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mediului şi obiectelor virtuale cu sisteme noi 3D, înalt performante, care să ofere un grad sporit
de percepţie şi imersie asupra acestora.
În acest sens, lucrarea de doctorat intitulată „Compensarea deplasării utilizatorului la
navigarea în medii virtuale imersive prin sisteme haptice” propune dezvoltarea unui sistem nou,
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se poate realiza compensarea deplasării umane într-un mod dinamic, adaptat şi natural.
Cercetarea s-a desfăşurat pe trei direcţii incluzând (i) realizarea hardware a interfeţei, (ii)
dezvoltarea aplicaţiilor software care asigură conectivitatea sistemului dezvoltat cu
echipamentele RV specifice, controlul interfeţei şi al mediului virtual şi care include metode şi
algoritmi de compensare a mersului uman proprii şi (iii) implementarea mediului virtual 3D
specific.
Rezultatele cercetării prezintă aplicativitate atât asupra domeniului navigării în medii
virtuale imersive cât şi asupra unor domenii de mare interes actual: design arhitectural,
planificare urbană şi reabilitare locomotorie.
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Compensarea deplasării utilizatorului la navigarea în medii virtuale imersive prin sisteme haptice
Adrian STAVĂR

1. INTRODUCERE
1.1 Noi tendinţe în domeniul navigării în medii virtuale
În ultimii ani Realitatea Virtuală (RV) a devenit o tehnologie din ce în ce mai prezentă atât
în mediile industriale cât şi în domenii precum medicină, arhitectură, cercetare, sau divertisment.
Acest fapt se datorează în mare măsură avansului tehnologic şi noilor dispozitive hardware şi
software cercetate şi dezvoltate în acest domeniu. Un rol important l-au avut însa şi o parte din
dispozitivele actuale care au atins un anumit grad de maturitate datorita utilizarii într-o serie de
aplicaţii de succes şi de impact în industrii diverse [Talabă, 2007, 2011]. În prezent o gamă largă
de tehnologii este disponibilă pe piaţă incluzând sisteme CAVE, sisteme VR Theater, sisteme
holobench, sisteme de imersie individuale cât şi tehnologii mixte, sisteme haptice şi sisteme de
recunoaştere vocală. Avantajele pe care noile tehnologii ale RV le aduc altor domenii sunt
multiple [Craig, 2009]: scăderea costurilor de dezvoltare de noi produse, creşterea activităţii de
cercetare ştiinţifică, creşterea capacităţii de învăţare de noi tehnologii şi noi metode,
diversificarea numărului de aplicaţii pentru domenii diverse, etc.
Unul dintre subdomeniile RV cu impact major în aplicaţiile actuale este navigarea în
mediile virtuale. În prezent majoritatea aplicaţiilor de RV utilizează încă mouse-ul, tastatura şi
dispozitive 2D de proiectare a imaginilor, pentru a permite navigarea şi interacţiunea
utilizatorului cu mediul virtual. Toate aceste dispozitive se încadrează în categoria
echipamentelor CAX (Computer Aided X) aflate pe piaţă care, deşi au fost îmbunătăţite şi
diversificate considerabil acoperind aplicaţiile întregului ciclu de dezvoltare de produs, sunt
limitate. În contextul dezvoltării de noi tehnologii 3D, interacţiunea 2D cu dispozitivele existente
este considerată „învechită” fiind necesare noi modalităţi de interacţiune cu obiectele şi mediul
virtual. Astfel tendinţa actuală este de trecere la o nouă etapă şi gamă de echipamente şi anume
VRAX (Virtual Reality Aided X) [Talabă, 2007]. Echipamentele VRAX au rolul de a creşte
gradul de imersie şi percepţia asupra obiectelor sau a mediului 3D proiectat, oferind informaţii
mult mai precise asupra acestuia. Trecerea spre echipamente 3D performante oferă oportunităţi
de dezvoltare - cercetare ale unor domenii aflate încă în stadiul conceptual – Internet 3D
[Stoianovici, 2010].
În cazul navigării în mediul virtual, trecerea de la sistemele 2D la dispozitivele 3D se va
realiza prin identificarea unor noi metafore de parcurgere a spaţiului virtual şi prin dezvoltarea de
noi interfeţe de navigare. Tendinţa actuală este de creştere a gradului de imersie, în timpul
navigării prin mediul virtual, prin imersarea totală a corpului utilizatorului. Cel mai firesc mod
de navigare în acest caz este prin deplasarea naturală a utilizatorului. Interfaţa haptică cu rol în
compensarea mersului uman reprezintă legătura între deplasarea în spaţiul real şi navigarea în
mediul virtual. Navigarea activă în mediul virtual 3D influenţează câmpul vizual şi calibrarea
deplasării [Mohler, 2005], afectează deciziile cognitive în mod similar cu deplasarea pe sol,
1995], creşte gradul de realism şi gradul de imersie în mediul virtual [Tristano, 2000], creşte
precizia în gradul de realizare a sarcinilor de navigare în mediul virtual şi îmbunătăţeşte
naturaleţea deplasării [Kehring, 2010].
Utilitatea dezvoltării unei interfeţe de compensare a deplasării prezintă importanţă pentru
crearea de noi interfeţe om-maşină, fiind inclusă în trendul actual de trecere la echipamente
VRAX şi prezintă aplicabilitate în domenii de mare interes actual şi de viitor precum design
arhitectural, management şi planificare urbană, reabilitare psiho-locomotorie şi locomotorie
postoperatorie.
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1.2 Limitări ale interfeţelor actuale utilizate pentru navigarea în medii
virtuale imersive
În 1997 Darken [Darken, 1997] definea interfaţa de locomoţie ideală, acea interfaţă care
„permite o deplasare rapidă pe distanţe vaste fără a sacrifica acurateţea sau controlul mişcării şi
care ar fi atât de „transparentă” la nivel cognitiv utilizatorului încât mersul pe o astfel de interfaţă
ar deveni o sarcină complet automată (reflexă) ”. Deşi în ultimul deceniu au fost definite noi
tipuri de metafore şi interfeţe de deplasare [Christensen, 2000], [Hollerbach, 2002], [Huang, 2003],
[Fernandez, 2003], [Barrera, 2004], [Iwata, 2005], [Schwaiger, 2007], [Giordano, 2008] numărul
cercetărilor şi implementărilor care acoperă parţial definiţia dată de Darken este limitat. Pe baza
caracteristicilor interfeţei ideale definite de Darken, se poate argumenta că sistemele care susţin
cel mai fidel o deplasare apropiată de cea naturală sunt sistemele prevăzute cu bandă de
deplasare. Acestea influenţează minimal locomoţia naturală a utilizatorului, prin limitarea
numărului de sisteme şi echipamente suplimentare care să o susţină, asigurând o deplasare
firească şi reală, similară cu deplasarea pe sol. Deşi asigură o mare mobilitate a mersului,
interfaţa de compensare cu bandă influenţează deplasarea la momentul debutului sau încheierii
acesteia. Metodele propuse pentru reducerea influenţei sistemului asupra mersului natural
[Moghaddam, 1993], [Darken, 1997], [Hollerbach, 2000] s-au dovedit a fi ineficiente sau foarte
limitate. Soluţia, considerată adecvată pentru a asigura o locomoţie naturală, a fost de creştere a
suprafeţelor interfeţelor [Darken, 1997], [Christensen, 2000] [Hollerbach, 2002], [CyberWalk,
2006 d]. Dar, soluţia unei interfeţe de mari dimensiuni nu este practică din mai multe motive:
complexitate, consum energetic şi costuri de întreţinere crescute, limitări ale imersiei
utilizatorului prin utilizarea doar a sistemelor HMD (Head Mounted Display) sau a sistemelor de
proiecţie 2D şi limitări ale implementării acestora în cadrul laboratoarelor sau a camerelor de
imersie. Utilizarea unor sisteme de tip CAVE (Cave Automation Virtual Environment) care să
asigure imersia integrală a corpului utilizatorului în timpul deplasării este dificilă sau imposibilă
în multe dintre cazuri.
În acest caz se pot formula două întrebări relevante acestei cercetări:
(i) Este un sistem de dimensiuni reduse capabil să asigure compensarea mersului uman
susţinând în acelaşi timp naturaleţea acestuia?
(ii) Cum se poate realiza compensarea adecvată a deplasării utilizând o interfaţă destinată
navigării în medii virtuale imersive?
Astfel, este necesară o nouă abordare a problemei limitărilor şi constrângerilor interfeţelor
de deplasare cu bandă. Un element important, dar care a fost foarte puţin cercetat în cazul
implementărilor anterioare, este modul în care este controlată interfaţa de deplasare. Un control
pe baza căruia dinamica funcţionării sistemului să fie în strânsă legătură cu dinamica deplasării
utilizatorului poate fi soluţia compensării adecvate a deplasării şi asigurării unei locomoţii
naturale.

1.3 Obiectivul tezei de doctorat
Teza propune cercetarea modalităţilor prin care mersul uman poate fi compensat în mod
activ de către o interfaţă care are rolul de a corela deplasarea naturală cu navigarea în mediul
virtual. Abordarea este multidisciplinară deoarece implică o serie de cunoştinţe din domeniul
ingineriei mecanice, ingineriei electrice şi electronice şi din domeniul IT – Realitate Virtuală.
Obiectivul principal al tezei îl reprezintă dezvoltarea unui nou sistem de navigare în medii
virtuale caracterizat de o nouă interfaţă haptică de compensare a deplasării, noi scheme şi
metode logice de control ale interfeţei şi de mediul virtual specific. Se urmăreşte astfel
explorarea interacţiunii interfaţă-utilizator (om-maşină) în cadrul compensării mersului uman
normal şi posibilitatea corelării interfeţei cu mediul virtual imersiv în scopul navigării
utilizatorului. Obiectivul secundar este caracterizat de cercetarea metodelor prin care se poate
realiza compensarea deplasării umane pe baza de tehnici şi algoritmi de control proprii, integraţi
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în sistemul care coordonează interfaţa dezvoltată. Este necesară dezvoltarea unor modele,
metode şi algoritmi de control, testarea compensării mersului pe baza acestora şi determinarea
metodei optime care asigură deplasarea naturală.
Prezenta cercetare se încadrează conform „Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi
Inovare, 2007-2013, PNII” pe axa prioritară „Tehnologia informaţiei şi comunicaţii - Inteligenţă
artificială, robotică şi sisteme autonome avansate” şi subdomeniile “Dezvoltarea de sisteme de
interacţiune naturală om-calculator minimal dependente de universul discursului” şi “Sisteme
inteligente de asistare a deciziilor”.
De asemenea lucrarea urmează direcţia actuală de cercetare din cadrul departamentului
„Informatică Industrială Virtuală şi Robotică” din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov,
de dezvoltare a unei interfeţe multimodale complete, utilizată pentru aplicaţii asociate ciclului de
produs şi de studiu sistematic al metaforelor elementare de interacţiune pentru modalităţile de
input/output cu mediul virtual [Talabă, 2007].
Realizarea obiectivelor menţionate anterior este descrisă în cele şapte capitole ale tezei,
după cum urmează:
Capitolul 1 – descrie domeniul şi direcţiile de cercetare în care se încadrează prezenta lucrare.
Raportat la idealul interfeţei de locomoţie, definit de către Darken [Darken, 1997], sunt
prezentate limitările sistemelor actuale şi se motivează prezenta cercetare. În acest capitol sunt
exprimate şi obiectivele tezei de doctorat.
Capitolul 2 – prezintă stadiul actual al sistemelor de compensare a deplasării utilizate pentru
Realitate Virtuală. Capitolul descrie în mod critic implementările actuale ale sistemelor de
locomoţie, cu identificarea limitărilor actuale şi propunerea de noi soluţii posibile. Sunt
prezentate de asemenea şi realizări curente ale sistemelor corelate interfeţei de locomoţie: de
detecţie, de reprezentare a mediului virtual şi de control. Interfeţele actuale sunt analizate
comparativ într-o manieră originală. Pe baza acestei analize se formulează la finalul capitolului
obiectivele specifice cercetării.
Capitolul 3 - prezintă modelarea interfeţei de compensare a mersului uman. Se va prezenta
modelul interfeţei de locomoţie şi modelele sistemelor de control ale dispozitivului. Pe baza
modelelor realizate s-au dezvoltat şi implementat metodele şi algoritmii de control ai interfeţei
utilizaţi pentru asigurarea compensării optime a deplasării utilizatorului.
Capitolul 4 - descrie implementarea interfeţei de compensare destinate navigării în mediul
virtual la nivel de subsisteme fizice componente. Interfaţa are la bază o platformă prevăzută cu
bandă de alergare. Motivele şi avantajele utilizării acestui tip de platformă sunt prezentate în
detaliu. De asemenea sunt evaluate comparativ şi sistemele de detecţie utilizate, specificându-se
avantajele fiecăruia.
Capitolul 5 - cuprinde descrierea platformei software care are rolul de a coordona interfaţa de
compensare şi mediul virtual implementat pentru testarea acesteia. Platforma software include
trei aplicaţii care au rolul de a controla sistemul de compensare prin algoritmi specifici şi de a-l
conecta la echipamentele RV de detecţie a mişcării utilizatorului şi de reprezentare a mediului
virtual. Este prezentat şi mediul virtual tip labirint realizat pentru testarea şi determinarea
metodei optime de control a compensării deplasării în condiţiile navigării utilizatorului prin
acesta.
Capitolul 6 - prezintă experimentele efectuate utilizând interfaţa de compensare a deplasării. Se
prezintă testarea interfeţei în cazul deplasării libere a utilizatorilor şi rezultatele experimentele
obţinute în cadrul testării metodelor de compensare incluzând metodele de control în buclă
deschisă, în buclă închisă şi metoda hibridă, prezentate în capitolul 3. Capitolul se încheie cu
evaluarea şi clasificarea metodelor de control, având ca rezultat metoda optimă care va fi
utilizată pentru controlul interfeţei de deplasare.
Capitolul 7 – cuprinde concluziile, contribuţiile proprii şi direcţiile următoare de cercetare
raportate la lucrarea prezentă.

3

Stadiul actual al interfeţelor de locomoţie
Capitolul 2

2. STADIUL ACTUAL AL INTERFEŢELOR DE LOCOMOŢIE
Capitolul descrie în mod critic implementările actuale ale sistemelor de locomoţie utilizate
pentru Realitate Virtuală, prin identificarea limitărilor şi propunerea de noi soluţii posibile.
Implementările interfeţelor actuale sunt analizate comparativ, în funcţie de modul în care susţin
deplasarea, într-o manieră originală. Pe baza acestei analize se formulează la finalul capitolului
obiectivele specifice cercetării.
Locomoţia umană ca funcţie vitală importantă, este definită ca forma de deplasare a
corpului uman în spaţiu, printr-un ciclu de modificare permanentă a centrului de greutate a
acestuia [Dascălu, 2009]. Deşi reprezintă o definiţie general acceptată, totuşi atunci când se
discută despre locomoţia în medii virtuale termenul capătă o semnificaţie uşor diferită. Darken
[Darken, 1997] afirmă că “atunci când un spaţiu restrâns trebuie scalat la un spaţiu virtual, de
câteva ordine de mărime mai mare, un mecanism este necesar pentru a permite utilizatorilor să se
deplaseze pe suprafeţe mari în mediul virtual fără a se deplasa de fapt prea mult în mediul real”.
Acest mecanism se numeşte locomoţie şi este opus navigaţiei care implică nu numai elementele
motoare asociate mişcării dar de asemenea şi elementele cognitive ale identificării căii de
deplasare. Asfel, navigarea în mediul virtual (Virtual Environment - VE) se face pe baza unor
elemente cognitive de identificare şi recunoaştere a traseului sau a sarcinilor de deplasare
primite. Contrar, locomoţia este strict determinată de deplasarea fizică (ex. deplasarea pe loc,
mişcarea unui joystick etc).
Imersia sau sentimentul utilizatorului de “a fi acolo” [Pausch, 1997] reprezintă unul dintre
cei mai importanţi factori care caracterizează implicarea utilizatorului într-un mediu virtual. Un
mediu virtual este definit ca fiind imersiv sau neimersiv.

2.1 Caracterizarea interfeţelor de compensare a deplasării
Interfeţele de compensare a deplasării sau interfeţele de locomoţie au rolul de a susţine
deplasarea utilizatorului în mediul real şi de o reprezenta în mediul virtual sub formă de
navigare.
Darken [Darken, 1997] defineşte interfaţa de deplasare ideală acea interfaţă care „permite
o deplasare rapidă pe distanţe vaste fără a sacrifica acurateţea sau controlul mişcării şi care ar fi
atât de „transparentă” (la nivel cognitiv) utilizatorului încât mersul pe o astfel de interfaţă ar
deveni o sarcină complet automată (reflexă) ”.
Locomoţia în VE include trei tipuri de sisteme, reprezentând trei tipuri de metafore
[Kortum, 2008] ale mersului:
a. Sisteme de tip mers-real - în care deplasarea este foarte apropiată de cea naturală, reală, în
acest tip fiind incluse platformele cu bandă , mersul pe loc etc.
b. Sisteme de deplasare tip vehicul – deplasarea se face cu ajutorul unei interfeţe tip joystick.
c. Interfeţe magice – sunt acele interfeţe care permit mişcări fără reprezentare în mişcările
naturale, reale (de exemplu abilitatea de a teleporta un corp între două locaţii distante).

2.4 Aplicaţii ale sistemelor de deplasare
Utilitatea sistemelor de deplasare în medii virtuale este demonstrată de numărul mare de
domenii în cadrul cărora aplicaţii complexe pot fi dezvoltate: design virtual [Whyte, 2002],
teleoperare [Gîrbacia, 2011], educaţie şi cercetare, instruire – pregătire - simulări ale unor
situaţii reale, reabilitare medicală [Moseley, 2003], şi jocuri video.

2.5 Interfeţe de compensare a deplasării – Soluţii constructive
Interfaţa de compensare a deplasării utilizată pentru medii virtuale poate fi considerată în
sens larg o interfaţă haptică [Durlach, 1995]. Termenul haptic provine din limba greacă şi face
referinţă la simţul atingerii sau al contactului [Stavar, 2008].
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Deşi interfeţele haptice cuprind în mare măsură dispozitive care simulează simţul atingerii
la nivelul membrelor superioare ale omului şi în special la nivelul mâinii, interfeţele de
locomoţie reprezintă dispozitive haptice care au rolul de a reprezenta simţul tactil la nivelul
membrelor inferioare umane. În timpul deplasării, între utilizator şi mediul prin care se
deplasează, prin intermediul interfeţei haptice de locomoţie, are loc un schimb energetic la
nivelul picioarelor utilizatorului şi suprafeţei de suport [Durlach, 1995].
În 1995 Durlach [Durlach, 1995] caracteriza dispozitivele de simulare a deplasării
incluzându-le în două categorii: pasive şi active.
Sistemele care permit deplasarea în VE în mod pasiv, nu solicită un efort fizic, natural şi
realist din partea utilizatorului. În acest cau utilizatorul poate fi deplasat de către sistem în mod
independent, poate coordona un mecanism de control al deplasării sau poate efectua mici
deplasări pentru a-şi modifica poziţia în VE. În categoria interfeţelor inerţiale pasive încadrăm
sisteme precum: simulatorul auto sau de zbor, platforma Steward, scaunul inerţial, camera
rotativă etc.
Dispozitivele de deplasare active sunt interfeţe care au scopul de a implica utilizatorul
într-un mod realist. Acesta depune efort fizic la deplasarea în mediul virtual în mod asemanător
Interfeţe de
deplasare active

Interfeţe de
locomoţie

Dispozitive de
pedalare

Dispozitive de
deplasare pe loc

Dispozitive de
simulare a mersului
prin alunecare

Platforme pentru
coordonarea
picioarelor

Platforme cu bandă de
deplasare

Alte dispozitive

Fig. 2.4 Ierarhizarea interfeţelor de locomoţie

cu locomoţia în mediul real. Interfeţele de locomoţie intră în categoria dispozitivelor active.
Hollerbach [Hollerbach, 2002] susţine că în cazul interfeţelor de locomoţie utilizatorul consumă
energie printr-o mişcare repetitivă şi ciclică a membrelor. Acest consum energetic reprezintă
elementul cheie al interfeţelor de locomoţie active.
Interfeţele de locomoţie pot fi incadrate în şase tipuri de dispozitive, în funcţie de modul în
care realizează şi asigură compensarea mersului (fig. 2.4).
2.5.1 Dispozitive de pedalare
Cele mai simple interfeţe de deplasare includ dispozitive de pedalare [Hollerbach, 2002].
La baza dezvoltării acestui tip de dispozitive a stat bicicleta staţionară utilizată pentru exerciţii
fizice.
2.5.2 Dispozitive de deplasare pe loc
Mersul „pe loc” [Barrera, 2004], reprezintă o altă abordare pentru simularea deplasării în
VE. Pentru detecţia deplasării aceste sisteme utilizează senzori magnetici poziţionaţi la nivelul
genunchilor, taliei, capului şi mainii utilizatorului, dar şi senzori de forţă integraţi în
încalţăminte. Mişcarea şi întoarcerile sunt reprezentate prin măsurarea înălţimii genunchilor, a
ritmului şi a direcţiei.
2.5.3 Dispozitive de simulare a mersului prin alunecare
Sunt dispozitive care utilizează suprafeţe şi încălţăminte cu coeficient redus de frecare
[Iwata, 1996], sau patine cu rotile pentru a simula deplasarea prin alunecare. Prezintă sisteme
suport tip cadru, ataşate la nivelul taliei utilizatorilor, pentru siguranţa deplasării.
2.5.4 Platforme pentru coordonarea picioarelor
Dispozitivele care coordonează picioarele [Hollerbach, 2002], [Iwata, 2005] şi implicit
deplasarea au evoluat din dispozitive destinate exerciţiilor fizice de tip stepper. Pentru simularea
5
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locomoţiei sistemele includ braţe articulate, antrenate hidraulic sau mecanic, care acţionează
independent platformele suport pe care stau picioarele utilizatorului.
2.5.5 Platforme prevăzute cu bandă pentru deplasare
Dispozitivele prevăzute cu bandă pentru deplasare sunt considerate ca fiind sistemele care
asigură cel mai fidel o locomoţie apropiată de deplasarea umană naturală.
În funcţie de modul în care sistemul
Platforme cu bandă de
compensează deplasarea utilizatorului acest
deplasare
tip de dispozitive se împart în interfeţe:
pasive şi active.
Pasive
Active
În cazul sistemelor pasive [Patel,
2010] conceptul de deplasare face referire
la mişcarea benzii platformei unde sarcina
Bidirecţionale Bidirecţionale Omnidirecţionale –
1DOF
1DOF
2DOF
acestei mişcări revine utilizatorului. Pentru
Fig. 2.5 Ierarhizarea interfeţelor cu bandă de a înainta utilizatorul împinge banda pe care
se deplasează, în sens opus mişcării.
deplasare
Controlul benzii este iniţiat astfel de către
utilizator. Acest tip pasiv de compensare a deplasării utilizatorului implică un efort fizic susţinut
din partea acestuia, limitând naturaleţea unei mişcări normale.
Interfeţele de locomoţie active oferă avantaje substanţiale comparativ cu cele pasive.
Aceste avantaje se datorează: senzaţiei realiste percepute de către utilizator la navigarea în VE
[Tristano, 2000], calibrării vederii dar şi scăderii procesului cognitiv de luare a deciziilor în mod
asemănător cu deplasarea naturală pe sol, influenţei asupra recalibrării poziţiei [Mohler, 2005],
creşterii preciziei efectuării sarcinilor în mediul virtual şi îmbunătăţirii naturaleţii deplasării.
Deşi platformele cu bandă de deplasare active sunt dispozitivele care permit o locomoţie
fidelă comparativ cu deplasarea pe sol, cele două tipuri de deplasare diferă în anumite cazuri.
Atunci când banda are o viteză constantă, deplasarea este aproximativ identică deplasării pe sol.
Studii care au prezentat comparativ deplasarea pe platforma cu bandă şi deplasarea pe sol
[Matthew, 2009], [Bowtell, 2009], [Caekenberghe, 2010] prezintă rezultate de multe ori
contradictorii referitoare la cadenţa şi lungimea pasului, viteza de deplasare, consum energetic
(ritm cardiac, consum de oxigen) etc. Diferenţele între deplasarea pe bandă şi deplasarea pe sol
apar datorită influenţei sistemului asupra locomoţiei prin aplicarea unei forţe inerţiale asupra
utilizatorului [Christensen, 1998]. Această forţă inerţială se datorează creşterii acceleraţiei benzii
la momentul compensării locomoţiei.
Din punct de vedere al tipului de locomoţie susţinută de către interfeţele cu bandă,
sistemele se împart în: uni sau bi-direcţionale (1 DOF) şi omni-direcţionale (2 DOF). Cele mai
cunoscute interfeţe 1DOF sunt: Sarcos Treadport [Hollerbach, 2000], platformele ATR –
ATLAS [Noma, 1998], ALF şi GSS [Sugihara, 1999] şi interfeţele propuse de către Lichtenstein
[Lichtenstein, 2007] şi Minetti [Minetti, 2003]. Dintre sistemele 2 DOF se pot menţiona:
platforma omnidirecţională ODT [Darken, 1997], platforma Torus [Iwata, 1999], interfaţa
CyberWalk [Giordano, 2008], interfaţa CyberCarpet [Schwaiger, 2007], [DeLuca, 2006],
interfeţele implementate de Ikeda [Ikeda, 2004] şi Sugar [Sugar, 2008].
2.5.6 Alte dispozitive pentru deplasare
În ultimii ani noi tipuri de dispozitive de deplasare au fost implementate. Cele care prezintă
cel mai mare impact în domeniul cercetărilor asupra interfeţelor de locomoţie sunt CirculaFloor,
VirtuSphere şi CyberSphere.
Sistemul CirculaFloor [Iwata, 2005], este o interfaţă de locomoţie alcătuită din 4 module
de formă hexagonală, care sunt controlate şi grupate împreună (asemănător unui “puzzle”) pentru
a forma o suprafaţa infinită de deplasare în VE.
VirtuSphere [Latypov, 1998] şi CyberSphere [Fernandez, 2003] sunt interfeţe de deplasare
de forma unei sfere de mari dimensiuni în interiorul căreia utilizatorul se poate mişca liber.
6

Compensarea deplasării utilizatorului la navigarea în medii virtuale imersive prin sisteme haptice
Adrian STAVĂR

2.6 Analiza comparativă a interfeţelor de deplasare
Datorită diversităţii tipurilor de interfeţe de deplasare, o analiză comparativă a acestora
este necesar a fi prezentată pentru a stabili avantajele şi dezavantajele fiecărui tip de sistem de
locomoţie în parte. Tabelul 2.7 prezintă comparativ diferitele tipuri de interfeţe de deplasare
destinate mediului virtual cât şi parametrii care prezintă importanţă pentru un astfel de sistem.
Tab. 2.7 Comparativ între caracteristicile interfeţelor de locomoţie
Pedalare

Viteza
maximă
-

Suprafaţa
(m2)
-

Deplasare pe loc

-

0,2 ÷ 2,54

4

Simulare
a
mersului
prin
alunecare
Platforme pentru
coordonarea
picioarelor

-

1,16

2

0,19 ÷ 1,5
m/s,
8,72 rad/s

0,68 ÷ 0,8

2÷4

Presiune
Camere video
Optic

Bandă
de
deplasare - pasive
Bandă
de
deplasare - active
unidirecţionale
Bandă
de
deplasare - active
omnidirecţionale
VirtuSphere,
CyberSphere
CirculaFloor

-

0,79

1

Forţă

2 ÷ 5,36
m/s,
1 rad/s
1,2 ÷ 2
m/s,
2 rad/s
-

0,79 ÷ 5,4

1÷4

0,8
20,25

÷

2

28,27
38,48
1,37

÷

2

Mecanic
Magnetic
Camere video
Mecanic
Magnetic
Camere video
Presiune
Forţă
Laser

Tipul interfeţei

0,33 m/s

DOF
3÷4

2

Senzor
detecţie
Presiune

de

Presiune
Accelerometru
Magnetic
Presiune

Controlul
deplasării
Talpă
Mână
Genunchi
Talie
Cap
Talie
Picioare

-

Natura
-leţe
Mică

-

Mare

Cadru suport

Medie

Coapsă
Călcâi
Vârful
piciorului
Talpă

Cadru suport

Medie

Braţe laterale

Mare

Talie
Călcâi
Cap
Talie
Cap

Braţ
mecanic
Ham
Braţe laterale
Braţ
mecanic
Ham

Mare

Cap

-

Medie

Genunchi

-

Medie

Siguranţă

Mare

Dintre tipurile de interfeţe de locomoţie prezentat în tabelul 2.7, platformele prevăzute cu
bandă de deplasare sunt considerate ca fiind sistemele care asigură cel mai fidel o deplasare
apropiată de locomoţia umană naturală datorită neimpunerii constrângerilor legate de detecţia
poziţiei, de controlul deplasării sau a traictoriilor paşilor.
Folosind acest tip de interfaţă utilizatorul se poate deplasa
liber, natural, cu minime sisteme de siguranţă care nu
obstrucţionează locomoţia. În funcţie de tipul de interfeţe
utilizate, pasive sau active, uni-direcţionale sau omnidirecţionale, apar şi o serie de limitări. Un dezavantaj
major al interfeţelor pasive este dat de permanenta
schimbare a vitezei benzii pe care utilizatorul se
deplasează, dependentă de ciclul de păşire. Acestă
Fig. 2.17 Interfaţa CyberWalk, variaţie a vitezei benzii limitează deplasarea firească a
[DeLuca, 2009]
utilizatorului. Platformele uni-direcţionale permit doar o
deplasare înainte-înapoi fără a permite schimbarea direcţiei de mers a utilizatorului [Noma,
1998]. O problemă generală a platformelor active este dată de controlul vitezei benzii, fiind o
funcţie dependentă de caracteristicile deplasării utilizatorului [CyberWalk, 2006 d] şi de limitele
fizice ale interfeţei [Noma, 1998]. Funcţia de control a benzii care compensează deplasarea este
dependentă în special de acceleraţia utilizatorului. La o deplasare cu o viteză constantă, forţa de
inerţie care acţionează asupra utilizatorului este minimă. În cazul unui accelerări bruşte a
deplasării, de la viteză constantă sau viteză nulă (staţionare) la o viteză superioară (alergare,
sprint) forţa de inerţie influenţează deplasarea [Christensen, 2000]. Limitarea variaţiei vitezei de
compensare permite controlul forţei de inerţie aplicate utilizatorului de către sistem.
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2.7 Studiu privind controlul interfeţelor de deplasare
Sistemul de control al interfeţelor de deplasare reprezintă unul dintre elementele cheie
necesare unei compensări adecvate a deplasării utilizatorului.
Interfeţele de deplasare actuale prezintă următoarele tipuri de sisteme de control:
1. Cu reglare în buclă deschisă (feedforward), având la bază elemente de detecţie şi estimare
a vitezei deplasării [Sugihara, 1999]
2. Cu reglare în buclă închisă sau buclă de reacţie (feedback) pe baza detecţiei poziţiei,
vitezei sau acceleraţiei utilizatorului
3. Cu reglare hibridă care include atât elemente de control în buclă închisă (detecţie şi
corecţie a deplasării) cât şi elemente de estimare a mişcărilor (buclă deschisă)
Controlul interfeţelor de deplasare se face utilizând sisteme de control proporţional integrativ - derivativ (PID) sau variante ale acestora. În cazul acestor sisteme de control reglarea
în buclă închisă este dependetă de corelarea factorilor de control utilizaţi.
2.7.1 Sisteme de control Proporţional - Derivative (PD)
Sisteme de control cu factori PD au fost implementate în cadrul interfeţelor unidirecţionale
dezvoltate de către Minetti [Minetti, 2003] şi Bowtell [Bowtell, 2009]. Pe baza factorilor de
control integraţi se urmăreşte corectarea deviaţiei (erorii) poziţiei faţă de origine sau corectarea
vitezei. Factorul proporţional determină reacţia la valoarea curentă iar factorul derivativ
determină reacţia faţă de viteza de schimbare a erorii dependentă de timp.
2.7.2 Sisteme de control Proporţional - Integrative (PI)
Sistemele de control care integrează factori PI corectează eroarea de compensare printr-o
reacţie faţă de valoarea curentă a poziţiei sau vitezei de deplasare – factorul proporţional şi
printr-o reacţie faţă de suma erorilor recente – factorul integrativ. Sisteme de control PI au fost
implementate în cadru interfeţelor de locomoţie Sarcos Treadport [Christensen, 2000], ATLAS
[Noma, 1998] şi CyberWalk [DeLuca, 2006, 2009].
2.7.3 Sisteme de control Proporţional – Integrativ – Derivative (PID)
Sisteme de control PID au fost incluse în cadrul interfeţei omni-direcţionale (ODT)
[Darken, 1997] şi în cadrul sistemului de locomoţie propus de Lichtenstein [Lichtenstein, 2007].
PID însumează efectele pozitive ale sistemelor de control menţionate anterior (PI şi PD) şi
diminuează efectele negative.

2.8 Concluzii
Pe baza tipurilor de interfeţe de deplasare prezentate şi a analizei comparative propuse, se
poate argumenta că sistemele care susţin cel mai fidel o deplasare apropiată de cea naturală sunt
sistemele prevăzute cu bandă de deplasare. Deşi permit o mare mobilitate a deplasării în special
la viteze constante, limitări ale acestui tip de interfeţe apar în momentele debutului şi încheierii
deplasării sau în momentul variaţiei vitezei utilizatorului. Aceste limitări sunt datorate influenţei
sistemului (a forţei de inerţie) asupra deplasării utilizatorului.
În ultimii ani un set de soluţii care să rezolve această problemă au fost propuse, însă nici
una nu a oferit un răspuns complet. Astfel, pentru limitarea efectului forţei de inerţie
Moghaddam [Moghaddam, 1993] a propus variaţia vitezei benzii de deplasare, iar
Darken[Darken, 1997] şi Hollerbach [Hollerbach, 2000] au propus utilizarea unui braţ mecanic
care să permită simularea şi limitarea acestui efect. Utilizarea acestor metode nu a fost suficientă
şi s-a ajuns la concluzia că pentru minimizarea efectului forţei de inerţie este necesară mărirea
suprafeţei de deplasare [Darken, 1997], [Christensen, 2000] [Hollerbach, 2002], [CyberWalk,
2006 d]. Dar, dimensiuni mari ale interfeţelor de deplasare adaugă un nou set de probleme din
mai multe puncte de vedere, cele mai importante fiind limitarea utilizării sistemelor actuale de
imersie (în special tip CAVE) şi integrarea interfeţei de locomoţie (datorită dimensiunilor) întrun sistem complet care să permită reprezentarea mediului virtual.
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Astfel, este necesară o nouă abordare a problemei limitărilor şi constrângerilor interfeţelor
de deplasare cu bandă. Un element important, dar care a fost foarte puţin cercetat în cazul
implementărilor anterioare, este sistemul de control al interfeţei de deplasare. Un control
adecvat, pe baza căruia dinamica funcţionării sistemului să fie în strânsă legătură cu dinamica
deplasării utilizatorului, poate oferi o soluţie completă în cazul limitărilor sistemelor cu bandă
prezentate. Pentru a putea identifica
1. PID sau Fuzzy
2. Creșterea virtuală a
soluţia
completă
este
necesară
Algoritmi de control
suprafeței de deplasare
3. Limitarea inerției
stabilirea unui compromis între
sistemului
suprafaţa de deplasare şi sistemul de
Suprafața de
control. Acest compromis este
1. Cinematica pozițiilor
deplasare
Factori
succesive ale utilizatorului
probabilistici
2. Măsurarea direcțiilor
dependent de un set de factori (fig.
succesive ale deplasării
Compromis
Dependență
2.23) probabilistici, cognitivi [Dascălu,
2008] şi tehnologici, dar în special de
1. Intenția deplasării
Factori cognitivi
Sistem de control
sistemul şi algoritmii de control
utilizaţi.
1. Detecția deplasării
Factori tehnologici
2. Prelucrarea datelor
Pentru a susţine cercetarea
3. Transmisia datelor
Fig. 2.23 Factorii care asigură compromisul necesar compensării deplasării umane la
navigarea în medii virtuale prezenta
definirii unei platforme de deplasare complete
lucrare propune două obiective.
Obiectivul principal al tezei îl reprezintă dezvoltarea unui nou sistem de navigare în medii
virtuale caracterizat de o nouă interfaţă haptică de compensare a deplasării, noi scheme şi
metode logice de control ale interfeţei şi de mediul virtual specific. Se urmăreşte astfel
explorarea interacţiunii interfaţă-utilizator (om-maşină) în cadrul compensării mersului uman
normal şi posibilitatea corelării interfeţei cu mediul virtual imersiv în scopul navigării
utilizatorului. Obiectivul secundar este caracterizat de cercetarea metodelor prin care se poate
realiza compensarea deplasării umane pe baza de tehnici şi algoritmi de control proprii, integraţi
în sistemul care coordonează interfaţa dezvoltată. Este necesară dezvoltarea unor modele,
metode şi algoritmi de control, testarea compensării mersului pe baza acestora şi determinarea
metodei optime care asigură deplasarea naturală.

2.9

Plan de cercetare

Pe baza obiectivelor cercetării rezultate în urma analizei interfeţelor de locomoţie actuale,
prezentate în cadrul subcapitolului anterior şi pentru realizarea prezentei lucrări se prezintă
următorul plan de cercetare (Tab. 2.8) care include obiectivele ştiinţifice, activităţile conexe şi
rezultatele asociate cercetării.
Tab. 2.8 Plan de cercetare – obiective, activităţi şi rezultate ale cercetării
Obiective
Activităţi
Rezultate
Studiul interacţiunii Implementarea modelui dinamic al Model dinamic general al sistemului
platformă – utilizator. sistemului interfaţă-utilizator şi a interfaţă-utilizator.
Modele
ale
Determinarea
modelelor de compensare a sistemelor de compensare a deplasării.
metodelor
de deplasării.
compensare
a Dezvoltarea
metodelor
de Metode şi algoritmi de compensare.
mersului
uman compensare a deplasării.
normal.
Cercetarea
experimentală
şi Evaluare a metodelor cercetate.
optimizarea
metodelor
de Metoda optimă de compensare a
compensare.
deplasării umane.
Proiectarea
şi Realizarea structurii hardware Structura generală a platformei de
realizarea
interfeţei generală a interfeţei de compensare compensare a mersului uman.
haptice
de a mersului uman. Integrarea Sistemele
componente
ale
compensare
a sistemelor
componente ale dispozitivului.
mersului uman.
dispozitivului.
Dezvoltarea platformei software Aplicaţii utilizate pentru controlul
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Valorificarea
rezultatelor cercetării.

care asigură controlul sistemului de sistemului de compensare a deplasării
compensare şi interfaţarea cu şi pentru interfaţarea cu sistemele de
sistemele conexe.
detecţie a mişcării, cu sistemul imersiv
şi cu mediul virtual dezvoltat.
Implementarea mediului virtual Mediul virtual tip labirint.
utilizat
pentru
evaluarea
experimentală a funcţionalităţii
interfeţei şi a metodei optime de
compensare a deplasării.
Diseminarea rezultatelor în cadrul Discuţii, demonstraţii, prezentări ale
grupului de cercetare.
rezultatelor.
Publicarea
rezultatelor
şi Publicaţii şi participări în reviste,
participarea la conferinţe, sesiuni sesiuni şi/sau conferinţe, naţionale şi
şi/sau
reviste,
naţionale
şi internaţionale.
internaţionale.
Elaborarea tezei de doctorat.
Teza de doctorat.

3 MODELAREA INTERFEŢEI DE COMPENSARE A
DEPLASĂRII ŞI A SISTEMELOR DE CONTROL
3.1 Modelarea interfeţei de compensare a deplasării
3.1.1 Modelul general al interfeţei
Interfaţa cu bandă de deplasare poate fi comparată cu un sistem de tip conveier. Modelul
benzii de deplasare a fost propus pe baza analogiei cu modelul simplificat al unui conveier clasic.
În figura 3.1 (a), este prezentat modelul conveierului clasic, utilizat pentru deplasarea

(a)
(b)
(c)
Fig. 3.1 (a) Structura unui conveier clasic, platformă cu bandă pentru deplasare - (b) structură, (c)
secţiune

obiectelor de o anumită greutate G. Ecuaţia generală care modelează dinamica conveierului este:

 t   s   t1   t 2   b   Ff   m

(3.1)

unde, τt este cuplul total (Nm), τs este cuplul de sarcină, τt1,τt2 sunt cuplurile cilindrilor activ şi
pasiv ai benzii, τb este cuplul benzii de deplasare, τFf este cuplul forţei de frecare iar τm este
cuplul motor. În figura 3.1 (b) este prezentată interfaţa de deplasare cu bandă, destinată
compensării locomoţiei umane la navigarea în mediul virtual. În figura 3.1 (c) este prezentată
secţiunea interfeţei de compensare, identificând motorul c.c. care acţionează banda, elementele
transmisiei şi forţele de frecare care apar în cadrul sistemului.
Modelul general al interfeţei de compensare este definit de modelul motorului c.c. care
acţionează banda şi care include cuplul motor (include transmisia prin curea) şi cuplul rezistiv
(caracterizat de elementele componente ale sarcinii şi ale sistemului de antrenare) şi modelele
sistemelor de control implementate. Modelul implementat este considerat simplificat datorită
faptului că se neglijează forţele de impact care acţionează asupra sistemului de antrenare a benzii
în timpul deplasării. S-au neglijat aceste forţe deoarece s-a considerat că durata şi influenţa lor
asupra sistemului de compensare este minimă.
10

Compensarea deplasării utilizatorului la navigarea în medii virtuale imersive prin sisteme haptice
Adrian STAVĂR

3.1.2 Modelarea motorului care antrenează banda de deplasare
Motorul de curent continuu care acţionează banda pe care utilizatorul se deplasează este un
motor cu perii şi magnet permanent, încadrându-se în categoria maşinilor de curent continuu cu
excitaţie separată. Ecuaţiile care definesc modelulul motorului cu excitaţie separată în domeniul
timp – t sunt:
di A
 (k e )   (t )
dt
d
(k  )  i A (t )   s (t )  B   (t )  J
dt

u A (t )  R A  i A (t )  L A

(3.6)
(3.7)

unde uA şi iA reprezintă tensiunea (V) şi curentul electric (A) care alimentează motorul c.c., R A şi
LA reprezintă rezistenţa (Ω) şi inductivitatea indusului (H) motorului, eA este tensiunea (V)
electromotoare (t.e.m.) indusă, keΦ este constanta t.e.m.(V-s/rad), kτ Φ este constanta cuplului
motor (Nm/A), ω este viteza unghiulară (rad/s), τs este cuplul de sarcină (N), B este coeficientul
de frecări vâscoase (Nm-s), J este momentul de inerţie raportat la arborele motor (kg-m2), iar
dω/dt este variaţia vitezei unghiulare (rad/s2).
Transmisia momentului motor la nivelul cilindrului de antrenare al benzii de deplasare, se
realizează prin curea politriunghiulară (Poly-V). În figura 3.4 este reprezentată interfaţa de
deplasare (a) şi transmisia (b), la nivelul benzii.
În acest caz pentru a determina valoarea momentului motor la nivelul cilindrului de

(a)
(b)
Fig. 3.4 (a) Elementele componenete ale interfeţei de deplasare, (b) elementele componente ale
transmisiei

antrenare al benzii (parametru necesar modelului general) este necesară determinarea raportului
de transmisie la nivelul roată conducătoare → roată condusă.
Ecuaţiile necesare determinării raportului de transmisie (i) sunt:
i

1 M t2

 M t1

(3.16),

M t1  Fu 

D1
D
; M t 2  Fu  2
2
2

(3.14)

unde, Mt1, Mt2 reprezintă momentele motor şi rezistiv, Fu forţa utilă (N) care acţionează asupra
roţilor, D1 şi D2 sunt diametrele roţii conducătoare şi ale roţii conduse.
Cunoscând valorile diametrelor celor două roţi (34 mm – roata activă şi 91 mm roata
condusă) şi randamentul transmisiei (95%) s-a determinat valoarea raportului i egală cu 2,575.
Pe baza: (i) sistemului de ecuaţii şi funcţiei de transfer a motorului c.c., (ii) modelului
transmisiei şi (iii) parametrilor caracteristici ai motorului, s-a implementat modelul motorului
c.c. care acţionează banda de deplasare (fig. 3.6). Implementarea şi testarea modelului motorului
c.c. s-a realizat utilizând programul software de simulare şi analiză dinamică a sistemelor,
Simulink – Matlab, produs de către firma MathWorks.
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Fig. 3.6 Modelul Simulink al motorului care antrenează banda de deplasare şi al sarcinii

Testarea şi evaluarea modelului propus s-a realizat prin aplicarea unui set de valori de tip
treaptă de tensiune la intrarea sistemului. Setul de valori a inclus 6 valori de tensiune între 1V ÷
56V. S-au considerat trei cazuri de sarcină la care sistemul trebuie să răspundă adecvat: valoarea
minimă - 50 kg, valoarea maximă - 80 kg şi o valoare medie - 65 kg. Răspunsul sistemului în
RPM raportat la funcţiile treaptă aplicate la intrare sunt prezentate în figura 3.7 pentru cazul
valorii medii a sarcinii de 65 kg.

(a)
(b)
Fig. 3.7 Răspunsul motorului care antrenează banda la aplicarea funcţiilor treaptă de 1, 10, 15, 20,
40, 56V pentru o sarcină de 65 kg: (a) simulare Matlab-Simulink, (b) caz real

3.2 Modelarea sistemelor de control
Controlul interfeţei de compensare a deplasării s-a realizat utilizând trei tipuri de sisteme
de control:
 În buclă deschisă prin reglarea răspunsului sistemului raportat la deplasarea utilizatorului,
printr-un estimat al poziţiei utilizatorului
 În buclă închisă cu autoreglarea răspunsului sistemului printr-o funcţie dependentă de
poziţia sau viteza utilizatorului şi control proporţional – integrativ - derivativ (PID)
 Hibrid, prin însumarea metodelor enumerate mai sus
Pe baza modelelor obţinute s-au dezvoltat şi s-au implementat algoritmii de control
necesari interfeţei de deplasare.
3.2.1 Modelul sistemului de control în buclă deschisă
Sistemul în b.d. (fig. 3.10) permite controlul în viteză a interfeţei de compensare a
deplasării, dependent de poziţiile succesive ale utilizatorului pe bandă.

Fig. 3.10 Sistemul de control în buclă deschisă - modelare Matlab-Simulink
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În figura 3.10, X(s) reprezintă transformata Laplace a valorii de referinţă a poziţiei x(t).
Gk(s), GC(s), GU(s), Gθ(s) reprezintă funcţiile de
transfer Laplace ale sistemului. P(s) reprezintă
funcţia de transfer a motorului c.c. cu ieşirea în
viteză unghiulară (rad/s). Y(s) este transformata
Laplace a parametrului de ieşire (viteza liniară a
benzii) a sistemului modelat.
Răspunsul – y(t) al sistemului modelat în
viteză, în cazul unei sarcini egale cu 65 kg şi prin
Fig. 3.11 Simularea Matlab-Simulink a aplicarea la intrarea sistemului a unor funcţii de tip
sistemului de control în buclă deschisă
impuls care simulează poziţia utilizatorului pe bandă
(kin) la 1, 10, 15, 20, 40, 60 cm faţă de origine, este prezentat în figura 3.11.
3.2.2 Modelele sistemelor de control în buclă închisă
În cazul interfeţei de compensare implementate, au fost modelate două tipuri de sisteme de
control. Ambele integrează factori Proporţionali - Integrativi - Derivativi. Primul modelează un
control în poziţie a interfeţei de compensare iar al doilea modelează un control în viteză.

Fig. 3.14 Sistemul de control în poziţie, în buclă închisă - modelare Matlab-Simulink

Sistemul de control în poziţie, este prezentat în figura 3.14. Suplimentar faţă de modelul
precedent apar termenii: GE(s) care reprezintă funcţia de transfer Laplace a buclei de reacţie,
GC(s) care reprezintă funcţia de transfer a sistemului de control PID şi factorul 1/s integrat în
funcţia de transfer a motorului c.c. datorită ieşirii în poziţie unghiulară (rad).
Răspunsul sistemului controlat în poziţie, la aplicarea pe intrare a funcţiei treaptă egală cu
30,5 cm (valoarea maximă admisă de către sistemul de control), în cazul utilizării coeficienţilor
PID optimi, KP: 1; KI: 0,75; KD: 0,125 şi a unei sarcini egale cu 80 kg, este prezentat în figura
3.15.

(a)

(b)

Fig. 3.15 Răspunsul sistemului de control în poziţie – (a) simulare Matlab-Simulink, (b) răspuns
real

Sistemul de control în viteză, este reprezentat în figura 3.16. Suplimentar faţă de modelul
precedent apare termenul GΩ(s) care reprezintă funcţia Laplace a transformării vitezei unghiulare
în viteză liniară şi care este dependentă de raportul de transmisie şi raza tamburului care
antrenează banda de deplasare.
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Fig. 3.2 Sistemul de control în viteză, în buclă închisă - modelare Matlab-Simulink

Răspunsul sistemului controlat în viteză, la aplicarea pe intrare a funcţiei treaptă egală cu
1,35 m/s, în cazul utilizării coeficienţilor PID optimi, KP: 3,5; KI: 0,5; KD: 0,125 şi unei sarcini
de 80 kg, este prezentat în figura 3.17.

(a)
(b)
Fig. 3.17 Răspunsul sistemului de control în viteză – (a) simulare Matlab-Simulink, (b) răspuns
real

3.3 Metode şi algoritmi de control
Ideal, atât în cazul compensării deplasării în poziţie cât şi în viteză, componentele poziţie –
viteză generate de către sistem trebuie să fie egale şi opuse poziţiei respectiv vitezei de deplasare
a utilizatorului:
 
 


( x  x0 ) u  ( x  x 0 ) b
vu  v b
(3.51),
sau
(3.52)




unde, x este poziţia actuală, x 0 este poziţia referinţă, vb ,u sunt viteză instantanee bandă şi viteză
instantanee utilizator. În acest caz utilizatorul ar fi menţinut de către sistem în aceeaşi poziţie, în
zona de referinţă (zonă neutră situată la mijlocul interfeţei), iar abaterile deplasării utilizatorului
faţă de această zonă ar fi egale cu 0.
În realitate apar o serie de constrângeri care sunt dependente de caracteristicile tehnologice
ale sistemului şi de limitările fizice şi de percepţie ale deplasării naturale.
Considerând modelul interfeţei de deplasare şi modelele sistemelor de control descrise în
subcapitolele anterioare s-au dezvoltat o serie de metode şi algoritmi de control care au fost
integraţi în aplicaţia care coordonează platforma de deplasare şi mediul virtual, având rolul de a
minimiza constrângerile apărute şi de a permite o compensare adecvată a deplasării utilizatorilor.
3.3.1 Metode de control în buclă deschisă
Pe baza modelului controlului interfeţei, prezentat în subcapitolul 3.2.1., s-au dezvoltat
două metode de control în b.d. [Stavar, 2011 a] a interfeţei de compensare a deplasării. Pe baza
acestora au fost implementaţi doi algoritmi de control în b.d.
O primă soluţie implementată a fost compensarea deplasării utilizatorului prin creşterea
treptată a vitezei benzii de deplasare (controlul acceleraţiei) în mod dependent de poziţia
utilizatorului faţă de origine şi faţă de limitele platformei. S-a dorit o influenţă minimă a
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sistemului asupra modului în care se deplasează utilizatorul prin creşterea graduală a vitezei de
compensare în special la momentul iniţierii deplasării, urmată de un creştere rapidă a răspunsului
sistemului pe măsură ce utilizatorul se apropie de marginea superioară a interfeţei de deplasare.
S-au implementat astfel 5 praguri de creştere lentă raportate la fiecare 3 cm parcuşi urmată
de 3 praguri de creştere rapidă a vitezei pentru fiecare 10 cm parcurşi de către utilizator. Zona de
referinţă a fost setată la 15 cm fiind suficientă pentru ca sistemul să atenueze oscilaţiile poziţiei
utilizatorului. Suprafaţa de deplasare a interfeţei a fost setată la ± 60 cm faţă de centrul
platformei. Sistemul de urmărire a poziţiei utilizat este sistemul magnetic - Flock of Birds (FoB).
A doua soluţie implementată aduce o îmbunătăţire semnificativă asupra controlului
interfeţei, comparativ cu metoda anterioară. Rezultatele testelor au arătat că sistemul influenţează
naturaleţea deplasării în momentul în care poziţia utilizatorului depăşeşte pragurile pre-setate. Sa dorit astfel o minimizare a influenţei sistemului asupra deplasării prin creşterea numărului de
valori-prag la care sistemul incrementează viteza de compensare şi prin scăderea diferenţei între
aceste valori. Numărul de valori de viteză presetate a crescut la numărul maxim permis de către
sistemul de control – 95. S-a îmbunătăţit astfel precizia sistemului de control al interfeţei de
compensare printr-o incrementare fină a vitezei la fiecare 0,6 cm parcurşi de către utilizator.
Zona de referinţă şi suprafaţa de deplasare sunt identice cazului anterior. Două tipuri de sisteme
de detecţie au fost utilizate: electromagnetic – FoB şi optic – Optitrack FlexV:100R2.
3.3.2 Metode de control în buclă închisă
Metodele de control în buclă închisă au fost dezvoltate pe baza modelelor prezentate în
subcapitolul 3.2.2. Prima metodă include o compensare în poziţie iar a doua o compensare în
viteză a deplasării utilizatorului.
A. CONTROLUL INTERFEŢEI ÎN POZIŢIE - Comparativ cu metodele de control în b.d.
prezentate anterior, sistemul de control în poziţie în b.î., prezintă avantajul compensării
deplasării utilizatorului într-un spaţiu redus la o lungime maximă de 30,5 cm. Datorită utilizării
sistemului de detecţie optică – Optitrack FlexV:100R2, detecţia şi compensarea mersului are loc
cu o precizie crescută. Orice abatere cu 0,24 cm faţă de poziţia anterioară este semnalată
sistemului de control (la un interval de 62,5 ms) pentru a o corecta. Astfel, suprafaţa activă a
interfeţei de deplasare se poate reduce la ± 30,5 cm în jurul zonei de referinţă. În acest caz este
permisă creşterea suprafeţei zonei neutre (de referinţă) până la 40 cm, pentru a asigura limitarea
oscilaţiilor utilizatorului în cazul schimbării rapide a sensului deplasării.
Algoritmul implementat pentru controlul sistemului pentru ambele sensuri de deplasare,
este următorul:
Iniţializare:
 Iniţializeză sistemul de control prin setarea modului de lucru – control în poziţie şi înregistrează
coeficienţii kP, kI, kD în memorie
Buclă repetitivă – 62,5ms:
 Detectează poziţia actuală a utilizatorului xu(t), raportată la poziţia de referinţă xo
 Verifică dacă xu(t) este mai mare sau egală cu limita superioară a suprafeţei de deplasare sau
mai mică decât limita superioară a zonei de referinţă
Dacă DA => Opreşte banda
 Setează sensul de deplasare înainte sau înapoi
 Calculează valoarea parametrului de poziţie transmis sistemului de control ca funcţie între xu(t),
constanta traductorului incremental de poziţie şi factorul de scalare al distanţei, setat la nivelul
sistemului de control
 Trimite parametrul de poziţie sistemului de control al interfeţei, exprimat în format hexazecimal

B. CONTROLUL INTERFEŢEI ÎN VITEZĂ - Deplasarea utilizatorului poate fi compensată
precis printr-un control al vitezei interfeţei de locomoţie. Poziţiile succesive ale mişcării
utilizatorului pe bandă sunt înregistrate şi prelucrate ca viteze instantanee la intervale cunoscute
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de timp. Cunoscând permanent viteza instantanee a utilizatorului, sistemul poate reacţiona
adecvat pentru a o corecta. Utilizarea sistemului de detecţie optică permite o urmărire precisă a
deplasării iar printr-o prelucrare rapidă a informaţiei legate de viteza de deplasare se poate
efectua o compensare promptă a acesteia. Spaţiul necesar compensării în viteză a deplasării este
de ± 12,2 cm. La fiecare abatere a poziţiei actuale a utilizatorului faţă de poziţia anterioară, de
0,096 cm, sistemul de prelucrare calculează viteza instantanee a acestuia şi trimite sistemului de
control semnalul corespunzător. Datorită spaţiului restrâns necesar compensării, este permisă în
acest caz, creşterea zonei de referinţă la 50 cm pentru a asigura un spaţiu suficient de atenuare a
vitezei la schimbarea sensului de deplasare.
Metoda de control în viteză în b.î., a fost prezentată comparativ cu metoda de control în
b.d. în cadrul lucrării [Stavar, 2010 b].
O limitare a metodelor de control anterioare, care a fost atenuată în cadrul acestei metode,
este legată de răspunsul în timp real al interfeţei de compensare, raportat la poziţia şi viteza
utilizatorului. Astfel, pe baza analizei timpului de răspuns al sistemului, de la momentul lansării
comenzii de compensare până la momentul răspunsului sistemului, s-a estimat o latenţă medie de
4 x timpul de eşantionare (t egal cu 62,5 ms) datorată algoritmilor şi echipamentul de prelucrare
a datelor şi tehnologiei utilizate pentru transmisia informaţiei (RS232).
Pentru ca sistemul să răspundă în timp real s-a calculat un estimat al vitezei instantanee a
utilizatorului corespunzător momentului de timp următor, care a fost integrat în cadrul unei
funcţii predictive a vitezei instantanee următoare, vu(t+1).
Estimarea vitezei următoare, vu(t+1), s-a realizat prin adăugarea/scăderea (dependent de
tendinţa de creştere/scădere a vitezei) la viteza instantanee actuală, vu(t), a unui factor - p care
defineşte estimatul vitezei instantanee următoare:
vu (t  1)  vu (t )  vu (t  1)  p

(3.54)

unde, vu(t+1), vu(t), vu(t-1) reprezintă vitezele instantanee următoare (estimată), actuală şi
anterioară iar factorul p este media sumei diferenţelor ultimelor 4 poziţii succesive ale
utilizatorului raportate la constanta de timp:

1
p  (| xu (t )  xu (t  1) |  | xu (t  1)  xu (t  2) |  | xu (t  2)  xu (t  3) |) t
3

(3.55)

Algoritmul implementat pentru controlul sistemului pentru ambele sensuri de deplasare,
este următorul:
Iniţializare:
 Iniţializeză sistemul de control prin setarea modului de lucru – control în viteză şi înregistrează
coeficienţii kP, kI, kD în memorie
Buclă repetitivă – 62,5 ms:
 Detectează poziţia actuală a utilizatorului xu(t), raportată la poziţia de referinţă xo
 Verifică dacă xu(t) este mai mare sau egală cu limita superioară a suprafeţei de deplasare sau
mai mică decât limita superioară a zonei de referinţă
Dacă DA => Opreşte banda
 Setează sensul de deplasare înainte sau înapoi
 Calculează valoarea instantanee vu(t) ca funcţie între [xu(t)-xu(t-1) ]/Δt şi vu(t-1)
 Calculează valoarea unui estimat (p) al vu(t+1) pe baza mediei sumei diferenţelor dintre ultimele
4 poziţii succesive ale utilizatorului raportate la constanta de timp(Δt) şi a tendinţei de creştere
sau scădere a vitezei
 Calculează valoarea vitezei următoare vu(t+1), ca funcţie între vu(t), vu(t-1) şi p
 Calculează valoarea parametrului de viteză trimis sistemului de control ca funcţie dependentă
de: vu(t+1) determinată, rază tambur de antrenare, raport de transmisie, formulă de conversie
RPS - RPM şi ecuaţia caracteristică sistemului de control
 Trimite parametrul de viteză sistemului de control al interfeţei, exprimat în format hexazecimal
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3.3.3 Controlul sistemului utilizând o metodă hibridă
Metoda hibridă de control îmbină două tipuri de control (în viteză) a interfeţei unul în b.d.
şi al doilea în b.î. Ambele metode sunt prezentate în subcapitolele 3.3.1 şi 3.3.2.
Testarea interfeţei şi rezultatele experimentale au demonstrat faptul că influenţa sistemului
asupra naturaleţii deplasării este maximă în momentul pornirii din repaus şi în momentul opririi
din deplasare. Dacă controlul deplasării are loc în două etape, într-o primă fază printr-o
compensare lentă care asigură limitarea forţei inerţiale iar în faza a doua, când viteza devine
constantă, prin compensarea rapidă a deplasării, influenţele asupra locomoţiei sunt minimizate.
În acest sens, s-a delimitat suprafaţa de deplasare în două sub-zone, una învecinată zonei
neutre în care se aplică compensarea în b.d. cu limitarea influenţei sistemului asupra locomoţiei
şi a doua în care se aplică compensarea în b.î. nepertubatoare în cazul unei locomoţii cu viteză
constantă. Metoda implementată este hibridă datorită combinării a două tipuri diferite de control.

4 INTERFAŢA DE COMPENSARE A DEPLASĂRII UMANE –
STRUCTURA HARDWARE
4.1 Compensarea mersului uman
Compensarea deplasării este dependentă de cel puţin două sisteme de bază aflate în strânsă
legătură, reprezentate de interfaţa sau dispozitivul fizic care asigură compensarea deplasării şi
sistemul de urmărire-detecţie a poziţiilor succesive ale utilizatorului în timpul deplasării.
4.1.1 Platforma Energetics Power Run 3000 HRC
Platforma Energetics Power Run 3000 HRC (fig. 4.1) a constituit structura de bază a
interfeţei de deplasare implementate.
Platforma originală (fig. 4.1) includea următoarele
subsisteme: banda de deplasare - 1, sistem de decuplare în caz de
pericol cu releu şi comandă magnetică – 2, cadru suport - 3,
interfaţă şi panou de comandă a programelor de alergare - 4.
Pentru a putea utiliza acest dispozitiv în scopul compensării
deplasării utilizatorului a fost necesară anularea interfeţei de
comandă şi a programelor iniţiale şi eliminarea componentelor
electrice şi electronice care alimentau şi controlau banda. Au fost
păstrate şi reutilizate pentru dezvoltarea interfeţei de compensare a
Fig. 4.1 Energetics Power deplasării, doar platforma prevăzută cu banda, cadrul suport al
Run 3000 HRC
platformei şi motorul c.c. al sistemului.

4.2 Implementarea dispozitivului de comandă al sensului şi vitezei de
deplasare
4.2.1 Arhitectura generală a dispozitivului de comandă
Pentru a stabili viabilitatea utilizării motorului original al platformei Energetics Power Run
3000 HRC în cadrul interfeţei nou proiectate, a fost necesară testarea acestuia şi determinarea
parametrilor funcţionali în diferite condiţii de lucru. Astfel, a fost necesară proiectarea şi
implementarea unui circuit de comandă şi a unui stand de lucru care să permită testarea
motorului de c.c. în condiţii de sarcină zero (motor necuplat la sistemul de transmisie al
interfeţei).
Circuitul de comandă reprezintă prima metodă implementată prin care s-a realizat controlul
sensului şi vitezei de rotaţie a motorului c.c. Importanţa implementării acestui sistem, parametrii
caracteristici, subsistemele de protecţie integrate, au constituit elementele determinante pentru
alegerea sistemului de control (subcapitolul 4.3.3). Dintre subsistemele importante ale
dispozitivului de comandă se pot menţiona:
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RS232

Interfață serială
-MAX232

Sistem de
achiziție și
procesare date
– ATMega8

Sistem de
comandă al
tranzistoarelor
de putere –
TLP250

Punte H de
putere –
MOSFET:
IRFB4332

Fir
Rotație

Imax

Dispozitiv de comandă sens și
viteză de deplasare

Senzor de
detecție

RPM

Fig. 4.3 Arhitectura generală a dispozitivului de comandă

 Sub-sistem de Achiziţie şi Procesare Date (A.P.D.) cu microcontroller integrat ATMega8
 Punte H de putere care include patru tranzistoare de putere MOS-FET, IRFB4332
4.2.2 Sistemul de Achiziţie şi Procesare a Datelor
Sistemul A.P.D. (fig. 4.4 b) are rolul de a procesa comenzile iniţiate de către Aplicaţia
Sistemului de Comandă (A.S.C.) şi informaţiile care caracterizează starea de funcţionare a

Fig. 4.4 (b)
Fig. 4.5
Fig. 4.4 (b) Sistemul de achiziţie şi procesare a datelor şi Fig. 4.5 Puntea H de putere

motorului, recepţionate prin intermediul canalelor
microcontroller-ul din familia AVR-Atmel, ATMega8.

de

control.

Sistemul

integrează

4.2.3 Puntea H de putere
Puntea H, figura 4.5, include cele patru tranzistoare de putere MOSFET IRFB4332
necesare controlului curentului care antrenează motorul c.c. şi modulele de comandă ale
tranzistorilor - TLP250 şi de conversie a tensiunii DC/DC, aferente fiecărui tranzistor. Comandat
în semnal PWM acest subsistem are rolul de a controla puterea aplicată motorului şi sensul de
rotaţie.
4.2.4 Testarea ansamblului dispozitiv de
comandă – motor c.c.
Testarea reală a sistemului format din
dispozitivul de comandă şi motorul c.c. [Stavăr,
2010], a urmărit: determinarea vârfurilor
maxime de curent prin indusul motorului în
cazul acţionării în condiţii de sarcină zero şi
determinarea răspunsului motorului la variaţia
anumitor factori – polaritatea semnalului
Fig. 4.10 (b) Standul de testare al motorului electric care determină sensul rotaţiei, factorul
de umplere al semnalului PWM care
c.c.
controlează viteza de rotaţie, coeficienţii PID ai sistemului de control care asigură controlul
motorului c.c. În figura 4.10 (b), este prezentat standul de test care include A.S.C. care rulează de
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pe calculator, dispozitivul de comandă a vitezei şi sensului de rotaţie, programatorul USB, sursa
de alimentare şi motorul c.c care antrenează banda.
Prin implementarea şi testarea experimentală a sistemului format din dispozitiv de
comandă şi motor c.c.:
 S-a determinat ca viabilă metoda de control în buclă închisă şi control PID a sensului şi
vitezei de rotaţie a motorului
 S-au determinat vârfurile maxime de curent de aproximativ 30A care pot apărea în
condiţiile unei alimentări optime a sistemului de compensare la + 60Vdc
 S-a determinat stabilitatea răspunsului sistemului (4,083% deviaţie medie faţă de valoarea
de referinţă) prin setarea corespunzătoare a factorilor PID
 S-a stabilit posibilitatea controlului turaţiei şi a sensului motorului prin punte H şi metodă
PWM
 S-au determinat sistemele de protecţie minim necesare sistemului de control: protecţie la
supracurenţi şi la supratensiuni

4.3 Interfaţa de compensare a mersului
4.3.1 Arhitectura interfeţei de compensare a deplasării
Arhitectura generală a interfeţei de compensare a deplasării este prezentată în figura 4.12.
RS232 și USB2.0

Sistem de antrenare a interfeței de
deplasare

Motor c.c.

Sisteme de detecție

Traductor de
rotație
TIRO1000

Senzor magnetic –
Flock of Birds

Senzor optic
– Optitrack
V100:R2

RPM

RS232
Sistem de
control Robteq
AX2560

Transformator
toroidal
220 Vac – 60 Vac

Aplicația de control

+60 Vdc

Filtru capacitiv
-235000 uF

Punte redresoare
60Vac - 60Vdc

+60 Vac

Fig. 4.12 Arhitectura interfeţei de compensare a deplasării

Aceasta include următoarele sisteme componente: calculatorul gazdă, sistemul de control,
sistemul de alimentare, motorul c.c., traductorul incremental rotativ optic, platforma cu bandă
de deplasare şi sistemele de detecţie a mişcării.
4.3.2 Calculatorul HP EliteBook 6930p
Calculatorul HP EliteBook 6930p împreună cu sistemul de control alcătuiesc interfaţa care
controlează sistemul de compensare a deplasării. Calculatorul are rolul de a rula: aplicaţia care
controlează interfaţa de deplasare prin algoritmii specifici, aplicaţia care corelează mersul real cu
navigarea în mediul virtual, aplicaţia care generează mediul virtual cât şi aplicaţiile care asigură
înregistrarea şi afişarea parametrilor cinematici ai deplasării utilizatorilor şi a parametrilor de
stare ai sistemului de compensare.
4.3.3 Sistemul de control AX2560
Sistemul de control AX2560 este un sistem comercial produs de către compania Roboteq
[Internet 4.1] şi este utilizat pentru controlul motoarelor c.c.
Controlul vitezei şi sensului motorului se realizează cu mare precizie datorită buclelor de
control integrate in AX2560. Comunicaţia cu calculatorul HP EliteBook 6930p se realizează prin
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intermediul interfeţei seriale RS232. Sistemul include o punte H dublă (două canale de control)
pentru operarea înainte - înapoi a sensului de rotaţie al motorului. Controlul punţii de putere se
realizează în semnal PWM la o frecvenţă de 16 kHz asigurând astfel o funcţionare adecvată
tranzistorilor de putere MOSFET integraţi. AX2560 asigură comunicarea cu traductorul optic
incremental – TIRO1000, comunicare care are ca scop controlul de înaltă precizie al motorului
c.c. atât în viteză cât şi în poziţie.
4.3.4 Sursa de tensiune, puntea redresoare şi filtrul capacitiv
A. SURSA DE TENSIUNE
Motorul care acţionează interfaţa implementată utilizează o sursă de alimentare (fig. 4.17)
de + 60 Vdc. Această tensiune este asigurată de către un transformator toroidal, proiectat pentru
a susţine valorile de tensiune şi curent determinate în cadrul subcapitolului 4.2.4.
Parametrii caracteristici ai transformatorului care alimentează interfaţa de compensare a
mersului uman sunt prezentaţi în tabelul 4.3.
Tab. 4.3 Parametrii caracteristici transformatorului care alimentează interfaţa de locomoţie
Parametru
Valoare

PVA [VA]
2000

PE [W]
1382

IAC [A]
41.47

VAC [V]
49.6

IDC [A]
23.04

VDC [V]
60

B. PUNTEA DE REDRESARE A TENSIUNII TRANSFORMATORULUI
Datorită valorilor mari ale curenţilor de vârf care apar la alimentarea sistemului, la debutul
sau în timpul deplasării utilizatorului (influenţa forţelor de impact asupra comportamentului
dinamic al benzii de deplasare) dimensionarea corectă a punţii de redresare prezintă un rol
deosebit de important pentru siguranţa echipamentelor electronice.

Fig. 4.17
Fig. 4.18
Fig. 4.19
Fig. 4.17 Sursa de tensiune, Fig. 4.18 Puntea redresoare şi Fig. 4.19 Filtrul capacitiv

Pentru implementarea punţii redresoare (fig. 4.18) s-au utilizat patru diode de putere de
tipul - KS 1060, care prezintă următoarele caracteristici: VRRM (tensiunea maximă repetitivă):
100V, IFSM (curentul de suprasarcină maxim): 1,5 kA la10ms şi IFRM (curentul de vârf
repetitiv): 200 A.
C. FILTRUL CAPACITIV
Filtrajul capacitiv (fig. 4.19) este format din cinci condensatoare de mare capacitate 47000 µF, aşezate în configuraţie paralelă, rezultând un total de - 235000 µF. Filtrajul capacitiv
are rolul de “rezervor” de energie, capacitatea mare fiind necesară pentru a absorbi vârfurile de
curent (1,3 KA) apărute la alimentarea circuitului sau la schimbarea rapidă a vitezei sau a
sensului de deplasare, cât şi pentru a asigura o accelerare rapidă a motorului care antrenează
banda de deplasare. Valoarea mare a capacităţii filtrului permite alimentarea de la reţea a
sistemului de control şi nu pe bază de acumulatori (conform specificaţiilor producătorului).
20

Compensarea deplasării utilizatorului la navigarea în medii virtuale imersive prin sisteme haptice
Adrian STAVĂR

4.3.5 Motorul c.c. care antrenează banda de deplasare
Rolul motorului c.c. integrat în cadrul interfeţei de compensare a deplasării este de a
antrena banda de deplasare conform comenzilor primite de la sistemul de control şi aplicaţiei
care rulează pe calculator.
Motorul c.c. utilizat în cadrul interfeţei de deplasare este un motor cu magnet permanent,
încadrându-se în categoria maşinilor de curent continuu cu excitaţie separată.
Valorile parametrilor caracteristici motorului c.c. sunt prezentate în tabelul 4.4.
Tab. 4.4 Parametrii caracteristici motorului c.c.
Tensiunea nominală
Curent nominal
Putere mecanică nominală
Rezistenţa indusului
Inductivitatea indusului
Randamentul mototului
Constanta t.e.m.
Constanta cuplului motor
Coeficientul de frecări vâscoase
Momentul de inerţie total

Un [V]
In [A]
Pn[c.p.]
RA [Ω]
LA [Ω]
η [%]
keϕ [Vs/rad]
kτϕ [Nm/A]
B [Nms]
J[kgm2]

180
7,5
1,5
2.075
18,78x10-3
82,88
0,392
0,392
9,95 x10-4
3,37 x10-2

4.3.6 Traductorul optic – TIRO 1000
Traductorul rotativ TIRO1000 (Traductor Incremental Rotativ Optic), este un traductor
incremental de poziţie care generează impulsuri.
În cadrul interfeţei dezvoltate este utilizat pentru determinarea numărului de revoluţii ale
motorului c.c. pe minut (RPM). Pe baza acestui parametru se determină viteza benzii de
deplasare a interfeţei de compensare a mersului.
TIRO1000 este cuplat la motorul c.c. care antrenează banda, printr-un cuplaj flexibil
(raport de transmisie 1:1) care are rolul de a-l proteja de vibraţii dinamice, şocuri, creşteri
accidentale ale momentului motor transmis, sau dezalinieri liniare ori unghiulare cauzate de
motorul c.c.
Pentru a comunica cu sistemul de control, semnalele în cuadratură trimise de către
TIRO1000 sunt interfaţate de către un modul de prelucrare a
semnalelor care se află integrat în cadrul sistemului de control.
4.3.7 Platforma cu bandă de deplasare
Platforma cu bandă de deplasare are rolul de a asigura
compensarea locomoţiei utilizatorului şi reprezintă unul dintre
elementele de bază ale interfeţei dezvoltate. Structura actuală
(fig. 4.27) reprezintă varianta modificată a platformei Energetics
Power Run 3000 HRC.
Banda de deplasare prezintă o lungime de 1,5 m şi o lăţime
Fig. 4.22 Banda de deplasare
de 0,5 m. Pentru a asigura protecţia utilizatorului se utilizează
– structură actuală
doar 1,2 m din lungimea totală a benzii. Alături de cadrul rigid
de protecţie, interfaţa mai este prevăzută cu un sistem de protecţie software de oprire a
funcţionării în cazul în care utilizatorul depăşeşte suprafaţa activă de deplasare şi cu buton de
pericol, caz în care se opreşte alimentarea cu energie a întregului sistem.

4.4 Sistemele de detecţie utilizate în cadrul interfeţei de compensare
a deplasării
4.4.1 Sistemul magnetic - Flock of Birds
Pentru a urmări mişcarea utilizatorului pe bandă şi pentru a controla interfaţa de deplasare
s-a utilizat, într-o primă etapă, un sistem magnetic de detecţie - Flock of Birds produs de către
compania Ascension Technology Corporation [Internet 4.2].
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FoB este un sistem electromagnetic de detecţie a poziţiei şi orientării capului, mâinii sau
întregului corp al utilizatorului. Translaţia şi rotaţia segmentului urmărit se realizează pe 6 DOF.
Sistemul este compus din 1 ÷ 4 sisteme de detecţie care comunică cu calculatorul prin
interfaţa serială (RS-232) şi între ele printr-o magistrală de date FBB (Fast Bird Bus).
În cadrul interfeţei de compensare a deplasării s-au utilizat 1 senzor emiţător şi 2 senzori
receptori, unul pentru detecţia centrului de greutate al utilizatorului, ataşat la nivelul trunchiului
utilizatorului şi al doilea pentru detecţia orientării capului utilizatorului.
4.4.2 Sistemul optic – Optitrack FlexV:100R2
Al doilea sistem utilizat pentru a urmări mişcarea utilizatorului pe bandă şi pentru
controlul interfeţei de deplasare este sistemul optic de detecţie – Optitrack FlexV:100R2 (fig.
4.31 b) produs de către compania NaturalPoint [Internet 4.3].
Optitrack FlexV:100 este un sistem care utilizează camere cu detecţie în infraroşu şi
senzori reflexivi ataşaţi la nivelul segmentelor corpului utilizatorului. Utilizând programul
software dedicat - Optitrack Arena, sistemul poate monitoriza diferite segmente - Rigid Body,
definite de poziţia a minim 4 senzori reflexivi, sau poate monitoriza întregul corp al utilizatorului
– Skeleton, definit de poziţia a 34 de senzori.
În cadrul interfeţei de compensare a deplasării s-au monitorizat două segmente ale
corpului. Primul segment (Rigid Body 0) este definit de 6 senzori reflexivi ataşaţi la nivelul
trunchiului utilizatorului şi care reprezintă centrul de greutate al acestuia. Rigid Body 0 prezintă
importanţă pentru controlul interfeţei de deplasare şi la navigarea utilizatorului în mediul virtual.
Al doilea segment (Rigid Body 1) este definit de 5 senzori ataşaţi la nivelul capului utilizatorului
şi are rolul de a controla rotaţia în mediul virtual.

4.5 Analiză comparativă între interfaţa implementată şi sistemele
existente
Pentru a putea caracteriza obiectiv interfaţa de compensare dezvoltată, este necesară o
analiză comparativă a parametrilor caracteristici în raport cu alte interfeţe de locomoţie din
aceeaşi categorie, implementate pe plan mondial. Caracteristicile interfeţei de compensare
implementate sunt:
 Viteză maximă: la tensiune de alimentare de + 180Vdc corespunzătoare controlului
unidirecţional – 18 km/h (5 m/s), iar la tensiunea de alimentare de + 60Vdc
corespunzătoare sistemului de control bidirecţional - 1,87 m/s
 Lungime: 1,5 m, lăţime: 0,5 m, suprafaţa activă: 0,7 m2
 Motor de acţionare bandă: 1,12 kW
 Sistem de detecţie: Optic, magnetic
 Sistem de imersie: CAVE
Caracterizarea comparativă s-a realizat în două etape:
(i) În raport cu sistemele uni şi bidirecţionale – tabelul 4.7
Tab. 4.7 Comparativ al parametrilor caracteristici interfeţelor de locomoţie uni şi bidirecţionale
raportat la interfaţa implementată
Interfaţa

Sarcos Treadport
ATLAS
Woodway
Desmo S
Lichtenstein
Medie
Interfaţa
de
compensare
Diferenţa (%)
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Viteză
max. (m/s)
3
4

Lungime
(m)
2,43
1,45

Lăţime
(m)
1,22
0,55

Suprafaţa
activă (m2)
1,69
0,79

Motor
(kW)
3,73
-

5.58

1,64

0,55

0,90

1,49

4,19
5

1,84
1,5

0,77
0,5

1,12
0,7

2,61
1,12

+19,33

-18,48

-35,1

-37,5

-57,1

Sistem de
detecţie
Mecanic
Optic,
magnetic
Magnetic

Sistem de
imersie
CAVE
HMD

Optic,
magnetic

CAVE

Ecran 2D

Compensarea deplasării utilizatorului la navigarea în medii virtuale imersive prin sisteme haptice
Adrian STAVĂR

(ii) În raport cu sisteme omni-direcţionale – tabelul 4.8
Tab. 4.8 Comparativ al parametrilor caracteristici interfeţelor de locomoţie omnidirecţionale raportat
la interfaţa implementată
Interfaţa
ODT

Viteză
max. (m/s)
2

Lungime
(m)
2,21

Lăţime
(m)
2,01

Suprafaţa
activă (m2)
1,69

Motor
(kW)
3,12

Sistem
detecţie
Mecanic

TORUS

1,2

1

1

1

0,2

Magnetic

Cyberwalk
CyberCarpet
Medie
Interfaţa
de
compensare
Diferenţa (%)

1,4
2
1,65
1,87

6
0,8
2,50
1,5

6
0,8
2,45
0,5

20,25
2,51
6,36
0,7

40
14,44
1,12

Optic
Optic

+13,33

-40

-390

-808

-1189

Optic,
magnetic

Sistem
imersie
Ecran 2D
HMD
Ecran 2D
HMD
HMD
HMD
CAVE

Sistemul de detecţie optic, utilizat în cadrul interfeţei de compensare a deplasării,
reprezintă soluţia optimă în cazul acestui tip de interfeţe datorită acurateţii detecţiei, vitezei
superioare de transmisie a datelor, neobstrucţionării mişcărilor utilizatorului prin senzori şi
cabluri de transmisie suplimentari, comparativ cu alte sisteme de detecţie. Dintr-un număr de
şapte interfeţe existente analizate, doar trei au utilizat un sistem de detecţie optic.
Pentru o imersie completă a utilizatorului la navigarea prin mediul virtual s-a utilizat
sistemul de proiecţie CAVE. Avantajele utilizării unui astfel de sistem sunt multiple comparativ
cu alte sisteme de proiectare a imaginilor de tip HMD sau ecrane 2D. Dintre interfeţele de
locomoţie existente, doar sistemul Sarcos Treadport utilizeză un sistem de proiecţie CAVE.

5 INTERFAŢA DE COMPENSARE A DEPLASĂRII UMANE ARHITECTURA SOFTWARE
5.1 Aplicaţia sistemului de comandă a sensului şi vitezei de rotaţie a
motorului care antrenează banda
Aplicaţia Sistemului de Comandă (A.S.C.) are rolul de a controla motorul care antrenează
banda de deplasare prin intermediul dispozitivului de comandă. Dezvoltarea A.S.C. a cuprins
două etape:
 Implementarea programului care controlează motorul c.c. şi înregistrarea acestuia în
memoria microcontroller-ului ATMega8 (parte a sistemului de Achiziţie şi Procesare Date
– A.P.D.)
 Implementarea interfeţei vizuale utilizate pentru trimiterea comenzile necesare sistemului
A.P.D.
5.1.2 Implementarea interfeţei de comandă a motorului
Interfaţa vizuală permite configurarea şi transmiterea de către operator a comenzilor care
controlează sensul şi rotaţia motorului c.c. Sistemul comunică prin intermediul interfeţei seriale
cu microcontroller-ul ATMega8, în memoria căruia a fost înregistrat programul prezentat în
subcapitolul anterior. Practic, interfaţa are rolul de a permite comunicarea utilizator –
microcontroller, în mod grafic.
Pentru dezvoltarea interfeţei de comandă s-a utilizat compilatorul Visual Basic 6.0 din
suita de programe Microsoft Visual Studio 6.0 [Internet 5.3]. Limbajul utilizat pentru dezvoltarea
interfeţei este Visual Basic.
Interfaţa a fost implementată în două etape. Într-o primă fază (fig. 5.7), s-a dorit ca motorul
să poată fi controlat exclusiv de către operatorul uman. În a doua etapă (fig. 5.8), s-a dorit ca
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sistemul de comandă să înlocuiască operatorul uman. Astfel, a fost necesară implementarea
software a unui algoritm de control PID.

Fig. 5.7
Fig. 5.8
Fig. 5.7 Interfaţă de comandă cu control manual de către operator şi Fig. 5.8 Interfaţă de comandă
cu control automat PID

5.2 Platforma software care coordonează interfaţa de compensare a
deplasării
Comanda şi interacţiunea cu interfaţa de compensare a deplasării se realizează cu ajutorul
unei platforme care include sub-module software cu diverse funcţii. Scopul principal pentru
implementarea platformei software a fost de a crea o arhitectură capabilă să coreleze diferite
interfeţe de Realitate Virtuală (RV) sub aceeaşi aplicaţie software. Scopul secundar, a fost de a
simplica comunicaţia dintre diferitele sisteme RV, care alcătuiesc interfaţa de compensare a
deplasării, prin adăugarea de segmente scurte de cod (clase, funcţii) sub aceeaşi structură
software (program) pentru extinderea funcţionalităţii.
Astfel, toate protocoalele de comunicaţie utilizate, amintind transmisia serială, recepţia
UDP, fluxul de semnal video, se regăsesc sub aceeaşi arhitectură software.
Cei trei vectori de interacţiune ai structurii software (Fig. 5.9) cu sistemul de locomoţie
sunt:
 Comunicarea cu sistemul de detecţie – optic (Optitrack) sau magnetic (Flock of Birds)
 Comunicarea cu sistemul imersiv – CAVE
 Comunicarea cu sistemul de control – Roboteq AX2560
Fiecare dintre aceste tipuri, de comunicare cu dispozitivele RV specifice, vor fi prezentate
în detaliu, în subcapitolele următoare.
SISTEME DE DETECȚIE
Optitrack

Ferestre cu
parametri
specifici
Fișiere *.txt
cu
parametri
specifici

PLATFORMA SOFTWARE
sau

Afișarea datelor
Înregistrarea datelor
Prelucrarea datelor –
Metode și algoritmi
Labirint
virtual –
Maze.wrl

Poziția și orientarea
corpului/capului
Detecție Marker/Rigid
Body/Skeleton
BS Contact Stereo
OpenGL Driver
Parametri de stare
specifici sistemului
de control
Comenzi: !Axx/!axx

Detecția
poziției

Comunicarea cu
sistemul de detecție
Comunicarea cu
sistemul de imersie CAVE

CAVE

Semnal VIDEO

Comunicarea cu
sistemul de control –
Roboteq AX2560

Clase {...}
Funcții ()
Program de control –
LabirintRVView.cpp

Fig. 5.9 Structura modulară a platformei software
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5.2.1 Structura programului - LabirintRV care defineşte platforma software
Pentru implementarea aplicaţiilor, claselor, funcţiilor şi datelor membre care alcătuiesc
platforma software s-a utilizat limbajul C++ şi bibliotecile MFC (Microsoft Foundation Clases).
Codul care descrie funcţionalitatea platformei software s-a implementat utilizând mediul
de dezvoltare Microsoft Visual Studio 2005 [Internet 5.3].
În funcţie de rolul pe care îl prezintă şi scopul pentru care sunt utilizate, clasele LabirintRV
se clasifică în:
 Clase de bază – reprezintă clasele de structură ale programului LabirintRV, sunt derivate
din clasele MFC şi includ funcţiile membre care definesc funcţionalitatea aplicaţiei:
CMainFrame, CLabirintRVApp, CLabirintRVDoc, CLabirintRVView
 Clase utilizate pentru integrarea sistemelor de detecţie – reprezintă clasele utilizate pentru
transmisia – recepţia informaţiilor legate de poziţia şi orientarea utilizatorului la deplasare
pe interfaţă: CBird, NatNetClient, NatNetServer
 Clasa utilizată pentru managementul mediului virtual 3D – reprezintă clasa de bază
(wrapper) a programului de vizualizare BS Contact, utilizată pentru coordonarea şi
reprezentarea mediului virtual: CContact3D
 Clase utilizate pentru reprezentarea parametrilor - reprezintă clasele care asigură afişarea şi
reprezentarea parametrilor cinematici ai deplasării şi parametrilor de stare ai sistemului de
control: CKinematics, CVoltage, CAmperage, CPower, CTemperature, CRPM
O astfel de organizare a datelor sub forma unei platforme software prezintă multiple
avantaje prin asigurarea modularităţii codului şi prin refolosirea structurilor de date pentru
dezvoltarea de noi aplicaţii specifice pentru interfaţa de compensare a deplasării şi mediul virtual
implementat.
5.2.2 Comunicarea cu sistemul de detecţie electromagnetic
Dezvoltarea funcţiilor integrate în cadrul platformei software, necesare comunicării cu
sistemul electromagnetic de detecţie a poziţiei - Flock of Birds (Ascension Technology
Corporation [Internet 4.2]) a avut la bază pachetul de programe (versiunea 3.07) pus la dispoziţie
de către compania producătoare: Bird.dll, Bird.h, Bird.lib şi clasa Cbird implementată. Astfel,
driver-ul Bird.dll interfaţează diferitele funcţii şi structuri implementate pentru comunicarea cu
sistemul Flock of Birds. Acestea sunt definite în cadrul bibliotecii Bird.lib.
În cadrul aplicaţiei dezvoltate pentru comunicarea cu sistemul de detecţie magnetic au fost
definite trei funcţii de bază: OnStartFOB(), OnStopFOB() şi OnTimer(ID_TIMER_FOB). Pe
baza acestor trei funcţii se realizează comunicarea cu echipamentul fizic FOB.
Datele recepţionate oferă informaţii referitoare la poziţia şi rotaţia senzorului receptor faţă
de senzorul emiţător. Unul dintre senzorii receptori este ataşat la nivelul centrului de greutate al
utilizatorului, al doilea la nivelul capului pentru a urmări rotaţia acestuia, iar emiţătorul este
ataşat pe un cadru suport aflat langă interfaţa de deplasare. Astfel, poziţia este reprezentată prin
cele trei coordonate XYZ – position.nX, position.nY, position.nZ iar rotaţia senzorului este
reprezentată în raport cu sistemul de referinţă (senzorul emiţător) prin cele trei tipuri de unghiuri
Euleriene: angles.nAzimuth (Ψ) , angles.nElevation (Θ) şi angles.nRoll (Φ). Aceste informaţii
sunt utilizate ulterior pentru controlul compensării deplasării sau sunt prelucrate, afişate sau
înregistrate.
5.2.3 Comunicarea cu sistemul de detecţie optic
Comunicarea cu sistemul de detecţie optic – Optitrack FlexV:100R2 se realizează utilizând
interfaţa Optitrack Arena 1.5.0 şi pachetul SDK - NatNet 2.1 (NaturalPoint [Internet 4.3]).
Optitrack Arena este o interfaţă dezvoltată de către NaturalPoint pentru a permite
utilizatorului sistemului de detecţie să calibreze camerele video, să creeze corpuri rigide –
RigidBodies sau structuri ale întregului corp de tip Skeleton, să permită detecţia unuia sau mai
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multor utilizatori, să asigure comunicarea în timp real cu sistemul de camere şi să permită
înregistrarea şi exportarea datelor referitoare la detecţia corpurilor.
NatNet SDK (Software Development Kit) este un pachet software de tip client / server
utilizat pentru transmisia / recepţia datelor în cadrul reţelei, de la sistemul de camere Optitrack
FlexV:100R2. Pentru transmisia datelor între server şi client, NatNet utilizează protocolul UDP
(User Datagram Protocol).
Pentru a dezvolta funcţiile necesare transmisiei datelor între aplicaţia server şi aplicaţia
client s-au utilizat bibliotecile NatNetLib.dll, NatNetLibStatic.lib şi fişierele header
NatNetClient.h, NatNetServer.h, natnettypes.h din pachetul NatNet SDK.
Cele mai importante două funcţii implementate pentru comunicarea cu sistemul de detecţie
sunt: DataHandler() şi StartArenaCommunication(). Pe baza acestora se realizează comunicarea
cu aplicaţia server (Optitrack Arena).
Două corpuri rigide, definite unul la nivelul trunchiului utilizatorului (RigidBody0) şi unul
la nivelul capului utilizatorului (RigidBody1), oferă informaţii legate de poziţia şi orientarea în
spaţiu a utilizatorului, în timpul deplasării. Datele care caracterizează poziţia - XYZ prin
intermediul vectorilor - RigidBodies[0].x, RigidBodies[0].y, RigidBodies[0].z şi orientarea prin
intermediul cuaternionilor - RigidBodies[1].qx, RigidBodies[1].qy, RigidBodies[1].qz,
RigidBodies[1].qw sunt transmise de către Optitrack Arena către aplicaţia client. Rotaţia este
ulterior definită prin intermediul unghiurilor Euleriene obţinute pe baza prelucrării cuaternionilor
în cadrul funcţiei GetEulers().
Aceste informaţii legate de translaţia şi rotaţia corpului utilizatorului sunt utilizate pentru
compensarea deplasării, pentru controlul navigarii în mediul virtual sau sunt afişate sau
înregistrate.
5.2.4 Comunicarea cu sistemul imersiv
Reprezentarea 3D a mediului virtual proiectat (subcapitolul 5.3) utilizând sistemul imersiv
Holo–CAVE [Gîrbacia, 2006] se realizează prin intermediul programului specializat de afişare a
mediilor 3D, BS Contact Stereo 7.1 [Internet 5.4] şi a echipamentului hardware specific
sistemului de proiecţie.
Comunicarea între platforma software dezvoltată şi programul BS Contact Stereo şi
sistemul de proiecţie Holo-CAVE se realizează prin intermediul unor clase şi funcţii specifice.
Implementarea acestora a avut la bază pachetul de dezvotare software BS SDK [Internet 5.5],
pus la dispoziţie de către firma producătoare.
Cele patru clase generate, care prezintă importanţă în cadrul reprezentării mediului virtual,
sunt: CMainFrame, CLabirintRVApp, CLabirintRVDoc şi CLabirintRVView. Alături de clasa
wrapper CContact3D, a programului de vizualizare, acestea reprezintă structura de bază a
platformei software.
5.2.5 Comunicarea cu sistemul de control
Comunicarea cu sistemul de control Roboteq AX2560 se realizează utilizând interfaţa
serială RS232 şi protocolul de transmisie a datelor specific acestuia.
Cele trei moduri de control ale sistemului AX2560 sunt: (i) Control în viteză în buclă
deschisă, (ii) Control în viteză în buclă închisă şi (iii) Control în poziţie în buclă închisă.
Sistemul poate fi comandat în mod automat prin setarea tipului de control şi a
coeficienţilor PID, utilizând interfaţa proprie - Roborun 1.9f. [Internet 4.1], sau prin intermediul
comenzilor specifice scrise în consola de comandă.
Platforma software realizează comunicarea cu sistemul de comandă utilizând interfaţa
serială.
Cele mai importante funcţii implementate în cadrul programului LabirintRV, pentru
comunicarea cu sistemul de control, sunt: OnConnect(), OnWrite(), OnStop() şi OnEXIT().
Acestea asigură apelul, configurarea şi conexiunea la portul serial RS232, înregistrarea comenzii
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editate în consola de comandă şi transmisia acesteia către sistemul de control, închiderea
aplicaţiilor şi închiderea transmisiei seriale a datelor.
5.2.6 Prelucrarea datelor
Prelucrarea datelor referitoare la poziţia utilizatorului, prin metode şi algoritmi specifici,
are rolul de a permite controlul interfeţei de deplasare şi coordonarea navigării în mediul virtual.
Controlul interfeţei de locomoţie se realizează pe baza metodelor şi algoritmilor prezentaţi în
cadrul subcapitolelor 3.3.1 ÷ 3.3.3. Coordonarea navigării în mediul virtual se realizează pe baza
unor funcţii specifice dintre care cele mai importante vor fi menţionate în acest subcapitol.
În cadrul platformei software LabirintRV, prelucrarea datelor s-a realizat utilizând clasa
CLabirintRVView şi funcţiile membre specifice.
Prelucrarea datelor este dependentă de sistemul de detecţie şi funcţiile comunicării cu
acesta (subcapitolele 5.2.2, 5.2.3). Sistemul de detecţie asigură parametrii care caracterizează
poziţia şi orientarea corpului utilizatorului. De asemenea, un alt parametru care prezintă un rol
important este viteza de deplasare a benzii, parametru recepţionat de la sistemul de control.
Cele mai importante funcţii implementate în cadrul subsistemului de prelucrare a datelor,
sunt: OnInitialSpeedNoFeedback(), OnInitialPositionFeedback(), OnInitialSpeedFeedback(),
OnInitialSpeedFeedbackAndEstimate(),
OnInitialHybrid(),
OnStartSimulation(),
OnStopSimulation(), CtrlLoop(), OnForward(), OnBackward(), OnLeft(), OnRight(),
CalculateSpeed(), şi OnTimer().
5.2.7 Afişarea şi înregistrarea datelor
Două categorii de date au fost afişate şi înregistrate pentru prelucrări ulterioare. Prima
categorie include parametrii legaţi de translaţia şi rotaţia corpului utilizatorului, obţinuţi utilizând
sistemul magnetic sau sistemul optic de detecţie. A doua categorie include parametrii de stare
specifici sistemului de control, care au fost obţinuţi prin comenzi de interogare adresate acestuia.
Clasele utilizate pentru implementarea ferestrelor de afişare ale parametrilor cinematici ai
deplasării şi parametrilor de stare ai sistemului de control sunt: CKinematics, CVoltage,
CAmperage, CPower, CTemperature, CRPM.

(a)

(b)

Fig. 5.18 Exemple de ferestre grafice de afişare a parametrilor: (a) poziţia centrului de greutate al
utilizatorului (RigidBody0) pe axele XYZ, (b) valoarea RPM a motorului care antrenează banda de
deplasare

Reprezentarea grafică a acestor parametri are loc în timp real şi este dependentă de timerul ID_TIMER_PARAM . Frecvenţa de interogare a sistemului de control setată prin intermediul
ID_TIMER_PARAM este de 20Hz. Două dintre ferestrele de reprezentare a parametrilor sunt
prezentate în figura 5.18.
Pentru evaluarea, compararea şi procesarea ulterioară a parametrilor s-a implementat
înregistrarea automată, în timp real, a acestora, în fişiere text (.txt). Implementarea fişierelor are
loc în cadrul clasei de bază CLabirintRVView prin apelarea clasei I/O - fstream. Trei tipuri de
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fişiere au fost create dependent de tipul datelor înregistrate: ControllerInit.txt, ControllerCmd.txt
şi Kinematics.txt.
5.2.8 Aplicaţii dezvoltate în cadrul platformei software
Pe baza claselor, funcţiilor şi datelor membre implementate în cadrul platformei software
LabirintRV, au fost dezvoltate trei aplicaţii vizuale utilizate pentru coordonarea interfeţei de
compensare a deplasării şi pentru controlul mediului virtual.
Astfel într-o primă etapă a fost necesară dezvoltarea unei aplicaţii (Fig.5.19 a) care să
permită testarea interfeţei de compensare a deplasării prin comandă directă dată de către operator
şi prin urmărirea răspunsului
sistemului.
În etapa a doua s-a dezvoltat
o aplicaţie de control (Fig. 5.19 b)
cu o funcţionalitate mai complexă.
Aceasta a fost dezvoltată o dată cu
implementarea
metodelor
şi
algoritmilor de control în viteză, în
buclă deschisă. Suplimentar faţă de
controlul direct din linia de
comandă
aplicaţia
prezintă
(a)
(b)
următoarele
caracteristici:
Fig. 5.19 Aplicaţii utilizate pentru interacţiunea cu interfaţa
clasele
necesare
de compensare a deplasării: (a) acţionare prin comenzi integrează
comunicaţiei
cu
sistemul
de
specifice, (b) acţionare automată prin algoritmi de control
detecţie
magnetic,
integrează
clasele necesare comunicaţiei cu sistemul de control, integrează cei doi algoritmi de control în
viteză, în buclă deschisă, integrează maşina de stare care controlează secvenţial comunicarea cu
sistemele RV, asigură reprezentarea grafică a parametrilor cinematici ai deplasării şi a
parametrilor de stare ai sistemului prin ferestre de afişare şi asigură înregistrarea datelor în fişiere
(subcapitolul 5.2.7). Această aplicaţie a fost folosită pentru testarea deplasării libere a
utilizatorilor (subcapitolul 6.2.1) şi pentru testarea metodelor de compensare în buclă deschisă
(subcapitolul 6.3).
Aplicaţia de control (Fig. 5.20) dezvoltată în ultima etapă permite interfaţarea sistemului
de compensare cu mediul virtual (subcapitolul 5.3). Suplimentar faţă de aplicaţia anterioară, în
această variantă, au fost integrate clasele şi funcţiile membre necesare reprezentării şi controlului

(a)

(b)

Fig. 5.20 A treia variantă a aplicaţiei utilizate pentru interacţiunea cu interfaţa de compensare a
deplasării: (a) structura aplicaţiei şi meniurile implementate, (b) simularea mediului virtual în
cadrul aplicaţiei

mediului virtual, controlului avatarului utilizatorului şi comunicării cu sistemul imersiv, utilizat
pentru reprezentarea mediului virtual în mod 3D. Conexiunea cu sistemele RV se realizează
automat la lansarea aplicaţiei. Aplicaţia include metodele şi algoritmii de control în buclă
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închisă, în viteză şi în poziţie, metoda a doua de control în viteză în buclă deschisă şi metoda de
control hibrid a compensării deplasării. Aplicaţia a fost utilizată pentru testarea metodelor de
compensare în buclă închisă (subcapitolul 6.4), pentru testarea metodei a doua de compensare în
buclă deschisă (subcapitolul 6.3.3) şi pentru testarea metodei de compensare hibridă
(subcapitolul 6.5) la deplasarea pe bandă corelată cu navigarea prin labirintul virtual.

5.3 Medii virtuale imersive - Navigarea în labirintul virtual
Pentru validarea funcţionalităţii sistemului de compensare a deplasării şi a metodelor de
control propuse a fost necesară implementarea unui mediu virtual. Navigarea în mediul virtual sa realizat în mod corelat cu deplasarea pe interfaţa implementată. În scopul utilizării interfeţei
pentru deplasare pe spaţii de distanţă medie s-a propus dezvoltarea unui mediu virtual tip labirint
care să permită atât navigarea liniară cât şi întoarceri şi rotaţii.
Doi vectori, unul translaţional şi unul rotaţional, asigură deplasarea în mediul virtual.
Translaţia în mediul virtual este corelată cu deplasarea
înainte - înapoi a centrului de greutate al utilizatorului
(RigidBody0) detectată în timpul mişcării. Deoarece
platforma implementată permite doar 1 DOF asigurând
doar deplasarea înainte - înapoi, rotaţia avatarului în
mediul virtual este implementată sub formă de metaforă
de interacţiune corelată cu rotaţia capului utilizatorului
(RigidBody1) în mediul real.
Pentru implementarea mediului virtual s-a utilizat
(a)
pachetul software de proiectare CAD/CAE/CAM –
Fig. 5.24 (a) Labirintul virtual 3D
CATIA versiunea V5R19, produs de către compania
Dassault Systemes [Internet 5.6] şi limbajul de modelare a mediilor 3D – VRML 2.0.
Pentru testarea navigării în mediul virtual au fost propuse şi implementate trei modele ale
labirintului virtual. Primele două s-au dovedit inadecvate testării la momentul proiectării lor în
cadul sistemului de imersie CAVE, datorită dimensiunilor şi complexităţii traseelor.
Varianta a treia a labirintului virtual (Fig. 5.24 a) reprezintă varianta optimă pentru testarea
navigării în mediul imersiv datorită dimensiunii traseului, dificultăţii medii, timpului redus de
parcurgere şi datorită modului de reprezentare 3D optim (dimensiuni fizice naturale) în cadrul
sistemului de imersie.
Labirintul virtual include şapte segmente de traseu, patru rotaţii către stânga şi patru către
dreapta. Lungimea totală a segmentelor labirintului echivalent deplasării pe sol este de 75 m.
În timpul testării navigării prin labirint (fig. 5.25) poziţiile successive ale deplasării,
orientarea capului utilizatorului, viteza benzii care compensează deplasarea, timpul de parcurgere
şi numărul de coliziuni ale
avatarului cu pereţii labirintului
sunt
înregistrate.
Aceşti
parametri prezintă importanţă
pentru evaluari ulterioare ale
metodei de control, ale
funcţionalităţii sistemului, ale
acurateţii
compensării
mişcărilor utilizatorului etc.
Dezvoltarea labirintului
virtual
s-a realizat în două
Fig. 5.25 Testarea compensării deplasării la navigarea prin
etape.
Într-o
primă fază, s-a
labirintul virtual
realizat proiectarea şi implementarea pe baza modulelor de editare CATIA – Sketcher, Part
Design şi Assembly Design, a structurii labirintului virtual. Ansamblul rezultat a fost salvat şi
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exportat în format VRML (Maze.wrl). A doua etapă a inclus modificarea codului VRML generat
şi adăugarea de noi elemente pentru comunicarea cu platforma software şi reprezentarea în
format 3D. Pentru a asigura comunicaţia cu platforma software care controlează şi coordonează
deplasarea avatarului s-a integrat în codul VRML al labirintului virtual o secvenţă de cod
JavaScript. Aceasta include cinci funcţii, dintre care deplasare_dreapta(), deplasare_stânga(),
deplasare_faţă(),
deplasare_spate()
controlează
deplasarea
avatarului,
iar
setCollisionDetection() activează detecţia coliziunilor dintre avatar şi mediu, acesta neputând
trece sau intra prin pereţii labirintului. Separarea deplasării prin cele patru funcţii direcţionale are
rolul de creştere a acurateţii mişcării în mediul virtual.

6 CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND COMPENSAREA
DEPLASĂRII UMANE
6.1 Elemente teoretice ale cinematicii deplasării umane
6.1.3 Compunerea vitezelor la deplasarea pe interfaţa de compensare
Ecuaţia care caracterizează deplasarea utilizatorului pe interfaţa de compensare este:



vu / SR  vu / b  vb / SR
(6.9)


în care, vu / SR reprezintă viteza utilizatorului faţă de sistemul de referinţă (SR) ales, vu / b este

viteza utilizatorului faţă de bandă, iar vb / SR reprezintă viteza benzii faţă de SR. Toate vitezele
sunt exprimate în m/s. SR a fost ales în centrul zonei de referinţă, având axa X perpendiculară
faţă de Y, Z către direcţia de deplasare, axa Y perpendiculară faţă de X, Z în sus şi Z

(a)

(b)

(c)









Fig. 6.2 Compunerea vitezelor la deplasarea pe interfaţă: (a) vu / b  vb / SR (b) vu / b  vb / SR , (c)



vu / b  vb / SR

perpendiculară faţă de X, Y cu orientare exterioară către stânga direcţiei de deplasare. În funcţie
de cei trei factori de viteză care compun ecuaţia deplasării pe bandă avem următoarele cazuri:


 vu / b  vb / SR , situaţie în care utilizatorul înaintează către marginea superioară a benzii de
deplasare (Fig. 6.2 a)


 vu / b  vb / SR , cazul ideal de compensare în care vitezele de deplasare ale utilizatorului şi ale
benzii se anulează reciproc (Fig. 6.2 b)


 vu / b  vb / SR , reprezintă cazul în care utilizatorul este „împins” de către bandă către zona de
referinţă (Fig. 6.2 c)
Conform ecuaţiei de compunere a vitezelor, viteza de deplasare a utilizatorului pe sol vu / sol , echivalentă deplasării pe bandă, este egală cu:
vu / sol | vu / b |  | vb / SR |
(6.10)
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6.3 Testarea metodelor de compensare a deplasării în buclă deschisă
Pentru validarea funcţionării interfeţei de deplasare, în mod adaptat deplasării
utilizatorului, s-au testat metodele de control în buclă deschisă descrise în capitolul 3.3.1. S-a
urmărit de asemenea şi identificarea performanţelor celor două metode implementate şi stabilirea
metodei optime pentru a fi ulterior utilizată. Într-o primă etapă s-au testat metodele de
compensare în buclă deschisă utilizând sistemul de detecţie magnetic. În etapa următoare s-a
evaluat experimental metoda a doua de control utilizând sistemul de detecţie optic şi integrând
interfaţa în sistemul de imersie CAVE.
6.3.1 Participanţi şi metoda de testare
Testarea metodelor de control a interfeţei de compensare a deplasării s-a realizat fără
proiectarea mediului virtual (Fig. 6.7). S-a urmărit doar translaţia utilizatorilor pe bandă şi
răspunsul sistemului, utilizând ambele metode.
Opt persoane au participat la test, dintre care trei tinere şi cinci tineri.
Vârsta participanţilor s-a încadrat între 24 ÷ 26 ani, cu o medie de 25,375 ± 0,74 ani.
Înălţimea participanţilor s-a situat între 1,64 ÷ 1,82 m, având media de 1,76 ± 0,065 m.
Greutatea participanţilor a fost între 52 ÷ 82
kg, cu media de 67 ± 10,32 kg.
Pentru măsurarea şi înregistrarea
cinematicii deplasărilor pe interfaţa de
compensare a deplasării, s-a utilizat sistemul
de detecţie magnetic – FoB. Poziţionarea
emiţătorului şi receptorului FoB a fost
similară celei descrise în metoda anterioară.
La momentul testării, trei dintre
utilizatori erau familiarizaţi cu deplasarea pe
bandă, iar restul nu erau familiarizaţi deloc.
Utilizatorilor li s-a permis adaptarea la
Fig. 6.7 Testarea interfeţei utilizând sistemul de sistemul de deplasare printr-o sesiune de
deplasare liberă de 10 minute. Între perioada
detecţie magnetic – Flock of Birds
de acomodare cu sistemul şi testarea propriuzisă s-a permis o pauză de 5 minute.
Ambele metode au fost testate secvenţial fără pauză între ele. Sesiune de test a inclus două
perioade de deplasare înainte şi două de deplasare înapoi astfel:
 0 ÷ 40 s – deplasare înainte, 40 ÷ 60 s – deplasare înapoi, 60 ÷ 100 s – deplasare înainte,
100 ÷ 120 s – deplasare înapoi
S-au înregistrat parametrii cinematici ai deplasării, raportat la nivelul celor trei axe X, Y,
Z, la o perioadă de eşantionare a datelor de 125 ms. Asupra modului de deplasare nu au fost
impuse constrângeri, utilizatorii deplasându-se liber pe toată suprafaţa interfeţei.
6.3.2 Rezultatele experimentale ale testării

Valorile medii ale poziţiei faţă de zona de referinţă - xu / SR (t ) şi ale vitezei de deplasare ale


utilizatorilor - vu / b (t ) cât şi valorile medii ale vitezei benzii - vb / SR (t ) care compensează
deplasarea sunt prezentate în tabelul 6.1. Pentru fiecare parametri sunt precizate atât erorile cât şi
deviaţiile standard. De asemenea este prezentată şi viteza de deplasare medie echivalentă


deplasării pe sol - vu / b (t )  vb / SR (t ) .
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Tab. 6.1 Parametrii cinematici obţinuţi în urma testării comparative a metodelor de control în buclă
deschisă
Metoda
de
control
Prima metodă
de control
A doua metodă
de control

Medie
Eroare std.
Deviaţie std.
Medie
Eroare std.
Deviaţie std.

xu/SR(t) [m]

vu/b(t) [m/s]

vb/SR(t) [m/s]

0,261
0,001
0,088
0,226
0,001
0,096

0,868
0,005
0,458
0,942
0,004
0,434

0,867
0,005
0,465
0,943
0,004
0,433

|vu/b(t)|
+
|vb/SR(t)| [m/s]
1.738
0.010
0.910
1,884
0,009
0,860

Pentru a compara cele două metode de control s-a utilizat metoda statistică de analiză
dispersională sau analiza varianţei (ANOVA).
Pentru a afla şi a clasifica informaţiile determinate de naturaleţea deplasării un scurt
chestionar cu cinci întrebări a fost propus. Chestionarul a cuprins următorul set de întrebări:
a. Suferiţi de vreo afecţiune locomotorie?
b. Aţi simţit vreo diferenţă între cele două deplasări / metode de control?
Variante de răspuns: Deloc, Mică, Medie, Mare, Foarte mare
c. Dacă DA în ce constă diferenţa?
d. Ţi-ai pierdut echilibrul? Dacă DA în care dintre etape?
Variante de răspuns: Deloc, Odată, De mai multe ori, Permanent
e. În care dintre cele două etape de mers pe platformă te-ai deplasat mai confortabil, mai natural?
Variante de răspuns: prima etapă, a doua etapă

Pe baza rezultatelor obţinute în urma caracterizării statistice a parametrilor (Tabelul 6.1), a
rezultatelor analizei ANOVA şi a răspunsurilor obţinute în urma aplicării chestionarului, se pot
afirma următoarele:
 metodele de control sunt statistic diferite
 între viteza de deplasare medie a utilizatorilor şi viteza de compensare medie a benzii nu
există diferenţe statistice, în cazul niciuneia dintre metodele de control aplicate, rezultând un
control şi un răspuns adaptat al sistemului faţă de deplasarea utilizatorului
 metoda a doua de control permite utilizatorului o deplasare mai rapidă şi un răspuns prompt,
liniar din partea sistemului de compensare comparativ cu prima metodă
 valoarea medie a poziţiei utilizatorului faţă de zona de referinţă este mai mică în cazul
metodei a doua de control rezultând o compensare mai precisă
 75% dintre utilizatori au indicat a doua metodă ca metoda care oferă un confort şi o
naturaleţe a deplasării crescute
 au fost identificate limitări care apar în cazul ambelor metode de control: zona de referinţă
îngustă, uşoare dezechilibre la schimbarea sensului deplasării
6.3.3 Evaluarea experimentală a metodei a doua de control utilizând sistemul de detecţie
optic şi mediul virtual
În cazul evaluării experimentale a metodelor de control în buclă deschisă, după stabilirea
într-o primă fază a metodei optime de control, s-a evaluat metoda rezultată şi în cazul detecţiei
optice a deplasării.
În acest caz, interfaţa de compensare a fost integrată în mediul imersiv reprezentat de
sistemul de proiectare tridimensională CAVE. Testarea s-a realizat prin reprezentarea mediului
virtual, proiectat pe unul dintre pereţii sistemului CAVE.
Metoda rezultată în urma testelor iniţiale (subcapitolul 6.3.2) este metoda a doua de control
în buclă deschisă a vitezei de compensare.
Pentru a permite comparaţia acestei metode de control cu cele în buclă închisă şi metoda
hibridă, a fost necesară o evaluare în condiţii similare cu acestea.
Testarea a inclus deplasarea naturală şi liberă a utilizatorilor prin mediul virtual propus,
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figura 6.11, (proiectat în CAVE), utilizând interfaţa de compensare a mersului şi metoda a doua
de control a vitezei. Aprecierea metodei în acest caz, s-a realizat prin evaluarea răspunsului
sistemului corelat cu mediul virtual şi evaluarea parametrilor cinematici ai deplasării
utilizatorilor.
De asemenea s-a determinat timpul mediu de finalizare a sarcinii (parcurgerea labirintului)
şi numărul mediu de coliziuni între avatarul utilizatorului şi pereţii labirintului. Aceşti doi
parametri oferă informaţii legate de acurateţea controlului sistemului şi adaptarea răspunsului
interfeţei la stilul de mers al fiecărui utilizator.
Pentru a avea o perspectivă adecvată asupra mediului virtual, interfaţa a fost aşezată la 3 m
în faţa peretelui (2,7 m x 2 m) CAVE pe care se proiectează imaginea. Pentru detecţia poziţiei
utilizatorului în timpul deplasării s-a configurat sistemul cu 12 camere de urmărire.
Sesiunea de test a inclus o perioadă de 15 minute de acomodare a deplasării utilizând
interfaţa. Două serii de teste au urmat acestei perioade, în care au fost înregistraţi parametrii
necesari evaluării metodei.
Unsprezece participanţi au fost incluşi în
test, dintre care cinci tinere şi şase tineri.
Caracteristicile
participanţilor
cuprind
următoarele: vârsta între 23 ÷ 32 ani, cu o
medie de 26,727 ± 2,453 ani, înălţimea între
160 ÷ 182 cm, având media de 1,72 ±0,087 m,
greutatea a fost între 50 ÷ 80 kg, cu media de
64,636 ± 10,538 kg.
Majoritatea utilizatorilor (opt persoane)
nu au experimentat anterior deplasarea pe
Fig. 6.11 Compensarea deplasării la navigarea interfaţa de compensare. Similar cu evaluarea
precedentă, singura cerinţă a fost ca utilizatorii
prin labirintul virtual
să se deplaseze pe toată suprafaţa activă a
interfeţei în mod liber şi natural.
În tabelul 6.3 sunt prezentate valorile parametrilor obţinuţi în urma testării. Procentual, în

tabel, este reprezentată deviaţia medie a poziţiei ( xu / SR (t ) ) utilizatorilor faţă de zona de
referinţă. Limitele deviaţiei medii ale poziţiei sunt: 0% - în cazul ideal, în care utilizatorul este
menţinut permanent în zona de referinţă şi 100% - în cazul cel mai nefavorabil, în care sistemul
nu compensează deloc deplasarea iar utilizatorul depăseşte permanent limita superioară a
suprafeţei active. Realist, valoarea deviaţiei medii a poziţiei se află între aceste două limite, fiind
dependentă de modul în care interfaţa se adaptează locomoţiei utilizatorului (dependenţă de
metoda de control) şi de gradul de acurateţe al compensării acesteia (dependenţă de răspunsul
sistemului, echipamentele şi tehnologia utilizată).
Tab. 6.3 Parametrii cinematici obţinuţi în urma testării metodei a doua de control în buclă deschisă

Medie
Eroare
std.
Deviaţie
std.

0,750

|vu/b(t)| +
|vb/SR(t)|
[m/s]
1,498

Timpul
de
finalizare
a
sarcinii [s]
141,5

0,005

0,005

0,011

13,987

0,333

0,633

0,633

1,265

34,262

0,816

xu/SR(t)
[m]

εxu/SR(t)
[%]

vu/b(t)
[m/s]

vb/SR(t)
[m/s]

0,178

29,66

0,748

0,001

-

0,119

-

Coliziuni
[nr.]
2,667

6.4 Testarea metodelor de compensare a deplasării în buclă închisă
6.4.1 Evaluarea experimentală a metodei de control în poziţie
Metoda de control în poziţie a fost prezentată în cadrul capitolelor 3.2.2 şi 3.3.2.
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Persoanele participante, mediul şi metoda de testare, sunt similare cu cele prezentate în
cadrul metodei de control în buclă deschisă (subcapitolul 6.3.3).
Valorile parametrilor PID optim-setaţi sunt: KP: 1; KI: 0,75; KD: 0,125.
În tabelul 6.4 sunt prezentate valorile parametrilor obţinuţi în urma testării.
Tab. 6.4 Parametrii cinematici obţinuţi în urma testării metodei de control în poziţie în buclă închisă

Medie
Eroare
std.
Deviaţie
std.

Timpul
de
finalizare
a
sarcinii [s]
112

Coliziuni
[nr.]

0,680

|vu/b(t)| +
|vb/SR(t)|
[m/s]
1,372

0,005

0,005

0,011

6,806

1,333

0,492

0,488

0,960

11,789

2,309

xu/SR(t)
[m]

εxu/SR(t)
[%]

vu/b(t)
[m/s]

vb/SR(t)
[m/s]

0,194

32,416

0,682

0,001

-

0,119

-

2,667

6.4.2 Evaluarea experimentală a metodei de control în viteză
Dezvoltarea metodei de control în viteză a presupus două etape:
(i) În prima parte s-a implementat un control în viteză în buclă închisă şi sistem de control
PID
(ii) În a doua etapă s-a îmbunătăţit metoda prin adăugarea unui estimat al vitezei următoare a
utilizatorului
Necesitatea implementării unui estimat al vitezei următoare a utilizatorului a fost
prezentată în cadrul subcapitolului 3.3.2 B.
Evaluarea metodei de control în viteză a interfeţei de compensare s-a realizat comparativ
pe baza celor două metode dezvoltate: cu şi fără estimat al vitezei următoare.
Metoda de control în viteză atât în varianta simplă cât şi varianta cu estimat a fost
prezentată, în cadrul capitolelor 3.2.2 şi 3.3.2. Valorile parametrilor PID setaţi, pentru ambele
metode, sunt KP: 3,5; KI: 0,5; KD: 0,125.
Persoanele participante, mediul şi metoda de testare, sunt similare cu cele prezentate în
cadrul metodei de control în buclă deschisă (subcapitolul 6.3.3).
Analiza statistică a deplasării, utilizând aceste metode este prezentată în tabelul 6.5.
Tab. 6.5 Parametrii cinematici obţinuţi în urma testării metodelor de control în viteză în buclă închisă
Metoda de
control
Viteză

Viteză cu
estimat

Medie
Eroare std.
Deviaţie std.
Medie
Eroare std.
Deviaţie std.

xu/SR(t)
[m]

εxu/SR
(t) [%]

vu/b(t)
[m/s]

vb/SR
(t) [m/s]

0,150
0,001
0,117
0,096
0,000
0,077

25,000
16,033
-

0,846
0,006
0,566
0,714
0,004
0,539

0,882
0,005
0,546
0,727
0,004
0,544

|vu/b(t)|
+ |vb/SR
(t)| [m/s]
1,701
0,011
1,116
1,435
0,009
1,080

Timpul de
finalizare a
sarcinii [s]
137,25
24,070
48,141
137
30,237
52,373

Coliziuni [nr.]
4
2,516
4,358
5,667
2,603
4,509

Pentru a caracteriza cele două metode s-a utilizat analiza dispersională – ANOVA.
Pe baza rezultatelor obţinute în urma caracterizării statistice a parametrilor (Tab.6.5) şi a
rezultatelor analizei ANOVA se pot afirma următoarele:
 metodele de control şi rezultatele obţinute sunt statistic diferite


 valorile medii ale vitezelor de deplasare ale utilizatorilor v1u / b (t ) , v2u / b (t ) , pentru ambele
metode, nu sunt egale

 viteza medie de compensare - v1b / SR (t ) în cazul metodei 1 (control în viteză) este diferită,

atât statistic cât şi valoric (0,846 m/s ≠ 0,882 m/s), de viteza medie a utilizatorilor v1u / b (t )

 viteza medie de compensare - v2u / b (t ) în cazul metodei 2 (control în viteză cu estimat) este
similară, atât statistic cât şi valoric (0,714 m/s ≈ 0,727 m/s), de viteza medie a utilizatorilor

v2b / SR (t )
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 deviaţia medie a poziţiei ( xu / SR (t ) ) utilizatorilor faţă de zona de referinţă este cu
aproximativ 9% mai mare în cazul controlului în viteză faţă de controlul în viteză cu
estimat

6.5 Testarea metodei de compensare hibride a deplasării
Metoda de control hibridă implementată pentru compensarea deplasării, a fost prezentată
pe larg, în cadrul capitolului 3.3.3.
Controlul hibrid combină două metode de control în viteză a interfeţei, una în buclă
deschisă şi a doua în buclă închisă. Scopul îmbinării a două metode de control, a fost de a
permite utilizatorului o deplasare naturală pe toată suprafaţa interfeţei. Este cunoscut faptul că
influenţele maxime ale sistemului asupra naturaleţii mişcării apar la iniţierea locomoţiei, la
schimbarea rapidă a vitezei şi la oprire.
Persoanele participante, mediul şi metoda de testare, sunt similare cu cele prezentate în
cadrul metodei de control în buclă deschisă (subcapitolul 6.3.3).
În tabelul 6.7 sunt prezentate valorile parametrilor obţinuţi în urma testării.
Tab. 6.7 Parametrii cinematici obţinuţi în urma testării metodei hibride de control

Medie
Eroare
std.
Deviaţie
std.

Timpul
de
finalizare
a
sarcinii [s]
129,6

Coliziuni
[nr.]

0,306

|vu/b(t)| +
|vb/SR(t)|
[m/s]
0,662

0,004

0,004

0,009

18,252

0,871

0,447

0,481

0,924

40,814

1,949

xu/SR(t)
[m]

εxu/SR(t)
[%]

vu/b(t)
[m/s]

vb/SR(t)
[m/s]

0,186

31,0

0,356

0,001

-

0,145

-

1,4

6.6 Clasificarea metodelor de compensare implementate
Stabilirea metodei optime de control a interfeţei de compensare a deplasării s-a realizat pe
baza criteriilor enumerate în cadrul tabelelor prezentate anterior. S-au stabilit patru metode
supuse clasificării comparative astfel:
 Metoda a doua de control în viteză, în buclă deschisă (NPIDM2)
 Metoda de control în poziţie, în buclă închisă (PIDP)
 Metoda de control în viteză cu estimat, în buclă închisă (PIDVE)
 Metoda de control hibrid (HIB)
O primă clasificare a metodelor de control s-a realizat printr-o reprezentare grafică de tip
Boxplot (din programul Matlab), figura 6.14, a poziţiilor succesive ale utilizatorilor, înregistrate
în timpul testării interfeţei, utilizând metodele de control de enumerate mai sus.
În funcţie de poziţiile succesive ale
utilizatorilor raportate la nivelul zonei de
referinţă se poate observa în figura 6.14 că
metoda de control în viteză cu estimat, în buclă
închisă (PIDVE) prezintă cea mai compactă
distribuţie a datelor, în vecinătatea zonei de
referinţă. O zonă de distribuţie a valorilor relativ
similară, dar la o distanţă mai mare faţă de zona
de referinţă prezintă de asemenea şi metoda de
control în poziţie, în buclă închisă. Ambele
Fig. 6.14 Reprezentare statistică de tip metode înregistrează însă şi valori aberante în
Boxplot a distribuţiei poziţiilor utilizatorilor, cadrul distribuţiei datelor. O distribuţie a
în timpul testării, utilizând diferite metode valorilor mai puţin compactă, dar cu o valoare
de control
mediană relativ apropiată de metoda PIDVE, o
prezintă metoda de control în viteză, în buclă deschisă (NPIDM2).
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A doua tehnică de caracterizare comparativă a metodelor de control este analiza
multicriterială (MCA). A fost aleasă această metodă datorită necesităţii unei evaluari
matematice, a celor patru metode de control menţionate anterior.
Analiza MCA s-a realizat pe baza rezultatelor parametrilor cinematici care caracterizează
metodele de control testate (Tab. 6.9).
Tab. 6.9 Parametrii cinematici comparativi ai metodelor de control testate
Metoda
de control

xu/SR(t)
[m]

εxu/SR(t)
[%]

vu/b(t)
[m/s]

vb/SR(t)
[m/s]

NPIDM2
PIDP
PIDVE
HIB

0,178
0,194
0,096
0,186

29,66
32,416
16,033
31,0

0,748
0,682
0,714
0,356

0,750
0,680
0,727
0,306

|vu/b(t)| +
|vb/SR(t)|
[m/s]
1,498
1,372
1,435
0,662

Timpul de
finalizare a
sarcinii [s]
141,5
112
137
129,6

Coliziuni
[nr.]
2,667
2,667
5,667
1,4

Clasificarea metodelor de compensare pe baza punctajului obţinut în urma evaluării MCA
este prezentată în figura 6.16.
Astfel,
metoda
de
control în viteză cu estimat
(PIDVE) reprezintă metoda
optimă pentru a asigura
compensarea
adecvată
a
deplasării
utilizatorului.
Această metodă a obţinut un
punctaj cu 7,225 % mai
ridicat
decât
următoarea
clasată, cu 19,36% faţă de a
treia şi cu 29,84 % faţă de
Fig. 6.16 Clasificarea metodelor de control pe baza analizei ultima metodă analizată.
multicriteriale
Pentru a limita factorul
subiectiv care inevitabil este prezent în analiza MCA, la stabilirea gradelor de importanţă ale
criteriilor de evaluare, s-a aplicat analiza ANOVA pentru primele metode de compensare clasate
PIDVE şi NPIDM2.

6.7 Evaluarea rezultatelor experimentale
Pe baza analizei statistice prezentată în subcapitolul 6.6 şi dependent de factori precum

deviaţia medie a poziţiei - xu / SR (t ) utilizatorilor faţă de zona de referinţă şi valoarea medie a

poziţiei faţă de zona de referinţă - xu / SR (t ) , metoda de control PIDVE a prezentat cele mai bune
valori, având cea mai redusă deviaţie a poziţiei (eroare de compensare) de 16,03 % şi cel mai
redus spaţiu mediu de compensare de 0,096 m, dintre toate metodele analizate. Un aspect
interesant este faptul că între următoarele trei metode de control propuse NPIDM2, PIDP şi HIB
diferenţele între valorile erorii de compensare sunt de aproximativ 1,5 %. Diferenţa între prima
metodă PIDVE şi a doua metodă NPIDM2, din punct de vedere al erorii de compensare, este
semnificativă – 13,66 %.

Analizând parametrii, viteza medie de deplasare a utilizatorilor - vu / b (t ) şi viteza medie de



compensare - vb / SR (t ) , au rezultat diferenţe foarte reduse ( vu / b (t ) - 0,034 m/s şi vb / SR (t ) - 0,063
m/s) între primele două metode clasate: NPIDM2 şi PIDVE.


Viteza medie de deplasare, echivalentă deplasării pe sol - vu / b (t )  vb / SR (t ) , a avut
rezultate cuprinse între 0,662 m/s (HIB) şi 1,498 m/s (NPIDM2) rezultate comparative cu
deplasarea naturală pe sol descrisă.
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Având în vedere timpul mediu (s) de parcugere a labirintului, cele mai bune valori au
rezultat pentru cazul metodei de compensare PIDP (112 s), urmată de metoda de compensare
HIB (129,6 s). Un aspect interesant este faptul că deşi prin aplicarea acestor metode utilizatorii
au realizat cei mai reduşi timpi de parcurgere a sarcinii, pe baza acestor două metode s-au


realizat cele mai reduse viteze medii de deplasare vu / b (t ) , şi de compensare vb / SR (t ) .
Pe baza numărului mediu de coliziuni (nr.) între avatarul utilizatorului şi pereţii
labirintului, cel mai bun rezultat s-a obţinut în cazul metodei HIB de control (1,4 coliziuni), iar
cel mai slab în cazul metodei PIDVE (5,66 coliziuni). În acest caz metoda de control HIB a avut

cel bun rezultat deşi valoarea medie a poziţiei faţă de zona de referinţă - xu / SR (t ) , eroarea de

compensare (deviaţia medie) a poziţiei - xu / SR (t ) şi parametrii legaţi de viteza de deplasare şi de
viteza de compensare au avut cele mai slabe rezultate dintre toate metodele analizate. Aceste
rezultate contradictorii pot fi explicate ca o consecinţă directă a modului în care algoritmul de
control a fost dezvoltat. Practic, pentru a permite un start al deplasării neperturbat de către
sistem, acesta compensează foarte lent locomoţia în apropierea zonei de referinţă şi foarte rapid
în apropierea marginii superioare a interfeţei. Acest model al răspunsului sistemului de
compensare se observă în rezultatele înregistrate valoarea medie a poziţiei faţă de zona de
referinţă şi eroarea de compensare medie au valori mai mari, iar viteza de compensare medie are
valori mai reduse faţă de celelalte metode implementate.
Raportat la rezultatele prezentate anterior metodele de compensare pot fi clasificate în
două categorii. Prima, include metodele de control PIDVE şi NPIDM2 care asigură viteze
ridicate de deplasare şi de compensare şi un răspuns prompt al sistemului la deviaţia poziţiei
utilizatorului faţă de zona de referinţă. A doua categorie, include metodele HIB şi PIDP care
imprimă sistemului de compensare un răspuns mai lent, asigurând astfel creştere a preciziei
navigării în mediul virtual prin limitarea numărului de coliziuni.
Poziţiile succesive ale utilizatorilor în timpul navigării prin labirintul virtual au fost
analizate pe baza unei metode statistice de distribuţie a valorilor – Boxplot. Analiza Boxplot
comparativă a celor patru metode a arătat că metoda PIDVE prezintă cea mai redusă valoare
medie a eşantioanelor de date înregistrate şi cea mai compactă distribuţie a acestora, raportată la
zona de referinţă.
Analiza multicriterială (MCA) a clasificat metoda de control PIDVE pe primul loc, cu un
punctaj cu 7,2 % mai mare faţă de următoare metodă (NPIDS). Rezultatele acestei analize sunt
strâns legate de criteriile (parametrii) de evaluare selectaţi şi de gradul de importanţă pe care
fiecare criteriu îl prezintă în raport cu celelalte. Deşi criteriile MCA au fost ierarhizate în mod
obiectiv pe baza rezultatelor experimentale prezentate în tabelul 6.9, gradul de importanţă (de
pondere) al fiecărui criteriu care este selectat în mod subiectiv poate influenţa semnificativ
rezultatul final al clasificării. Gradul de importanţă al fiecărui parametru a fost ales în funcţie de
obiectivele acestei cercetări şi de scopul principal al interfeţei dezvoltate, de a compensa cât mai
fidel şi mai rapid deplasarea. Astfel s-a considerat ca fiind cel mai important parametru, deviaţia

medie (eroarea de compensare) a poziţiei - xu / SR (t ) utilizatorilor faţă de zona de referinţă şi cel


mai puţin important, viteza medie de deplasare, echivalentă deplasării pe sol - vu / b (t )  vb / SR (t ) .
Pentru a limita factorul subiectiv care inevitabil este prezent în analiza MCA, s-au evaluat
parametrii primelor două metode clasate prin analiza dispersională ANOVA. Rezultatele
ANOVA au arătat următoarele: (i) între primele două metode clasate PIDVE şi NPIDM2 există o
diferenţă semnificativă raportat la răspunsul sistemului şi la vitezele medii de deplasare ale


utilizatorilor şi (ii) chiar dacă în ambele cazuri ipoteza iniţială H0: vu / b (t ) = vb / SR (t ) este
adevărată, în cazul PIDVE condiţia de adevăr este la limită. Astfel, se poate considera că
interfaţa are un răspuns mai precis la compensarea deplasării dacă se aplică metoda NPIDM2.
În urma testării şi evaluării celor patru metode de compensare a deplasării propuse au fost
observate sau semnalate de către utilizatori o serie de limitări, în timpul experimentelor.
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Metoda de control considerată optimă sau cea mai adecvată („user-friendly”) pentru a
susţine deplasarea naturală, a fost indicată de către majoritatea utilizatorilor ca fiind NPIDM2.
Interesant este faptul că deşi metoda PIDVE care în urma analizelor aplicate şi pe baza
parametrilor de compensare s-a dovedit a avea cel mai bun răspuns, s-a situat pe poziţia a treia ca
preferinţă a utilizatorilor. Unul dintre motive este dificultatea în menţinerea echilibrului în
apropierea zonei de referinţă, în special în cazurile utilizatorilor neexperimentaţi cu deplasarea
pe bandă, la debutul, la încheierea sau la schimbarea sensului deplasării, datorită reacţiei foarte
rapide a sistemului. Un alt aspect ţine de valoarea limitată a zonei de referinţă (20 cm) care este
insuficientă pentru a controla mişcarea în această zonă. O soluţie posibilă pentru această limitare
este implementarea unui filtru software sau creşterea dimensiunii zonei de referinţă pentru a
permite o atenuare stabilă a poziţiei utilizatorului.
Deşi metodele de control în viteză atât în buclă deschisă cât şi în buclă închisă au fost
grupate într-o nouă metodă hibridă, răspunsul sistemului nu a fost cel aşteptat, iar rezultatele
analizei statistice au arătat că noua metodă nu a produs efecte superioare metodelor care o
compun. O soluţie posibilă în acest caz este îmbunătăţirea algoritmului de control, în special, la
tranziţia dintre metoda NPIDM2 la PIDVE.
Astfel, pe baza rezultatelor obţinute în urma aplicării metodelor de compensare propuse, se
poate afirma faptul că metoda optimă de compensare a deplasării este dependentă şi orientată în
funcţie de aplicaţia pentru care este utilizată interfaţa. Metoda de control NPIDM2 produce un
răspuns mai bun în cazul aplicaţiilor care necesită un control mai precis dar mai lent al
compensării, în detrimentul unei navigări rapide, pe spaţii întinse. Această metodă este indicată
în cazul aplicaţiilor de reabilitare locomotorie, educaţie sau divertisment. Contrar, metoda de
control PIDVE oferă o compensare adecvată în cazul aplicaţiilor în care este necesară
parcurgerea de spaţii mari, într-un timp scăzut. Pot fi incluse în această categorie prototipurile
clădirilor de mari dimensiuni, planificarea urbană şi diverse tipuri de antrenamente.

7 CONCLUZII FINALE, CONTRIBUŢII ORIGINALE ŞI
DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE
7.1 Concluzii finale
Aparent termeni ca deplasare, compensare, navigare, medii virtuale, haptic, imersiv nu au
nimic sau aproape nimic în comun. Totuşi, aceştia pot forma împreună un nou concept dacă sunt
„legaţi” sub forma unei noi interfeţe haptice care poate fi utilizată pentru compensarea
deplasării în scopul navigării imersive a utilizatorului în medii virtuale.
Deplasarea, mersul sau locomoţia umană este definită ca fiind actul sau abilitatea fiinţei
umane de mişcare a propriului corp în spaţiu, dintr-un loc în altul.
Navigarea prin mediul virtual este definită [Craig, 2009] ca fiind acţiunea utilizatorului de
a-şi controla deplasarea prin mediu în mod dependent de informaţia despre mediul repectiv.
Locomoţia în mediul virtual apare ca şi concept integrat navigării la care se adaugă elementele
cognitive de conştientizare şi caracterizare a spaţiului virtual.
Mediul virtual poate fi caracterizat ca fiind imersiv sau neimersiv în funcţie de sentimentul
pe care îl imprimă utilizatorului a fi integrat atât la nivel fizic cât şi cognitiv şi emoţional
mediului respectiv sau altfel exprimat de “a fi acolo” [Pausch, 1997].
Haptica defineşte în general achiziţia informaţiei sau manipularea unui obiect simulat în
mediul virtual prin intermediul simţului atingerii la nivelul braţului sau a mâinii [Biggs, 2002].
Acest termen poate fi generalizat pentru a include aplicarea unei forţe la nivelul oricărui segment
al corpului [Hollerbach, 2002]. Burdea [Burdea, 1999] încadrează interfeţele cu retur haptic în
două categorii: dispozitive cu retur de forţă şi dispozitive cu retur tactil. În 2000 Iwata [Iwata,
2000] a inventat termenul de „haptica piciorului” (foot haptics) pentru categoria de platforme de
locomoţie utilizate pentru coordonarea picioarelor. Urmând aceste definiţii interfaţa de
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compensare a deplasării poate fi considerată în sens larg un sistem haptic deoarece în timpul
deplasării, între membrele inferioare ale utilizatorului şi suprafaţa de suport are loc un schimb de
energie mecanică (forţe mecanice) [Durlach, 1995].
Astfel, interfaţa de compensare a deplasării este sistemul care permite corelarea noţiunilor
de mai sus într-un concept concret. Prin compensarea deplasării interfaţa asigură menţinerea
poziţiei utilizatorului în timpul locomoţiei, într-un spaţiu real finit, corelat cu navigarea într-un
mediu virtual infinit.
Studiul literaturii de specialitate, prezentat în capitolele anterioare, a arătat faptul că deşi sau cercetat şi dezvoltat un număr de interfeţe de locomoţie, idealul definit de către Darken
[Darken, 1997], al interfeţei de locomoţie nu a fost încă atins. Aceasta datorită faptului că deşi
interfeţele implementate susţin deplasarea, totuşi nu sunt suficient “de „transparente”, la nivel
cognitiv, astfel încât mersul pe o astfel de interfaţă să devină o sarcină complet automată”
[Darken, 1997]. Astfel, deplasarea devine nenaturală, artificială şi de multe ori indusă de către
sistem. Datorită influenţei minime asupra locomoţiei utilizatorului sistemele prevăzute cu bandă
de deplasare pot fi considerate sistemele care susţin cel mai fidel locomoţia naturală. Influenţa
acestui tip de interfaţă asupra mersului natural apare la momentul debutului sau încheierii
deplasării prin aplicarea unei forţe inerţiale asupra corpului utilizatorului. Metodele propuse
pentru reducerea influenţei forţei inerţiale asupra locomoţiei [Moghaddam, 1993], [Darken,
1997], [Hollerbach, 2000] s-au dovedit a fi ineficiente sau foarte limitate. Astfel, s-a ajuns la
soluţia, considerată adecvată, de a creşte suprafaţa interfeţei şi a limita răspunsul compensatoriu
al sistemului la momentele de debut şi încheiere a locomoţiei [Darken, 1997], [Christensen,
2000] [Hollerbach, 2002], [CyberWalk, 2006 d]. Prin creşterea spaţiului de deplasare al
interfeţelor s-a urmărit minimizarea forţei inerţiale prin limitarea acceleraţiei, fapt ce a condus la
scăderea influenţei sistemului de compensare asupra mersului utilizatorului. Dar, soluţia unei
interfeţe de mari dimensiuni nu este practică din motive de complexitate, de consum energetic şi
costuri de întreţinere crescute, de limitări ale imersiei utilizatorului prin utilizarea doar a
sistemelor portabile HMD sau a sistemelor de proiecţie 2D şi de limitări ale implementării
acestor interfeţe în cadrul laboratoarelor sau a camerelor de imersie. Utilizarea unui sistem de tip
CAVE, care să asigure imersia integrală a corpului utilizatorului, corelată cu deplasarea pe o
suprafaţă de mari dimensiuni este dificilă sau imposibilă în multe dintre cazuri.
Pornind de la această limitare majoră a sistemelor cu bandă de deplasare dezvoltate,
autorul a adresat în capitolul introductiv ale tezei următoarele întrebări:
Este un sistem de dimensiuni reduse capabil să asigure compensarea mersului uman susţinând
în acelaşi timp naturaleţea acestuia?
Cum se poate realiza compensarea adecvată a deplasării utilizând o interfaţă destinată
navigării în medii virtuale imersive?
Pentru a oferi răspunsuri la cele două întrebări, în cadrul prezentei lucrări, autorul a propus
cercetarea modalităţilor prin care mersul uman poate fi compensat în mod activ de către o
interfaţă de mici dimensiuni, care are şi rolul de a corela deplasarea naturală cu navigarea în
mediul virtual. Abordarea este multidisciplinară deoarece implică domenii precum ingineria
mecanică, ingineria electrică şi electronică şi domeniul IT – Realitate Virtuală.
Originalitatea cercetării constă în dezvoltarea unui nou sistem de navigare în medii virtuale
caracterizat de o nouă interfaţă haptică de compensare a deplasării, noi scheme şi metode logice
de control ale interfeţei şi de mediul virtual specific, ceea ce reprezintă şi obiectivul principal al
tezei. Obiectivul secundar este caracterizat de cercetarea metodelor prin care se poate realiza
compensarea deplasării umane pe baza de modele, metode şi algoritmi de control proprii,
integraţi în sistemul care coordonează interfaţa dezvoltată. Cercetarea metodelor de compensare
a deplasării s-a realizat utilizând sisteme moderne, neobstructive, de detecţie a mişcării
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utilizatorului, iar testarea şi evaluarea experimentală a interfeţei dezvoltate s-a realizat prin
integrarea acesteia în cadrul sistemului de imersie 3D – „holo-CAVE”.
Îndeplinirea obiectivelor menţionate anterior este descrisă în cele şapte capitole ale tezei.
Capitolul 1, INTRODUCERE, descrie domeniul şi direcţiile de cercetare în care se încadrează
prezenta lucrare. La momentul actual este necesară trecerea de la sistemele 2D CAX de navigare
şi manipulare a obiectelor virtuale şi a mediului virtual către sisteme 3D VRAX. Acestea au rolul
de a creşte gradul de imersie şi de percepţie asupra obiectelor sau a mediului virtual şi de a oferi
informaţii mai detaliate şi mai precise decât sistemele 2D. Raportat la idealul interfeţei de
locomoţie, definit de către Darken [Darken, 1997], sunt prezentate limitările sistemelor actuale
motivându-se prezenta cercetare. De asemenea, în acest capitol sunt exprimate obiectivele tezei
de doctorat iar prin prezentarea succintă a capitolelor este descris modul prin care aceste
obiective sunt atinse.
Capitolul 2, STADIUL ACTUAL AL INTERFEŢELOR DE LOCOMOŢIE, prezintă
tendinţele actuale în domeniul navigării în mediile virtuale şi dispozitivele de locomoţie
dezvoltate la nivel mondial. Sunt prezentate de asemenea şi realizările curente ale sistemelor
corelate interfeţei de locomoţie: de detecţie, de reprezentare a mediului virtual şi de control.
Capitolul descrie în mod critic implementările actuale ale sistemelor de locomoţie, cu
identificarea limitărilor ficărui tip şi propunerea de noi soluţii posibile. Cel mai firesc mod de
interacţiune şi navigare în mediul virtual este prin deplasarea naturală şi activă a utilizatorului. În
urma analizei tipurilor de sisteme de locomoţie dezvoltate şi de metafore de navigare
implementate şi având în vedere modul prin aceste sisteme asigură naturaleţea deplasării, se
poate afirma faptul că interfeţele prevăzute cu bandă de deplasare susţin cel mai fidel deplasarea
naturală. Interfeţele cu bandă de deplasare dezvoltate sunt analizate comparativ, într-o manieră
originală, de către autor. Pe baza analizei propuse s-au identificat limitările acestora încadrate pe
trei direcţii: (i) prin modul în care susţin şi compensează locomoţia, în special la debutul şi
încheierea acesteia, (ii) prin dimensiunile mari ale suprafeţelor de deplasare şi prin tendinţa de
creştere a dimensiunilor care implică, în sine, o serie de limitări legate de spaţiu, consum, costuri
de întreţinere, modularitate şi manipulare şi (iii) prin limitarea, datorită dimensiunilor, a
integrării acestor interfeţe în cadrul sistemelor de imersie moderne – CAVE. Pe baza acestei
analize se formulează ca soluţie dezvoltarea unei noi interfeţe de compensare de mici dimensiuni
pentru a permite integrarea în cadrul sistemului CAVE şi de noi modele, metode şi algoritmi de
control care să asigure compensarea adecvată a deplasării pe o suprafaţă redusă. La finalul
capitolului sunt stabilite obiectivele specifice cercetării.
Capitolul 3, MODELAREA INTERFEŢEI DE COMPENSARE A DEPLASĂRII UMANE
ŞI A SISTEMELOR DE CONTROL, prezintă ca răspuns la soluţia propusă în capitolul
anterior, modelul general al noii interfeţe de compensare a mersului uman şi modelele sistemelor
de control. Într-o primă etapă, este prezentat conceptul modelului general al interfeţei de
compensare a deplasării prin integrarea modelului motorului care antrenează sistemul de
deplasare, a elementelor care alcătuiesc transmisia interfeţei şi a modelului sarcinii antrenate. De
asemenea sunt prezentate modelele sistemelor de control ale interfeţei cu reglare în buclă
deschisă (feedforward) şi în buclă închisă (feedback) atât pentru controlul în poziţie cât şi în
viteză. Pentru validarea modelelor propuse acestea sunt evaluate, prin simulare Matlab-Simulink
a răspunsului sistemului de compensare, la diferite funcţii treaptă cât şi răspunsul real obţinut în
urma testării sistemului. Pe baza modelelor propuse s-au conceput şi implementat cinci metode şi
algoritmi originali de control, utilizaţi pentru compensarea şi evaluarea deplasării: (i) în buclă
deschisă (feedforward) - două metode de control în viteză, (ii) în buclă închisă (feedback) - o
metodă de control în poziţie şi o metodă de control în viteză (în două variante) şi (iii) o metodă
de control hibridă. Soluţia aleasă în cadrul controlului în buclă închisă este sistemul PID
(proporţional-integrativ-derivativ). În cazul metodei de control în viteză în buclă închisă este
estimată anticipat viteza de deplasare a utilizatorului, pe baza unei formule proprii care include
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ultimele patru poziţii succesive ale utilizatorului, timpul de eşantionare a datelor şi tendinţa de
creştere sau descreştere a vitezei. Metodele şi algoritmii de control în buclă deschisă sunt
dezvoltate pe baza de formule originale de calcul a valorilor vitezelor de răspuns ale sistemului
de compensare.
Capitolul 4, INTERFAŢA DE COMPENSARE A DEPLASĂRII UMANE – STRUCTURA
HARDWARE, descrie implementarea interfeţei de compensare destinate navigării în mediul
virtual la nivel de subsisteme fizice componente. Interfaţa are la bază platforma cu bandă
Energetics Power Run 3000 HRC. În prima parte a capitolului sunt descrise caracteristicile
platformei Energetics Power Run 3000 HRC şi etapele necesare modificării şi adaptării acesteia
într-un dispozitiv utilizat pentru navigarea în medii virtuale. Este prezentată de asemenea
implementarea unui dispozitiv electronic (prototip) de comandă, utilizat pentru testarea iniţială a
platformei şi pentru determinarea unui set de parametrii necesari dezvoltării interfeţei de
compensare a deplasării. În partea a doua a capitolului este prezentată interfaţa de compensare a
deplasării la nivel de arhitectură generală şi în detaliu, fiecare subsistem care alcătuieşte acest
dispozitiv. Sistemele de detecţie, Flock of Birds (electromagnetic) şi Optitrack Flex:V100R2
(optic), folosite pentru determinarea mişcărilor utilizatorului, sunt evaluate comparativ şi sunt
specificate avantajele utilizării fiecăruia. În finalul capitolului sunt prezentate comparativ
caracteristicile tehnice ale interfeţei de deplasare implementate, alături de caracteristicile a şapte
interfeţe uni, bi şi omni-direcţionale. Prin implementarea unei interfeţe de navigare având la bază
un dispozitiv cu bandă de locomoţie s-a reuşit dezvoltarea unui sistem capabil să asigure o
deplasare a utilizatorului comparabilă cu deplasarea pe sol (maxim 1,87 m/s), fără limitări prin
sisteme suplimentare care să susţină deplasarea (sistem optic non-invaziv şi markeri reflexivi) şi
de dimensiuni reduse (1,5 x 0,5 m, 0,7 m2), constrângere necesară pentru integrarea interfeţei în
cadrul sistemului de imersie holo-CAVE.
Capitolul 5, INTERFAŢA DE COMPENSARE A DEPLASĂRII UMANE –
ARHITECTURA SOFTWARE, cuprinde descrierea platformei software care are rolul de a
coordona interfaţa de compensare şi mediul virtual implementat pentru testarea acesteia. Într-o
primă parte a capitolului este prezentat un algoritm şi o aplicaţie vizuală, în două variante de
implementare, care permite coordonarea sistemului de comandă al sensului şi vitezei de rotaţie al
motorului care antrenează banda de deplasare. Cu ajutorul acestei aplicaţii s-a testat motorul c.c.
atât în gol cât şi în sarcină şi s-au determinat parametrii de funcţionare (condiţii extreme) şi
fiabilitatea utilizării acestui tip de motor pentru compensarea deplasării unei persoane de greutate
medie. În a doua parte a capitolului este prezentată platforma software cu funcţionalitate
multiplă, care asigură prin intermediul celor trei aplicaţii vizuale integrate controlul sistemului
de compensare a deplasării prin algoritmii specifici şi interfaţarea cu: (i) sistemele de detecţie,
(ii) sistemul imersiv Holo-CAVE cu rol de reprezentare a mediului virtual, (iii) mediul virtual tip
labirint dezvoltat şi (iv) cu sistemul de control RoboteQ AX2560. Partea finală a capitolului
descrie conceperea şi implementarea mediului virtual tip labirint (trei variante) utilizat pentru:
(i) navigare virtuală, (ii) testarea funcţionalităţii interfeţei de compensare la deplasarea în mediul
virtual şi (iii) pentru stabilirea metodei optime de compensare a deplasării.
Capitolul 6, CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND COMPENSAREA
DEPLASĂRII UMANE, prezintă rezultatele experimentale obţinute în urma testării interfeţei
de compensare a deplasării propuse, în diferite condiţii. Într-o primă etapă, s-a evaluat răspunsul
interfeţei la deplasarea liberă a utilizatorilor. În a doua etapă, s-a testat interfaţa în condiţiile
aplicării a trei tipuri de control incluzând: controlul în buclă deschisă, în buclă închisă şi hibrid.
Patru metode de control ale interfeţei de compensare au fost testate. S-a urmărit astfel stabilirea
metodei de control optime, capabile să asigure un răspuns adaptat deplasării utilizatorului. În
acest scop s-au evaluat comparativ rezultatele experimentelor utilizând atât metode statistice –
statistică descriptivă, analiza dispersională – ANOVA, distribuţia statistică a valorilor – Boxplot
cât şi tehnica analizei multicriteriale. Pe baza rezultatelor acestor analize două metode pot fi
considerate optime pentru compensarea deplasării: metoda de control în viteză în buclă deschisă
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(a doua variantă) – NPIDM2 şi metoda de control în viteză (cu estimat) în buclă închisă PIDVE. Ambele metode au însă avantaje şi dezavantaje fiind dependente şi orientate de tipul de
aplicaţie pentru care este utilizată interfaţa. NPIDM2 produce un răspuns mai bun în cazul
aplicaţiilor care necesită un control mai precis dar mai lent al compensării, în detrimentul unei
navigări rapide, pe spaţii întinse. Această metodă este indicată în cazul aplicaţiilor de reabilitare
locomotorie, educaţie sau divertisment. Contrar, metoda de control PIDVE oferă o compensare
adecvată în cazul aplicaţiilor în care este necesară parcurgerea de spaţii mari, într-un timp scăzut.
Pot fi incluse în această categorie prototipurile clădirilor de mari dimensiuni, planificarea urbană
şi diverse tipuri de antrenamente.
Capitolul 7, CONCLUZII, CONTRIBUŢII ORIGINALE ŞI OBIECTIVE VIITOARE,
încheie prezenta lucrare prin expunerea obiectivelor şi întrebărilor principale ale cercetării, a
modului prin care aceste obiective s-au concretizat, a contribuţiilor originale ale autorului la
cercetarea fundamentală şi aplicativă propusă şi a direcţiilor viitoare de cercetare în acest
domeniu.
Astfel, pe baza celor descrise anterior, în cele şapte capitole ale tezei, întrebările
fundamentale ale cercetării capătă următoarele răspunsuri:
(i) O interfaţă de dimensiuni reduse poate asigura compensarea mersului uman şi poate
susţine deplasarea naturală într-un mod dinamic şi adaptat regimului de locomoţie unic al
fiecărui utilizator.
(ii) Compensarea adecvată a deplasării se poate realiza dacă se asigură compromisul
necesar între suprafaţa de deplasare şi sistemul de control şi se au în vedere factorii
probabilistici şi cognitivi ai locomoţiei şi factorii tehnologici ai sistemului care asigură
compensarea.
(iii) Metoda optimă de compensare a deplasării este dependentă şi orientată în funcţie de
aplicaţia pentru care este utilizată interfaţa.
Sistemul implementat prezintă importanţă pentru dezvoltarea de noi aplicaţii în care este
necesară navigarea în VE, în domenii diverse precum – arhitectură, educaţie şi cercetare,
medicină sau divertisment. Două domenii de mare impact şi interes actual sunt vizate – designul
arhitectural şi planificarea urbană şi reabilitarea psiho, neuro-locomotorie şi locomotorie
postoperatorie.
Dezvoltarea de noi aplicaţii în aceste domenii diferite acoperă practic trei din cele patru
direcţii fundamentale de aplicare ale RV în cadrul altor domenii [Craig, 2009]: (a) prototipare
virtuală care include navigarea prin medii (prototipuri) arhitecturale, (b) vizualizare şi (c)
antrenament care include reabilitarea locomotorie.

7.2 Contribuţii originale
Prezenta lucrare conţine un număr de contribuţii originale ale autorului la domeniul de
cercetare abordat dintre care sunt enumerate următoarele:
Contribuţii la cercetarea fundamentală
 Sistematizarea şi prezentarea ierarhizată a metaforelor deplasării în mediul virtual şi a
tipurilor de interfeţe de locomoţie utilizate pentru navigarea în VE
 Prezentarea unei analize detaliate şi comparative a interfeţelor de compensare a deplasării
existente, urmărind avantajele şi dezavantajele fiecărui tip
 Prezentarea tipurilor de sisteme de control implementate în cadrul sistemelor de locomoţie
actuale exemplificând avantajele şi dezavantajele fiecăruia
 Identificarea şi analiza principalelor limitări şi constrângeri ale interfeţelor actuale pentru
asigurarea deplasării naturale şi propunerea unei noi soluţii de compensare a mersului,
identificate ca un compromis între suprafaţa de deplasare şi tipul de control aplicat
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Propunerea unui model dinamic al interfeţei de compensare a deplasării, integrând modelul
motorului care antrenează banda de deplasare, elementele care alcătuiesc transmisia
interfeţei şi modelul sarcinii antrenate
Propunerea unui model de control al intefeţei în viteză, în buclă deschisă, şi validarea
acestuia prin simulare Matlab-Simulink şi prin testare directă
Propunerea unui model de control al interfeţei în poziţie, în buclă închisă, şi validarea
acestuia prin simulare Matlab-Simulink şi prin testare directă
Propunerea unui model de control al interfeţei în viteză, în buclă închisă, şi validarea
acestuia prin simulare Matlab-Simulink şi prin testare directă
Dezvoltarea şi implementarea a două metode şi doi algoritmi de control ai interfeţei în
viteză, în buclă deschisă, pe baza modelului propus
Dezvoltarea şi implementarea unei metode şi unui algoritm de control al interfeţei în
poziţie, în buclă închisă, pe baza modelului propus
Dezvoltarea şi implementarea unei metode şi unui algoritm de control al interfeţei în viteză,
în buclă închisă, pe baza modelului propus
Îmbunătăţirea algoritmului de control în viteză, în buclă închisă, prin integrarea unei funcţii
de estimare a vitezei utilizatorului şi scăderea timpului de răspuns al sistemului de
compensare
Dezvoltarea şi implementarea unei metode şi unui algoritm hibrid, de control al interfeţei
prin integrarea metodelor de control în viteză, în buclă deschisă şi în buclă
Prezentarea unei evaluări comparative pe baza parametrilor tehnici caracteristici între
interfaţa implementată şi sistemele existente
Dezvoltarea unui experiment pentru determinarea parametrilor deplasării libere pe interfaţa
de compensare
Dezvoltarea unui experiment pentru determinarea parametrilor deplasării la controlul în
viteză în buclă deschisă (ambele metode), utilizând sistemul de detecţie magnetic
Evaluarea statistic-descriptivă, prin chestionar şi prin metoda ANOVA, a celor două
metode de control în viteză, în buclă deschisă, şi a rezultatelor experimentale
Dezvoltarea unui experiment pentru determinarea parametrilor deplasării la controlul în
viteză în buclă deschisă (a doua metodă), utilizând sistemul de detecţie optic şi prin
integrarea interfeţei în sistemul imersiv holo-CAVE
Dezvoltarea unui experiment pentru determinarea parametrilor deplasării la controlul în
poziţie, în buclă închisă, utilizând sistemul de detecţie optic şi prin integrarea interfeţei în
sistemul imersiv holo-CAVE
Dezvoltarea unui experiment pentru determinarea parametrilor deplasării la controlul în
viteză, în buclă închisă (cu şi fără estimarea vitezei de compensare), utilizând sistemul de
detecţie optic şi prin integrarea interfeţei în sistemul imersiv holo-CAVE
Dezvoltarea unui experiment pentru determinarea parametrilor deplasării la controlul hibrid
al compensării, utilizând sistemul de detecţie optic şi prin integrarea interfeţei în sistemul
imersiv holo-CAVE
Evaluarea statistic-descriptivă, statistic-distributivă (BoxPlot), statistic-dispersională
(ANOVA) a rezultatelor experimentelor pentru toate tipurile de control propuse
Evaluarea metodelor de control utilizate şi stabilirea metodei optime utilizând tehnica
analizei multicriteriale (MCA)

Contribuţii la cercetarea aplicativă
 Propunerea unui model electric (OrCAD-PSpice) al dispozitivului de comandă al motorului
care antrenează banda interfeţei de deplasare
 Conceperea şi realizarea unei aplicaţii vizuale, în două variante de implementare, care
permite coordonarea sistemului de comandă al sensului şi vitezei de rotaţie al motorului
care antrenează banda de deplasare
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Dezvoltarea şi implementarea unui algoritm şi a unui program C care controlează sistemul
de comandă al sensului şi vitezei de rotaţie al motorului c.c.
Implementarea şi testarea dispozitivului de comandă prototip al motorului care antrenează
banda interfeţei de deplasare în scopul determinării şi analizei parametrilor funcţionali ai
acestuia
Realizarea interfeţei de compensare a deplasării, bidirecţionale (1DOF), de dimensiuni
reduse şi integrarea sistemelor de detecţie electromagnetic şi optic în cadrul interfeţei
Integrarea interfeţei de compensare implementate în cadrul sistemului de proiecţie şi
imersie în mediulul virtual - CAVE
Conceperea şi realizarea unei structuri software originale, cu funcţionalitate multiplă, care
include trei aplicaţii complexe utilizate pentru interfaţarea sistemului de compensare a
deplasării cu sistemele de detecţie a mişcării, cu sistemul imersiv Holo-CAVE şi cu mediul
virtual dezvoltat
Conceperea şi realizarea unui mediu virtual tip labirint (trei variante) utilizat pentru
navigare virtuală, pentru testarea funcţionalităţii interfeţei de compensare la deplasarea în
mediul virtual şi pentru stabilirea metodei optime de compensare a deplasării

Pentru realizarea modelelor, schemelor, simulărilor, codului de implementare şi mediilor
virtuale incluse în această teză s-au utilizat programe de proiectare CAD precum CATIA şi
OrCAD/Pspice, programe de inginerie CAE ca de exemplu Matlab/Simulink şi limbajele de
programare C, Visual C++ (MFC), Visual Basic, VRML şi JavaScript.

7.3 Diseminarea rezultatelor
Rezultatele cercetărilor obţinute de către autor în perioada realizării prezentei teze au fost
valorificate prin elaborarea şi co-elaborarea a 14 lucrări ştiinţifice (3 lucrări sunt în curs de
evaluare). Au fost publicate 11 lucrări ştiinţifice, în volume ale conferinţelor şi revistelor
internaţionale şi regionale de prestigiu, dintre care 5 ca prim autor, 6 indexate ISI şi IEEE şi 3
indexate BDI. De asemenea autorul a participat la conferinţe internaţionale în domeniu, în
Portugalia, Ungaria şi România.
Se menţionează următoarele lucrări ştiinţifice elaborate:
Proceedings ISI, IEEE:
1. Stavăr, A. et al., Design, Test and Experimental Validation of a VR Treadmill Walking Compensation
Device. Proceedings of 2nd Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems
DoCEIS 2011, Lisabona, Portugalia. In Technological Innovation for Sustainability, Ed. Springer, ISBN:
978-3-642-19169-5, pp. 402-409, 2011, indexat Springer Link/ISI Proceedings
2. Stavăr, A. et al., Walking Compensation Treadmill System: Device, Environment and Testing Method.
Proceedings of the 2011 3rd International Conference on Future Computer and Communication, Iaşi,
România. Ed. ASME Press, ISBN: 978-0-7918-5971-1, pp. 133-138, 2011, indexat ASME Digital
Library/în curs de indexare Ei Compendex şi ISI Proceedings
3. Dascălu, L. M., Stavăr, A., Talabă, D., Gait Intention Analysis for Controlling Virtual Reality Walking
Platforms. Proceedings of 2nd Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems
DoCEIS 2011, Lisabona, Portugalia. In Technological Innovation for Sustainability, Ed. Springer, ISBN:
978-3-642-19169-5, pp. 131-138, 2011, indexat Springer Link/ISI Proceedings
4. Gîrbacia, F., M. Duguleană, A. Stavăr, Off-line programming of industrial robots using co-located
environments. Proc. of the 2011 International Conf. on Optimisation of the Robots and ManipulatorsOPTIROB2011, Predeal, România. Ed. IACSIT Press, Vol. 8, ISBN: 978-981-08-8906-7, pp. 133-138,
2011, în curs de indexare IACSIT şi ISI Proceedings
5. Stoianovici V.C., Talabă D., Nedelcu A. V., Machedon Pisu M., Barbuceanu F., Stavăr A., A Virtual
Reality Based Human-Network Interaction System for 3D Internet Applications. In 12th Intl. Conf. on
Optimization of Electrical and Electronic Equipment-OPTIM2010, Braşov, România, ISSN: 1842-0133,
pp. 1076-1083, 2010, indexat IEEEXplore
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6. Talabă, D., Antonya, C., Stavăr, A., Georgescu, V. C., Virtual Reality in Product Design and Robotics.
In Proc. of 2nd Intl. Conf. on Cognitive Infocommunications – CogInfoCom2011, Budapesta, Ungaria,
2011, conferinţă IEEE

Conferinţe internaţionale:
7. Stavăr, A. Dascălu L.M., Talabă, D., A Treadmill Approach for the Human Walking Simulation in a
Virtual Environment. In Proceedings of the 18th International Workshop on Robotics in Alpe-AdriaDanube Region - RAAD 2009, Braşov, România, ISBN: 978-606-521-315-9, 2009
8. Dascălu, L. M., Stavăr, A., Talabă, D., A Theoretical Model of Human Omnidirectional Gait, In
Proceedings of the 18th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region - RAAD 2009,
Braşov, România, ISBN: 978-606-521-315-9, 2009

Reviste naţionale BDI:
9. Stavăr, A., Dascălu, L. M., Talabă, D., A Control System Approach for a Treadmill Walking
Compensation Design. In Bulletin of the Transilvania Univeristy of Braşov, Vol. 3 (52), ISSN: 20652119, pp. 129-136, 2010, revistă CNCSIS B+
10. Stavăr, A., Talabă, D., Dascălu, L. M., State of the Art in Haptic Input Systems for Biomedical
Applications. In Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 1(50), ISSN: 2065-2119, pp. 163168, 2008, revistă CNCSIS B+
11. Dascălu, L. M., Talabă, D., Gîrbacia, F. S., Stavăr, A., Cognitive Approach of Human-Machine
Communication. In Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 1(50), ISSN: 2065-2119, pp.
107-112, 2008, revistă CNCSIS B+

Lucrări în curs de evaluare:
12. Stavăr, A. Talabă, D., Dascălu L.M., The Walking Compensator: A Complete Virtual Navigation
Solution. In International Journal of Robotics and Computer - Integrated Manufacturing, ISSN: 07365845, jurnal ISI
13. Stavăr, A., Covaci, A., Evaluation of Two Walking Control Methods for a VR Treadmill Locomotion
Design. In Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 1(50), Vol. 4(53), No. 2, 2011, revistă
CNCSIS B+/BDI
14. Covaci, A., Stavăr, A., Skill Acquisition in Virtual Reality Environments. In Bulletin of the
Transilvania University of Brasov, Vol. 1(50), Vol. 4(53), No. 2, 2011, revistă CNCSIS B+/BDI

7.4 Direcţii viitoare de cercetare
Rezultatele teoretice şi practice ale cercetărilor dezvoltate în prezenta lucrare de doctorat
deschid noi direcţii de cercetare pentru domeniul navigării în medii virtuale. Prin implementarea
interfeţei de compensare a deplasării se realizează un pas important pentru înlocuirea sistemelor
clasice de navigare (mouse, tastatură, ecrane 2D) şi se oferă o perspectivă modernă asupra
acestui domeniu. Cercetarea academică propusă este necesar a fi validată prin aplicaţii medicale
sau industriale concrete. Pentru a valida sistemul şi metodele de compensare propuse este
necesară o colaborare cu mediul arhitectural, cu instituţii medicale şi cu industrii interesate în
utilizarea acestei noi metode pentru dezvoltarea şi testarea de aplicaţii specifice.
Între numeroasele direcţii viitoare de cercetare care vor fi abordate se pot menţiona:
 Perfecţionarea metodelor şi algoritmilor de control prin adăugarea de noi factori care să
contribuie la compensarea adaptată a deplasării: acceleraţia şi intenţia [Dascălu, 2011] de
deplasare a utilizatorului
 Posibila integrare a sistemului Brain Computer Interface (BCI) poate oferi răspunsuri
concrete şi precise referitoare la intenţia de deplasare a utilizatorului
 Implicarea instituţiilor direct interesate în dezvoltarea de aplicaţii specifice (de ex.
prototipare virtuală arhitecturală şi urbană sau reabilitare psiho şi neuro-locomotorie) pentru
validarea rezultatelor cercetării
 Dezvoltarea unei platforme rotaţionale care împreună cu interfaţa de compensare să permită
o deplasare omni-direcţională a utilizatorului
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Compensarea deplasării utilizatorului la navigarea în medii virtuale imersive prin sisteme haptice
Adrian STAVĂR

REZUMAT
Realitatea Virtuală, domeniu modern, de actualitate devine din ce în ce mai prezent atât în mediile
industriale cât şi în domenii diverse precum medicină, arhitectură, cercetare. În contextul necesităţii
trecerii de la sistemele clasice 2D de navigare şi manipulare a mediului şi obiectelor virtuale la sisteme
3D, înalt performante, care să ofere un grad sporit de percepţie şi imersie asupra acestora, teza de
doctorat, pluridisciplinară, intitulată „Compensarea deplasării utilizatorului la navigarea în medii
virtuale imersive prin sisteme haptice” propune dezvoltarea unui sistem nou, original şi complet, utilizat
pentru navigarea în medii 3D şi pentru cercetarea metodelor prin care se poate realiza compensarea
deplasării umane într-un mod dinamic, adaptat şi natural. În acest context şi pentru atingerea obiectivelor
propuse teza este structurată în 7 capitole. După o scurtă introducere privind motivaţia şi obiectivele
cercetării în Capitolul 1 - Introducere, în Capitolul 2 - Stadiul actual al interfeţelor de locomoţie, lucrarea
prezintă o analiză critică a sistemelor de locomoţie existente la nivel mondial. Capitolul 3 cuprinde
dezvoltări teoretice privind Modelarea interfeţei de compensare a deplasării şi a sistemelor de control. Pe
baza modelelor propuse s-au realizat noi metode şi algoritmi de control utilizaţi pentru asigurarea
compensării optime a deplasării utilizatorului. În capitolele 4 - Interfaţa de compensare a deplasării
umane – Structura hardware şi 5 - Interfaţa de compensare a deplasării umane – Arhitectura softdware,
este descrisă realizarea sistemului de compensare la nivel hardware, software şi mediu virtual. În
Capitolul 6, Cercetări experimentale privind compensarea deplasării umane, sunt concepute, conduse şi
procesate seturi de experimente, de navigare şi de compensare a deplasării în corelaţie cu cercetările
teoretice realizate. Capitolul se încheie cu evaluarea şi clasificarea metodelor de compensare, cele două
metode optime, rezultate, fiind dependente şi orientate în funcţie de aplicaţia pentru care este utilizată
interfaţa. Capitolul 7 este dedicat prezentării de Concluzii finale, contribuţii originale şi direcţii viitoare
de cercetare. Rezultatele cercetării se adresează atât domeniului navigării în medii virtuale imersive cât şi
unor domenii de mare interes actual: design arhitectural, planificare urbană şi reabilitare locomotorie.

ABSTRACT
Virtual Reality is a modern, timely domain, becoming more and more present into industrial enviroments
as well as different types of other domains like medicine, architecture and research. In the context of the
need to pass from classical, 2D, navigation and virtual objects’ manipulation to high performance, 3D,
systems capable of oferring a high degree of perception and immersion feeling over a virtual
environment, the multidisciplinary Phd thesis entitled „User locomotion compensation while navigating
through immersive virtual environments using haptic systems” proposes the development of a new,
original and complete system used for navigating 3D environments and reaseaches the methods through
which human locmotion compensation, in a dynamic, natural and adapted way, can be achieved. In this
context and in order to achieve the proposed objectives, the thesis is structured into seven chapters. After
a short presentation regarding achievement of the research’s objectives in Chapter 1 – Introduction, in
Chapter 2 – Locomotion interfaces State of the Art, the thesis presents a critical analysis of the existing
locomotion systems world wide. Chapter 3 includes theoretical development of the Modelling of the
locomotion compensation interface and of the control systems. Based on the proposed models I create the
methods and control algorithms used to assure optimal compensation of the user’s locomotion. In
Chapter’s 4 – Human locomotion compensation interface – Hardware structure and 5 – Human
locomotion compensation interface – Software structure I describe the compensation system’s hardware,
software and virtual environment development. In Chapter 6, Experimental research regarding human
locomotion compensation I create, conduct and process a series of experiments of navigation and
locomotion compensation, correlated with the theoretical research done before. The chapter ends with the
evaluation and classification of the compesation methods, the two optimal resulted methods being
dependant and oriented on the application for which the interface is used. Chapter 7 is dedicated to the
description of the Final conclusions, original constributions and future research directions. The
research’s results are mainly adressed to the immersive virtual environments domain but they can also be
used in other actual great interest domains like: architectural design, urban planning and locomotion
rehabilitation.
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