trecute valorile unghiurilor cuplelor
de
rotație
corespunzătoare
cinematicii directe a brațului, prin
intermediul cărora se poate
schimba dispunerea în spațiu a
brațului. Căsuțele din grupul
"Inverse Kinematics" se referă la
poziția și orientarea capătului
brațului, prin coordonatele x, y, z
și unghiurile Euler Yaw, Pitch și
Roll, prin intermediul cărora se
poate
schimba
configurația
cuplelor de rotație în așa fel încât
capătul brațului să ajungă la
poziția și orientarea dorite.
Fig. 70. Modelul cinematic al brațului de manipulare cu 7
grade de libertate atașat scaunului mobil, descris pe baza
parametrilor Denavit-Hartenberg

6.6.5. SETAREA
CONFIGURATIEI
INTERMEDIUL CLASEI ROBOT

BRATULUI

SERIAL

PRIN

Clasa Robot si instanța acesteia mRobot dispune de un constructor implicit ce crează un
robot cu un singur grad de libertate. La inițializare se poate specifica numărul de grade de
libertate dorit si configurația cinematica si inerțială prin intermediul a 23 parametrii. Structura
matricii de inițializare ce conține acești parametrii este cea din tabelul din partea stângă. In
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continuare sunt prezentate sintaxele constructorilor de inițializare ai clasei Robot. Sintaxa
constructorul implicit care permite specificarea numărului de grade de libertate dorit este :
Robot(const int ndof=1); În cazul in care nu se specifica numărul de grade de libertate
constructorul generează modelul cinematic al unui robot cu un singur grad de libertate.
Inițializarea parametrilor inerțiali se face prin matricea initrobot, iar cei legați de funcționarea
motorului prin matricea initMotor: Robot(const Matrix & initrobot); Robot(const Matrix &
initrobot, const Matrix & initmotor); Setarea unghiurilor de rotație ale cuplelor se face prin
funcțiile set_q(const ColumnVector & q); set_q(const Matrix & q); set_q(const Real q, const int
i); care permit specificarea fie a întregului set de valori prin intermediul unei matrici coloană, fie
doar valoarea unei anumite cuple. Funcțiile prin care se setează vitezele și accelerațiile cuplelor
au o sintaxă asemănătoare. Sintaxele funcțiilor prin care se interoghează valorile unghiurilor de
rotație ale cuplelor sunt: ReturnMatrix get_q(void); Real get_q(const int i); Pentru obținerea
valorilor tuturor cuplelor nu se specifică nimic ca parametru iar pentru obținerea valorilor unei
singure cuple se specifică indicele corespunzător. Vitezele și accelerațiile cuplelor se obțin în
același mod, prin intermediul funcțiilor corespunzătoare. Operațiile de rotație ale cuplelor pe cele
trei axe se specifică prin intermediul funcțiilor rotx, roty, rotz, care preiau ca parametru unghiul
de rotație dorit și returnează noua matrice obținută după este aplicată operația. Translația se
efectuează prin specificarea într-o coloană vector a noii poziții ReturnMatrix trans(const
ColumnVector & a);
6.6.6. MODELAREA ANSAMBLULUI UTILIZATOR – ROBOT MOBIL FOLOSIT
PENTRU REPREZENTAREA SUBIECȚILOR ÎN MEDIUL VIRTUAL IMERSIV
Modelul CAD al robotului mobil de asistare a fost editat în mediul CATIA și apoi
exportat prin conversiei cu ajutorul limbajul grafic VRML, de unde prin conversii succesive din
formatul .wrl în formatul .max, și mai departe din .max în .AAM, a fost introdus în scena virtuală
generată cu ajutorul platformei grafice XVR (fig. 71). Brațul robotic este o ierarhice de legături
și cuple modelate după schițele brațului robotic PowerCube.

Fig. 71. Editarea modelului CAD al unui robot mobil de asistare
Modelul avatarului folosit în experimente pentru a ilustra modul de folosire de către o
persoană cu dizabilități locomotorii severe a unui sistem robotic mobil compus dintr-un scaun cu
rotile la care este atașat un braț robotic destinat manipulării de obiecte, prin intermediul unei
interfețe de asistare bazată pe interacțiunea prin privire, a fost preluat din cadrul unei librării de
modele virtuale disponibilă în mod gratuit la adresa www.lavitaz.com. Forma inițială a
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modelului, cea în care este disponibil în librăria amintită, este arătată în figura 72 (a). Pentru
aducerea acestuia din starea inițială în poziția șezut ca în figura 72 (c), este necesară aplicarea
unei operații, cunoscută în termenii de specialitate sub denumirea de "skinning".
Această metodă de modelare grafică constă în atașarea unui ansamblu de segmente
dispuse într-un mod similar dispunerii acelor oase din scheletului uman ce determină postura
trunchiului, a gâtului sau poziția membrelor, rezultând în modificarea la unison a acestora cu

Fig. 72. Transformarea modelului virtual din poziția inițială neutră (a) în poziția stând pe scaun
(c) prin intermediul ansamblului de "oase" corespunzător acestei poziții (b)
segmentul de schelet asociat. Ansamblul de segmente prezentat în figura 72 (b) este dispus într-o
manieră asemănătoare cu acele oase ale scheletului uman care determină postura trunchiului, a
gâtului și a membrelor, așa cum . Prin această procedură, punctele constituente ale modelului
grafic pot fi modificate în concordantă cu segmentul de schelet cărora le sunt asociate.
Modificarea posturii avatarului a fost efectuată cu ajutorul softului de editare grafică Autodesk
3ds Max. În figura 73 este prezentată ierarhia
segmentelor folosite pentru operația de
"skinning", un ansamblu de 11 segmente,
fiecare având propria lui zonă de influență
asupra modelului grafic. Tot aici se poate
vedea colorarea în vișiniu a zonei de influență
a segmentului corespunzător tibiei, care este
extinsă la nivelul ambelor picioare datorită
dispunerii identice a acestora.
Datorită ordinii în care se găsesc cele
trei segmente în această ierarhie, orice
transformare geometrică (translație, rotație)
aplicată segmentului Bone01 se va transmite
celorlalte segmente de pe nivelurile inferioare.
Aceeași regulă se aplică și în cazul membrelor
superioare. Această ierarhie este evidențiată și
de ordinea în care apar în lista segmentelor din
partea dreaptă a ecranului.
Modelul virtual al robotului mobil de Fig. 73. Zona de influență a segmentului folosit pentru
operația de "skinning" de la nivelul tibiei (evidențiată
asistare folosit în cadrul experimentelor de
prin colorarea în vișiniu)
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Fig. 74. Modelul real al robotului FRIEND III (stânga); modelul virtual al unui robot de asistare similar robotului
FRIEND

generare prin privire a traiectoriilor de deplasare și de manipulare este prezentat în figura 74.
Brațul robotic se află în poziția de repaus, în care volumul ocupat este minim, pentru evitarea în
timpul deplasării a coliziunilor cu obiectele din vecinătate.

6.6.7. MODELAREA UNEI TRAIECTORIEI DE MANIPULARE PENTRU UN
BRAȚ ROBOTIC SERIAL
Prin indicarea cu ajutorul privirii a trei puncte în spațiu un utilizator poate specifica o
traiectorie de manipulare pentru un braț robotic serial. Aceste puncte pot fi un punct inițial, care
poate să reprezinte un obiect din spațiu selectat prin privire, un punct final unde se dorește a
deplasa obiectul și minim un punct intermediar care să determine o traiectorie pe care trebuie să
o urmeze. De asemenea se poate specifica orientarea end-efectorului în punctele inițial și final.
Orientările intermediare se pot obține prin interpolare.

(a)
Specificarea orientării
inițiale a end-efectorului

(b)
Specificarea unui punct
intermediar pentru traiectoria
de manipulare a unui obiect
dintr-un loc într-altul

(c) Specificarea
orientării end-efectorului
în punctul final

Fig. 75. Specificarea unei traiectorii simple de manipulare între două puncte
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Aplicând aceleași principii ca cele din scenariile elaborate și simulate în mediul virtual,
utilizatorul poate controla în mediul real un robot mobil atât la operațiile de deplasare cât și la
operații simple de manipulare a obiectelor (fig. 76).

Fig. 76. Simularea în mediul virtual (stânga) a deplasării pe o traiectorie în spațiu a unui
manipulator serial real (dreapta)

6.7. CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII
Rezultatele obținute în cadrul acestui capitol permit următoarele concluzionări:
1. Pentru generarea traiectoriilor de deplasare prin specificarea punctelor intermediare de
control este recomandată folosirea curbelor de interpolare de tipul Hermite.
2. Pentru generarea traiectoriei de deplasare prin parcurgerea cu privirea a unui traseu imaginat
de utilizator la nivelul planului de navigare al robotului, este recomandată interpolarea prin
curbe b-spline a punctelor rezultate în urma grupărilor succesive.
3. Planul determinat de punctele de convergență a privirii la parcurgerea unei curbe imaginate
la nivelul solului nu este perfect aliniat cu planul re rulare al robotului.
4. Pentru a genera o traiectorie de deplasare a robotului mobil prin trasarea cu privirea a unei
curbe imaginare, este nevoie de o etapă suplimentară de proiecție a acestor puncte pe planul
de rulare.
5. Prin intermediul distanței de convergență a privirii se poate specifica orientarea dorită a
brațului robotic în punctele inițiale și finale ale traiectoriei de manipulare, precum și unul
sau mai multe puncte intermediare prin care traiectoria de manipulare poate să treacă.
6. Punctele de fixare a privirii prezintă abateri mai mari față de traiectoria vizată atunci când
utilizatorul urmărește cu privirea o traiectorie imaginată față de situația în care acesta
urmărește cu privirea o traiectorie vizibilă.
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7. CONCLUZII

FINALE,
REZULTATELOR

CONTRIBUȚII

ȘI

DISEMINAREA

7.1. CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII
Obiectivul principal al acestei teze de doctorat este concepţia, dezvoltarea,
implementarea și testarea unei interfețe de interacțiune asistată om – robot, prin care
utilizatorul să poată modela în medii virtuale imersive traiectoriile de deplasare și
manipulare a roboților precum și planificarea mișcărilor acestora prin intermediul
privirii.
Principalele contribuții aduse prin această cercetare sunt:










Conceperea, dezvoltarea și implementarea unei metode de generare a traiectoriilor de
deplasare a roboților prin specificare de puncte intermediare de control la fixarea
temporară a privirii în locații consecutive de pe planul de deplasare;
Conceperea, dezvoltarea și implementarea unei metode de generare a traiectoriilor de
deplasare prin parcurgerea succesivă cu privirea a unui traseu imaginat de utilizator;
Determinarea pe cale experimentală a preciziei de măsură a direcției privirii și a
punctului de convergență a privirii;
Conceperea, dezvoltarea și implementarea unei metode de a specifica o traiectorie
simple de manipulare a unui braț robotic serial cu ajutorul distanței de convergență a
privirii;
Conceperea, dezvoltarea și implementarea unei interfețe de interacțiune asistată,
capabilă să interpreteze mișcările ochilor în vederea identificării intențiilor
utilizatorului;
Conceperea, dezvoltarea și implementarea unei metode de selecție a obiectelor din
mediul virtual prin intermediul mișcărilor ochilor sau a capului;
Dezvoltarea unei metode de planificare a mișcărilor roboților prin intermediul
privirii și a interfeței de asistare dezvoltate.
Configurarea parametrilor platformei software XVR dedicată aplicațiilor de realitate
virtuală pentru a permite generarea mediilor virtuale pe platforma CAVE dotată cu
ecrane de polarizare a imaginii.
Implementarea librăriei de calcule cinematice ROBOOP asupra modelului brațului
robotic serial PowerCube, pe baza parametrilor Denavit-Hartenberg ai acestuia.

Principalele concluzii desprinse din lucrare sunt:
 Determinarea preciziei de măsură a direcției privirii, 0.6°, apropiată ca valoare de precizia
dată în specificațiile aparatului de monitorizare a privirii ASL H6-HS-BN, 0.5°.
 Determinarea preciziei de măsură a distanței focale, de 2 m, apropiată ca valoare de
specificația aparatului.
 Realizarea sincronizării comunicației paralele a celor două module ale sistemului ASL
H6-HS-BN în vederea obținerii datelor complementare referitoare la unghiurile de rotație
ale celor doi ochi, variabile necesare pentru calcularea distanței de convergență a privirii.
 Determinarea formei și dimensiunii volumului din jurul punctelor de convergență a
privirii în care obiectele pot fi considerate ca fiind privite.
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 Modelul Hidden Markov Chains conceput pentru interfața de interacțiune cu cele 6
obiecte introduse în studiu permite obținerea unei rate de succes de 94% în cazul în care
subiecții sunt instruiți asupra legăturilor logice pe care modelul le-a implementat.
 În cazul în care subiecții nu au fost notificați asupra legăturilor logice operate de modelul
Hidden Markov Chains, rata de succes a fost de 72%, ceea ce indică faptul că legăturile
logice abordate au un grad înalt de intuiție.
 Prin utilizarea interfeței de interacțiune asistată utilizatorii pot descoperi din mers
diversele operațiuni pe care le pot efectua cu obiectele din jur, ceea ce poate contribui la
sporirea atenției acestora.
 Pentru generarea traiectoriilor de deplasare prin specificarea punctelor intermediare de
control este recomandată folosirea curbelor de interpolare de tipul Hermite.
 Pentru generarea traiectoriei de deplasare prin parcurgerea cu privirea a unui traseu
imaginat de utilizator la nivelul planului de navigare al robotului, este recomandată
interpolarea prin curbe b-spline a punctelor rezultate în urma grupărilor succesive.
 Planul determinat de punctele de convergență a privirii la parcurgerea unei curbe
imaginate la nivelul solului nu este perfect aliniat cu planul re rulare al robotului.
 Pentru a genera o traiectorie de deplasare a robotului mobil prin trasarea cu privirea a
unei curbe imaginare, este nevoie de o etapă suplimentară de proiecție a acestor puncte pe
planul de rulare.
 Prin intermediul distanței de convergență a privirii se poate specifica orientarea dorită a
brațului robotic în punctele inițiale și finale ale traiectoriei de manipulare, precum și unul
sau mai multe puncte intermediare prin care traiectoria de manipulare poate să treacă.
 Punctele de fixare a privirii prezintă abateri mai mari față de traiectoria vizată atunci când
utilizatorul urmărește cu privirea o traiectorie imaginată față de situația în care acesta
urmărește cu privirea o traiectorie vizibilă.

7.2. DISEMINAREA REZULTATELOR
Rezultatele cercetărilor teoretice și experimentale în vederea elaborării tezei au fost
valorificate prin:



Publicarea a 10 lucrări științifice, dintre care: 1 indexat ISI; 7 indexate BDI; 9 în
Proceedings conferințe internaționale; 5 ca prim autor (unul în curs de publicare).
Participare la proiectul de cercetare INCOGNITO: Interactiunea cognitiva om mediu virtual pentru aplicatii de inginerie, CNCSIS IDEI 608/2008.

7.3. RECOMANDĂRI PRIVIND EXTINDEREA ACTIVITĂȚILOR
CERCETARE TEORETICĂ ȘI EXPERIMENTALĂ

DE

Rezultatele obținute în cadrul acestei cercetări pot avea o continuare pe următoarele direcții:



Implementarea interfeței de interacțiune asistată pe un sistem robotic real.
Aprofundarea posibilităților de specificare prin intermediul privirii a operațiilor de
manipulare mai complexe decât cele abordate în lucrarea de față.
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REZUMAT
Interpretarea mișcărilor ochilor și a direcției sau a punctului de focusare a privirii
constituie un instrument foarte puternic în vederea eficientizării transferului de informații printrun limbaj non verbal. În special persoanele cu dizabilități fizice severe, cauzate de diferite
afecțiuni congenitale sau dobândite, dar și persoanele de vârstă înaintată, pot prezenta deficiențe
locomotorii care le împiedică să efectueze activități obișnuite de zi cu zi specifice mediului
casnic în care își petrec timpul. În sprijinul acestor persoane au fost dezvoltate diverse modele de
roboți mobili capabili să le ofere suport pentru efectuarea unor sarcini simple. Aceste tipuri de
roboți de asistență sunt deregulă operați prin intermediul unui joystick, al unei telecomenzi,
mouse sau tastatură, ceea ce presupune abilitatea utilizatorului de a manipula astfel de
dispozitive de intrare. Dacă dizabilitatea locomotorie este extinsă și la nivelul membrelor
superioare, aceste dispozitive de interacțiune nu pot fi folosite. În acest caz poate fi utilă
exploatarea informației referitoare la mișcarea ochilor pentru a determina preferințele unei
persoane imobilizate, în lipsa unui alt mijloc de a comunica (i.e. recunoaștere vocală). Există
deja studii care abordează această nișă însă nu într-un mod în care să permită utilizatorului o
interacțiune directă cu obiectele din jur, ci mediată de prezența unei interfețe intermediare, prin
care se poate selecta operația dorită și obiectele vizate. Această interfață intermediară reduce în
mod drastic caracterul natural al unei interacțiuni firești cu obiectele înconjurătoare, fapt care
împiedică de exemplu specificarea de către utilizator a unor traiectorii de deplasare preferate, sau
a unor traiectorii de manipulare preferate pentru un braț robotic serial.
În cazul roboților de asistență care operează în mediul casnic, aceștia trebuie să răspundă
dorințelor persoanei pe care o servește, de aceea este important ca persoana să poată specifica
modul în care ei trebuie să se comporte. Specificarea traiectoriilor de deplasare și manipulare
precum și planificarea mișcărilor robotului de către persoana asistată constituie un aport
semnificativ la adresa gradului în care persoana asistată poate controla robotul de asistență.
ABSTRACT
Eye movements, gaze direction and gaze point dnamics interpretation, is a very powerful
tool in terms of transferring information in a non-verbal manner. Especially phisically impaired
persons but also elderly persons, can exibit locomotory deficiences which prevents them from
performing daily life activities, peculiar to their homely environment. To support this cattegory
of persons in performing simple tasks, a series of assistive robotic systems have been developed.
This king of assistive robots are usually operated through a joystick or a remote control, which
assumes a certain ability from the user to handle that device. In case the user presents
defficiences at hands, they will not be able able to handle that kind of devices properly. In this
case can be useful to take into consideration eye movements, if any other communication mean
is not available (i.e. voice recognition). There are already studies which exploit this possibility,
but in a way that prevents the user from interacting directly with the surrounding objects,
through an interface displayed on a flat screen. This intermidiate interface reduces the level of
naturally interaction which could enable the users for example to draw the path the robot should
follow.
In the case of assistive robots which operates in a homelly environment, they must
respond accuratelly to the assisted person. This is why it is important that the impaired person
should be able to control the robot step by step. Being able to specify the path of navigation and
the trajectory of manipulation is a significant contribution towards how much a physically
impaired person can handle an assistive robot. It is therefore necessary to enhance the humanrobot interaction in order to raise the control on assistive robots.
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