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1. INTRODUCERE
Mersul uman, activitate motorie semi-automatizată şi voluntară, este rareori conştientizat ca
şi proces. Aceasta pentru că el este integrat într-un sistem de o mare complexitate, impredictibil,
autonom, capabil să înveţe, autoadaptiv care este omul (Fig. 1.1). Complexitatea şi dinamismul
mersului uman au făcut dificilă utilizarea acestuia ca şi element cheie prezent la interacţiunea
naturală om-maşină. La nivelul Realităţii Virtuale (RV), locomoţia umană este considerată
modul cel mai firesc şi natural pentru utilizator de a explora un mediu virtual. Utilizatorul nu
trebuie să înveţe nici o metaforă de navigare, el se poate deplasa pentru a parcurge scena virtuală
folosindu-se de propriul mers, la fel ca în mediul real.

Fig. 1.1 Mersul uman ca mijloc de explorare a unui mediu real / virtual
Pentru navigarea în medii virtuale 3D, multiple dispozitive şi platforme au fost construite
pentru a facilita utilizarea mersului uman ca principal mijloc de deplasare şi interacţiune. Cu
toate acestea, majoritatea platformelor existente sunt fie de dimensiuni prea mari sau prea
costisitoare, fie nu aduc naturaleţe şi siguranţă utilizatorului în timpul deplasării. Pentru ca o
platformă de deplasare în Realitate Virtuală, bazată pe locomoţia umană, să aducă naturaleţe în
interacţiune şi, respectiv în navigare, ar trebui ca aceasta să permită reproducerea acţiunilor
psihomotoare naturale ale omului, pe care acesta le-ar efectua într-un mediu real. De asemenea,
platforma ar trebui să permită utilizatorului deplasarea în spaţii mari, în orice direcţie şi cu orice
viteză, deci să aibă acelaşi grad de libertate ca în mediul real. Complexitatea şi
impredictibilitatea mersului uman fac dificilă identificarea şi modelarea acestuia pentru controlul
cu precizie a platformelor de deplasare în Realitate Virtuală, în vederea creării utilizatorului
senzaţia de deplasare în mediu virtual cât mai apropiată de senzaţia de deplasare în mediul real.
Aplicaţiile de Realitate Virtuală ce implică navigarea într-un mediu virtual 3D folosind
diverse platforme pentru deplasare naturală, necesită compensarea cu precizie a mersului uman
pentru a menţine utilizatorul într-un punct sau arie fixă, spaţiul destinat deplasării fizice a
individului fiind mult limitat. Utilizatorul trebuie să aibă senzaţia deplasării în timp real, pe o
suprafaţă care să-i ofere siguranţă şi confort. Pentru aceasta, controlul benzii ar trebui făcut cu o
precizie ridicată, raportată la diversele schimbări de viteză şi direcţie pe care utilizatorul le face
atunci când se deplasează.
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Aşadar, utilizarea locomoţiei umane ca mijloc de deplasare în Realitate Virtuală este încă
dificilă, nu prezintă siguranţă pentru utilizator şi nu este întotdeauna practică datorită limitărilor
fizice şi tehnologice.
Scopul acestei lucrări este de a identifica şi modela mersul uman în contextul mai sus
prezentat, al aplicaţiilor de Realitate Virtuală ce utilizează platforme de deplasare pentru
navigarea utilizatorilor într-un mediu virtual.
Recunoaşterea intenţiilor de deplasare ale indivizilor pentru aplicaţii de RV este realizată, în
majoritatea cazurilor, prin raportare la un scenariu bine definit, atât recunoaşterea, cât şi predicţia
intenţiilor fiind strâns legate de acesta.
Din punct de vedere al utilizatorului de aplicaţii RV, scenariul este mediul de RV pe care
acesta îl poate explora şi cu care poate interacţiona, folosind diverse tehnici de navigare şi
manipulare. Complexitatea scenariilor RV poate varia în funcţie de aplicaţie, de la scenarii mai
simple cum ar fi un labirint virtual pentru copii sau interiorul unei case cu două camere, la
scenarii mai complexe cum ar fi un imobil etajat cu mai multe camere, interiorul unei sucursale
de bancă, interiorul unei hale industriale sau un muzeu virtual. De asemenea, scenariile pot avea
numeroase configuraţii posibile: diferite trasee de deplasare (de lungimi şi lăţimi variabile),
multiple căi de acces (uşi, tuneluri de acces etc.), diferite puncte de interes (obiecte sau spaţii de
care utilizatorul ar putea fi interesat), diferite obstacole (variabile ca formă şi mărime) etc.
În procesul de recunoaştere a intenţiilor de deplasare umană, multitudinea de configuraţii
este dezavantajoasă deoarece implică operarea cu un volum numeros de date şi o bază mare de
cunoştinţe (scenarii, acţiuni umane, senzori). De asemenea, raportarea la un anumit scenariu
limitează posibilităţile de recunoaştere, modificarea scenariului şi implicit a configuraţiei
acestuia (trasee, puncte de interes, obstacole etc.) ducând la modificări privind procesul de
recunoaştere (dependent de scenariu).
O altă problemă care se pune, privind identificarea şi recunoaşterea intenţiilor de deplasare
ale indivizilor, este variabilitatea şi impredictibilitatea deciziilor pe care aceştia le iau în timpul
mersului. De exemplu, considerând un mediu de RV de tipul unui labirint virtual, atât acelaşi
utilizator, cât şi utilizatori diferiţi, folosindu-se de propriul mers, pe o platformă de deplasare în
RV, pot explora diferit labirintul. Ei pot merge cu viteze diferite, pot merge constant la momente
de timp diferite, pot accelera sau decelera diferit pentru acelaşi scenariu RV.
Aceste decizii, manifestate prin comportamente locomotorii, observabile şi măsurabile, au
determinat schimbarea de abordare de la centrarea pe scenariu, la centrarea pe utilizator, a cărui
deplasare este rezultatul intenţiilor şi deciziilor sale de mişcare în spaţiu.
Priorităţi în cercetarea ştiinţifică
Conform Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, tema se încadrează în
prioritatea principală numărul 1 (Tehnologia informaţiei şi comunicaţii), subprioritatea 1.4
(Inteligenţa artificială, robotica şi sistemele autonome avansate), subpunctul 1.4.6 (Dezvoltarea
de sisteme de interacţiune naturală om-calculator minimal dependente de universul discursului).
Ca priorităţi secundare, proiectul se încadrează în prioritatea numărul 1 (Tehnologia
informaţiei şi comunicaţii), subprioritatea 1.4 (Inteligenţa artificială, robotica şi sisteme
autonome avansate), subpunctul 1.4.8 (Sisteme inteligente de asistare a deciziilor) şi în
prioritatea numărul 8 (Spaţiu şi securitate), subprioritatea 8.4 (Tehnici pentru securitate),
subpunctul 8.4.1 (Sisteme, tehnici şi echipamente pentru detecţie, localizare, poziţionare,
comunicaţie, urmărire şi identificare).
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Obiectivele tezei de doctorat
Iniţierea prezentei teze de doctorat se datorează în primul rând importanţei pe care o are
identificarea şi modelarea mersului pentru aplicaţiile de Realitate Virtuală, ce utilizează ca
principal mijloc de navigare deplasarea umană.
Ca obiectiv general teza îşi propune să modeleze şi să identifice mersul uman liniar într-o nouă
abordare a deplasării umane, deplasare generată de deciziile locomotorii pe care le ia individul
atunci când explorează un mediu real sau virtual.
Obiectivele specifice tratate în teză sunt:
- Propunerea unei noi definiţii a mersului uman care să caracterizeze intenţiile de deplasare
liniară prin mers a indivizilor.
- Definirea şi caracterizarea parametrică a geometriei sistemului locomotor.
- Definirea şi caracterizarea regimurilor de mers liniar ce caracterizează intenţiile de
deplasare liniară ale indivizilor.
- Identificarea teoretică a tiparelor de mişcare (caracteristicilor specifice) ale mersului uman
liniar ce caracterizează regimurile de mers liniar, respectiv intenţiile de deplasare liniară ale
indivizilor.
- Identificarea experimentală a tiparelor de mişcare (caracteristicilor specifice) ale mersului
uman liniar ce caracterizează regimurilor de mers liniar, respectiv intenţiile de deplasare
liniară ale indivizilor în mediu real.
- Identificarea experimentală a tiparelor de mişcare (caracteristicilor specifice) ale mersului
uman liniar ce caracterizează regimurilor de mers liniar, respectiv intenţiile de deplasare
liniară ale indivizilor în mediu virtual pe o platformă de deplasare.
- Analiza comparativă între tiparele de mişcare specifice mersului uman pe sol şi tiparele de
mişcare specifice mersului uman pe o platformă de deplasare în Realitate Virtuală.
- Studiul cinematic al propriocepţiei umane la deplasarea indivizilor pe o platformă de
deplasare în Realitate Virtuală.
- Găsirea celei mai bune metode de identificare a mersului uman, în vederea reproducerii şi
utilizării acestuia în Realitate Virtuală.
- Stabilirea parametrilor specifici ai mersului uman normal necesari în controlul unei
platforme de navigare în RV
- Propunerea unui model al mersului uman dedicat aplicaţiilor de RV ce folosesc ca principal
mijloc de interacţiune deplasarea umană.

Modul de organizare al tezei
Lucrarea este structurată pe şapte capitole, bibliografie şi anexe.
Capitolul 1, intitulat „Introducere‖, reprezintă o scurtă trecere în revistă a problematicii cauzate
de complexitatea şi impredictibilitatea mersului uman pentru aplicaţii de Realitate Virtuală, este
prezentată motivaţia alegerii temei şi importanţa studiului în tematica prezentată. Capitolul
introductiv este urmat Capitolul 2, care cuprinde stadiul actual în domeniul abordat şi la sfârşitul
căruia sunt prezentate obiectivul principal, obiectivele specifice ale tezei şi planul cercetării.
Capitolul 3 cuprinde modelarea mersului uman pentru aplicaţii de Realitate Virtuală, urmat de
capitolele 4, 5 şi 6 dedicate cercetărilor experimentale, după cum urmează: Identificarea
primitivelor mersului uman, Cercetări experimentale privind identificarea mersului uman pe o
platformă de deplasare şi Cercetări experimentale privind propriocepţia umană în deplasarea pe
platforma de deplasare. Capitolul 7 este dedicat prezentării de Concluzii şi contribuţii proprii.
8
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Diseminarea rezultatelor:
Rezultatele obţinute în timpul pregătirii doctorale au fost diseminate în 9 lucrări în 4 lucrări în
volume ale conferinţelor naţionale şi internaţionale, dintre care 4 ca prim autor şi 2 indexate în baze
de date ISI.

Valoarea aplicativă a tezei de doctorat
Rezultatele teoretice şi experimentale obţinute în urma cercetărilor desfăşurate în prezenta teză
de doctorat au valoare aplicativă pentru domenii precum:
-

-

-

Arhitectură şi design: arhitecţii, designerii, clienţii pot explora structuri arhitecturale,
design-uri interioare şi exterioare deplasându-se prin medii virtuale specifice
Securitate: planificarea operaţiunilor necesare evacuării şi siguranţei oamenilor prin
simulatoare de evacuare în caz de incendii.
Educaţie: studenţii se pot deplasa prin locuri istorice şi geografice
Pregătire, instruire, formare: instruirea cadrelor militare, a poliţiştilor sau a pompierilor
cu ajutorul sistemelor de realitate virtuală pentru îmbunătăţirea aptitudinilor specifice
funcţiilor îndeplinite
Medicină: deplasare în medii virtuale cu scopul reabilitării pentru pacienţii cu afecţiuni
locomotorii.
Psihologie: tratarea diverselor afecţiuni psihice cum ar fi de exemplu fobiile
(claustrofobia, fobia socială), deficitul de atenţie, autismul cu ajutorul deplasării în medii
virtuale
Exerciţii şi recreaţie.
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Capitolul 2. STADIUL ACTUAL PRIVIND IDENTIFICAREA ŞI MODELAREA
MERSULUI UMAN PENTRU APLICAŢII DE REALITATE VIRTUALĂ

Definirea mersului uman
Principala formă de locomoţie a omului, mersul uman, reprezintă cheia activităţilor umane
zilnice. Ca şi activitate motorie principală, mersul uman se caracterizează prin complexitate şi
dinamism, îndeplinind multiple funcţii esenţiale pentru individ: menţinerea echilibrului şi
prevenirea căderii, evitarea obstacolelor, deplasarea individului în spaţiu prin deplasarea
centrului de masă, adaptarea în vederea evitării unor forţe sau mişcări dureroase. Toate aceste
funcţii implică integrare senzorio-motorie şi sincronizarea scheletului cu sistemul nervos.
Mersul uman a fost definit în literatura de specialitate în multiple moduri; cele mai
reprezentative definiţii ale mersului uman, sunt prezentate în continuare.
Mersul uman a fost definit ca fiind o mişcare periodică a fiecărui picior de pe o poziţie de
suport pe următoarea sau o activitate ciclică pentru care anumite evenimente discrete au fost
definite ca fiind signifiante [Davis, 2006]. Whittle defineşte mersul uman ca fiind o metodă a
locomoţiei umană ce implică utilizarea picioarelor ca mijloc de suport şi propulsie [Whittle,
2007]. Caracteristică atât omului cât şi animalului, locomoţia este considerată ca fiind procesul
de deplasare a propriului corp dintr-o poziţie geografică în alta şi reprezintă acţiunea prin care
corpul ca şi entitate se deplasează prin spaţiu aerian, acvatic sau terestru [Medved, 2001].
Locomoţia este atinsă prin coordonarea mişcărilor segmentelor corpului, folosind avantajul
interacţiunii între forţele interne şi cele externe [Cappozzo, 1976] şi este îndeplinită sub acţiunea
şi controlul sistemului neuro-musculo-scheletic uman.
Ciclul de păşire al mersului uman
Mersul uman normal permite deplasarea corpului în direcţia dorită, asigurând în acelaşi timp
stabilitate, conservarea energiei şi absorbţia şocurilor prezente la contactul cu solul. Actul
mersului uman prezintă la nivelul membrelor inferioare [Inman, 1981] o mişcare periodică, de
bază, a fiecărui picior, de pe o poziţie de suport pe următoarea şi forţe de reacţie cu solul
suficiente, astfel încât, aplicate prin picior să suporte corpul uman. Aceste două elemente sunt
necesare pentru orice formă de mers biped şi nu contează cât de afectate sunt caracteristicile
specifice ale mersului din cauza patologiei [Inman, 1981]. Această mişcare periodică este esenţa
naturii ciclice a mersului uman. Un ciclu de mers sau unitate de mişcare a fost definit în
literatura de specialitate ca fiind perioada de timp între primul contact al călcâiului cu solul până
la următorul contact al aceluiaşi călcâi cu solul [Davis, 2006] şi este împărţit în două faze
principale: faza de suport sau faza de sprijin şi faza de balans. Aceste faze, sunt împărţite, la
rândul lor, în sub-faze, rezultând şapte [Inman, 1981] sau opt faze [Perry, 1992] ale ciclului
mersului uman normal.
Faza de suport sau faza de sprijin se caracterizează prin prezenţa piciorului pe sol şi este
împărţită în subfazele: subfaza de contact iniţial, subfaza de iniţiere suport sau sprijin, subfaza de
suport sau sprijin mijlocie, subfaza de finalizare suport sau sprijin şi subfaza de iniţiere balans,
iar faza de balans se caracterizează prin lipsa contactului cu solul (piciorul se află în aer) şi
conţine subfazele: subfaza de început balans, subfaza mijlocie de balans şi subfaza de sfârşit
balans. Subfazele mersului uman sunt determinate de evenimente specifice (fig. 2.2) şi ocupă
ponderi diferite în cadrul ciclului de păşire al mersului uman.
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Fig. 2.2 Ciclul de păşire al mersului uman: faze, subfaze şi evenimente specifice
Stadiul actual privind navigarea în Realitate Virtuală
Navigarea în RV este considerată ca
fiind efortul combinat între două
componente separate: deplasarea în RV şi
orientarea în RV [Sherman, 2003].
Dacă prima dintre ele face referire la
mişcarea utilizatorului în timp şi spaţiu
(real şi/sau virtual), cea de-a doua este
utilizată pentru a descrie poziţia
utilizatorului la un anumit moment de
timp şi destinaţia următoare în care acesta
se va deplasa.
Orientarea implică aspecte cognitive
Fig. 2.9 Gradul de implicare cogntitivă al
(fig. 2.9) şi conştiinţa utilizatorului asupra
utilizatorului la navigarea în RV
poziţiei propriului corp în spaţiu, a
mişcării continue pe care acesta o
efectuează, a intenţiilor sale de deplasare, dar şi cunoaşterea mediului în care se deplasează (real
şi virtual). Taxonomia deplasării în medii virtuale este prezentată în figura 2.10.
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Fig. 2.10 Taxonomia deplasării umane în medii virtuale

Identificarea mersului uman normal
Mersul reprezintă forma de bază şi cea mai des utilizată a locomoţiei umane. Cu toate că din
punct de vedere al structurii mecanice nu pare să fie avantajoasă, locomoţia bipedă a oamenilor
este o structură stabilă ce permite deplasarea în spaţiu pe o varietate mare de suprafeţe (suprafeţe
plane, suprafeţe cu denivelări, suprafeţe înclinate etc.).
Identificarea şi modelarea mersului uman este o problemă cu care se confruntă cercetători din
numeroase domenii: biometrie, medicină, biomecanică, robotică, Realitate Virtuală etc.
Majoritatea studiilor, cercetărilor, modelelor cunoscute până în prezent provin preponderent din
aceste domenii.
Urmărirea mişcărilor umane pentru aplicaţii de RV poate fi efectuată în multiple moduri,
folosind diverse dispozitive de măsură (mecanice, magnetice, optice etc.). Pentru recunoaşterea
mişcărilor umane au existat numeroase abordări. Acestea sunt grupate în tabelul 2.
Cea mai des utilizată metodă, care a căpătat o atenţie deosebită în ultimii zece ani, este
bazată pe urmărirea şi analiza mişcărilor umane pe bază de model. Modelul geometric al
corpului uman este reprezentat printr-un număr de segmente interconectate prin articulaţii,
specifice structurii corpului uman [Ning, 2004].
Avantajele principale pe care le aduce urmărirea mişcărilor umane pe bază de model sunt
gradul mare de detaliere a datelor, acurateţea datelor, posibilitate de rezolvare a problemelor de
ocluziune, dar şi posibilitatea de încorpora cu uşurinţă informaţii precum structura corpului
uman, parametrii antropometrici sau constrângeri ale mişcării.
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Tabel 2. Clasificarea abordărilor metodelor de recunoaştere a mişcărilor umane

19772000

Analiza siluetei umane

Analiza bazată pe model

Siluetă în mişcare

Model

- Pattern-uri spaţiotemporale
- Principal Component
Analysis (PCA)
[Sidenbladh, 2000]

Forma
mişcării

-

În lipsa mişcării

După
2000

- Analiza contururilor
- Analiza similarităţilor
siluetelor
- Statistici relaţionale
- Analiza frame-urilor
cheie
- Principal Component
Analysis (PCA)
[Darby, 2010]
- Analiza simetriilor
[Hayfron-Acquah, 2001]
- Analiza posturilor cheie

Cu luarea în considerare a mişcării
Analiza
siluetei medii

Parametrii ciclului de
mers

Model articulat
[Wagg, 2004]

Analiza
trăsăturilor
cinematice
[Bhanu,
2003]

Parametrii
antropometrici

Analiza traiectoriilor
trăsăturilor
legăturilor rigide
între articulaţii
[Zhang, 2004]

Traiectoriile
articulaţiilor
Modele HMM
(Hidden Markov
Models) [Kale, 2003]

Modelarea mersului uman normal
La baza modelării mersului uman, au stat două tipuri de modele: modele ale corpului şi
modele ale mişcării corpului uman. Modelele corpului uman sunt reprezentări geometrice,
volumetrice, antropometrice etc. ale structurii corpului, iar modelele mişcării descriu mişcarea
efectuată de corp, cu ajutorul ecuaţiilor de mişcare. În majoritatea cazurilor cele două tipuri de
modele se întrepătrund pentru o mai bună urmărire, identificare, analiză, predicţie a mersului
uman. Principalele modelări ale mersului uman sunt modelarea multisegment, modelarea pe baza
lanţurilor cinematice, modelări volumetrice şi modelarea cu ajutorul pendulului inversat.
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-

-

-

-

-

-

Concluzii
Utilizarea mersului uman ca principal mod de a explora un mediu virtual 3D este considerat
modul cel mai natural de deplasare în RV. Pe lângă naturaleţea mişcărilor, sistemele de
navigare prin locomoţie umană sunt uşor de utilizat şi reduc senzaţia de ameţeală, dar pe de
altă parte sunt ineficiente pentru destinaţii foarte îndepărtate şi imposibil de practicat pentru
persoane cu dezabilităţi locomotorii.
Platformele de tip bandă de alergat, cuplate la un sistem de vizualizare (HMD, CAVE, panou
frontal), permit deplasarea prin medii virtuale de mari dimensiuni. Utilizând acest tip de
sistem pentru a oferi senzaţia de mers natural într-un mediu virtual, gradul de realism obţinut
este mai mare decât dacă s-ar utiliza alte dispozitive sau platforme.
Complexitatea şi dinamismul mersului uman, dar şi limitările de spaţiu determinate de
sisteme de urmărire a mişcării, au făcut dificilă utilizarea lui ca principal mod de navigare în
RV.
Impredictibilitatea mersului uman face dificilă interfaţarea sistemelor de RV astfel încât să
răspundă în timp real intenţiilor de deplasare ale indivizilor. Principala provocare a
interfeţelor de deplasare în mediu virtual, bazate pe mersul uman, este de a identifica
intenţiile utilizatorului folosind informaţii generate de mişcarea acestuia în timp şi spaţiu.
Analiza şi identificarea mersului uman se bazează pe tehnici specifice. Alegerea sistemului şi
a metodei potrivite pentru identificarea mersului uman depinde de domeniu şi de aplicaţia
dorită.
Pentru a recunoaşte acţiunea motrică efectuată de către o persoană în spaţiu sunt utilizate
multiple metode: utilizarea unei baze de date de modele ale acţiunii umane, recunoaşterea în
cadrul unei secvenţe a diferitelor părţi a corpului sau descrierea mişcării ca o secvenţă de
specificaţii ale parametrilor ce definesc o configuraţie a obiectului în timp, aceasta din urmă
este cea mai des utilizată pentru urmărirea mişcărilor umane. O mare parte dintre algoritmii
de identificare nu mai funcţionează dacă aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite.

Capitolul 3. MODELAREA MERSULUI UMAN PENTRU
APLICAŢII DE REALITATE VIRTUALĂ

Modelarea corpului uman
Scopul acestui capitol este de a defini mersul uman şi de a-l descrie prin intermediul
primitivelor sale. Printre obiectivele specifice se numără definirea şi caracterizarea parametrică a
geometriei sistemului locomotor, stabilirea parametrilor specifici ai mersului uman normal
necesari în controlul unei platforme de navigare în RV, propunerea unui model al mersului uman
dedicat aplicaţiilor de RV ce folosesc ca principal mijloc de interacţiune deplasarea umană.
Analizând locomoţia umană, corpul uman a fost privit ca un sistem mecanic, alcătuit din
părţi fizice, rigide, interconectate caracterizate prin parametrii geometrici, parametrii cinematici
şi parametrii statici. Modelarea corpului uman cu ajutorul corpurilor rigide interconectate într-o
structură cinematică a fost aleasă pentru că oferă cea mai mare acurateţe pentru urmărirea şi
analiza mişcărilor umane.
Pentru fiecare sistem, la un anumit moment de timp, există o locaţie unică în spaţiu în care
este poziţionată masa sistemului. Numit şi centru de masă (CM), reprezintă punctul în care
rezultanta forţei gravitaţionale îşi are originea.
La stabilirea modelului sistemului corp uman este necesar să se cunoască caracteristicile
masice ale elementelor rigide, în raport cu sistemele de coordonate asociate
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Acestea cuprind masele elementelor componente
(mk), coordonatele locale ale centrelor de masă (xCMk,
yCMk, zCMk), precum şi matricele tensorilor de inerţie
ale elementelor. În concluzie elementele cinematice
sunt caracterizate fiecare prin trei valori importante:
valoarea masei, coordonatele centrului de masă şi
matricea tensorului de inerţie in raport cu reperul de
coordonate local al corpului. Matricea tensorului de
inerţie în raport cu reperul de coordonate local al
corpului are următoarea formă:
I xx
I xy
I xz
[I i ]
I xy I yy
I yz .
I xz
I yz I zz
În cazul unui sistem de coordonate asociat, identic cu
axele principale de inerţie ale sistemului:
I xx 0
0

I

0

I yy

0

Fig. 3.1 Modelul solid al
0
0 I zz
ansamblului corp uman în poziţie
unde Ixx, Iyy, Izz reprezintă momentele masice axiale,
anatomică de bază, realizat în
iar Ixy, Ixz, Iyz - momentele masice centrifugale în
SOLIDWORKS
raport cu reperul de coordonate ales.
În figura 3.1. se prezintă modelul solid al ansamblului corp uman, realizat cu ajutorul softului
de modelare SOLIDWORKS în poziţie anatomică de bază, cu reprezentarea sistemelor de
coordonate ale părţilor componente şi ale planelor de referinţă anatomice de bază(sagital, frontal,
transversal). Fiecare componentă a corpului (cap, torace, talie, bazin, coapse, gambe, picioare,
braţe etc.) este modelată ca un corp rigid, a cărui formă este cunoscută. Elementele cinematice
sunt caracterizate fiecare prin trei date importante: valoarea masei, coordonatele centrului de
masă şi matricea tensorului de inerţie in raport cu reperul de coordonate local al corpului.
Încadrarea mersului uman în arhitectura cognitivă umană
La nivelul realităţii virtuale deplasarea are loc sub influenţa unor constrângeri naturale, ce ţin
de capacităţile motrice ale individului, dar şi a unor constrângeri ce ţin de mediu (zonă redusă de
deplasare, luminozitate etc.), dispozitivele de urmărire sunt limitate, platformele existente nu
reproduc întocmai mersul uman natural. Toate acestea sunt percepute diferit de la un subiect la
altul şi pot rezulta comportamente locomotorii diferite în timpul navigării în RV.
În timpul deplasării, atât informaţia din mediul extern (stimuli vizuali, auditivi, tactili,
kinestezici), cât şi cea furnizată de memoria de lungă durată (experienţă, deprinderi motrice) este
prelucrată de sistemul cognitiv uman. Informaţia este codată, iar sistemul cognitiv extrage pe
baza unor criterii, subiective, ce ţin de preferinţele utilizatorului un scop (o ţintă). În raport cu
scopul propus, individul poate avea diverse intenţii de deplasare (Fig.3.3): intenţia de a pleca de
pe loc, iniţiind deplasarea (ID – intenţie deplasare), intenţia de a se opri la un moment în timpul
deplasării sale (IO – intenţie oprire), intenţia de a se deplasa contant către ţintă (IML – intenţie
mers liniar constant), intenţia de a merge mai repede (IMA – intenţie mers accelerat) sau de a
merge mai încet (IMD – intenţie mers decelerat).

15

Modelarea şi identificarea mersului uman pentru aplicaţii de Realitate Virtuală

Fig. 3.3 Model simplificat al arhitecturii cognitive al deplasării umane în spaţiu (mediu real sau
virtual)

Din aceste intenţii de deplasare, pe baza dorinţelor sale, individul ia o decizie, pe care o
transpune, prin integrare senzorio-motorie, în acte motorii (ridicarea piciorului, mutarea centrului
de masă pe direcţia deplasării etc.). Actele motorii formează comportamente (plecare de pe loc,
deplasare prin mers cu viteză constant, mers accelerat, mers decelerat, oprire). Atât
comportamentele, cât şi actele motorii, sunt observabile la nivel de individ şi pot fi măsurate cu
ajutorul sistemelor dedicate.
Definirea mersului uman
Deplasarea individului este considerată forma practică a mişcării umane, orientată spre scop
şi este o expresie a schimbării de poziţie a corpului sau a segmentelor corpului în spaţiu.
Deplasarea poate fi realizată prin intermediul mişcărilor complexe ciclice de locomoţie: mersul
şi alergarea. Locomoţia umană reprezintă un proces mecanic efectuat de către sistemul biologic
uman, care prin mişcări motrice de păşire permite deplasarea trunchiului în direcţia dorită.
Orientată către un scop şi implicând procesări informaţionale, putem spune atunci că deplasarea
este un proces mecanic de păşire realizat de către sistemul cognitiv uman.
Prin termenul de păşire se face referire la ciclul periodic de mişcări ale picioarelor pentru
realizarea deplasării trunchiului cu 1 pas.
Fiind o formă de deplasare umană, mersul îşi însuşeşte proprietăţile acesteia, de formă
practică a mişcării realizată prin locomoţie. De asemenea, mersul poate fi privit ca o succesiune
de posturi ale corpului uman desfăşurate în timp şi spaţiu. Prin termenul de postură se înţelege o
succesiune de poziţii geometrice a segmentelor articulate ale corpului uman la un moment de
timp dat t. Câteva exemple de posturi ar fi postură de suport pe un picior, suport pe ambele
picioare, postură în picioare în repaos etc. Numim activitate posturală succesiunea de posturi
destinate obţinerii unui rezultat concret (unui scop) (de exemplu ghemuirea, aplecarea în vederea
preluării unui obiect).
Putem defini atunci mersul ca fiind un proces de păşire realizat de către sistemul cognitiv
uman, manifestat printr-o succesiune de posturi ale corpului, şi care caracterizează deciziile de
deplasare ale individului în spaţiu.
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Conform definiţiei enunţate, în urma procesului de păşire, rezultă o succesiune de posturi, iar
înregistrarea păşirii va reprezenta înregistrarea de posturi iniţiale, de tranziţie şi finale. Modelul
(reprezentarea) mersului va fi reprezentat de o succesiune de posturi.
Regimuri de mers
Abordarea deplasării umane (prin mers) prezentată în continuare este centrată pe utilizator şi
are la bază locomoţia umană orientată spre un scop şi caracterizată de intenţii de deplasare în
spaţiu. Prin intenţie de deplasare se înţelege reprezentarea scopului unor acte locomotorii sub
forma de dorinţe de mişcare ale indivizilor, manifestate sub formă de gând sau act cognitiv.
Luarea unei decizii de deplasare implică un proces de selecţie de variante şi alegerea unor
moduri (regimuri) de mers pentru atingerea scopului ales. Astfel, se poate spune că fiecare regim
de mers are la bază o intenţie de mers, transpusă în decizie de deplasare şi exprimată prin
caracteristici de mişcare specifice.
Pornind de la intenţiile utilizatorului: de a pleca de pe loc, iniţiind deplasarea, de a merge mai
repede sau mai încet, de a păstra o anumită viteză constantă în deplasare şi de a se opri au fost
propuse următoarele regimuri de mers: regim de mers iniţiere deplasare (ID), regim de mers
constant (MC), regim de mers accelerat (MA), regim de mers decelerat (MD), iniţiere oprire
(IO). Regimurile de mers propuse şi intenţiile corespunzătoare de mers pe care le reprezintă sunt
prezentate în Tabel 3.3. Aşa cum poate fi observat, regimurile de mers propuse sunt specifice
variatelor schimbări de viteză, pe care utilizatorul le face atunci când se deplasează într-un mediu
(real sau virtual).
Tabel 3.3 Definirea regimurilor de mers prin raportare la intenţii

Intenţie de deplasare

Regim de mers caracteristic

Intenţia de a pleca de pe loc

Iniţiere deplasare

Intenţia individului de a păstra aceeşi viteză de
deplasare

Regim de mers constant

Intenţia individului de a se deplasa mai repede Regim de mers accelerat
Intenţia individului de a se deplasa mai încet

Regim de mers deccelerat

Intenţia individului de a se opri

Iniţiere oprire

ID
MC
MA
MD
IO

Regimul de mers iniţierea deplasării (ID)
Acest regim de mers reprezintă tranziţia ce presupune ieşirea din starea de repaos şi deplasarea
centrului de masă pe direcţia deplasării. Este caracteristică intenţiei subiectului de a pleca de pe
loc şi este responsabil de iniţierea ciclurilor de mers, caracteristice regimurilor de mers constant,
accelerat, decelerat, iniţiere oprire. În cadrul acestui regim de mers se face trecerea de la starea
de repaos a individului (caracterizată de viteză nulă v=0) la starea de deplasare prin mers cu o
viteză diferită de zero.
Regimul de mers constant (MC)
Regimul de mers constant (MC) reprezintă regimul specific intenţiei individului de a păstra
aceeaşi viteză de deplasare, constantă, (pentru deplasarea liniară, de a se deplasa liniar şi
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uniform). Acest regim se caracterizează prin menţinerea de către individ a unei viteze constante
de deplasare. Viteza de deplasare este calculată după formula:
, unde v – reprezintă
viteza, c – cadenţa, iar l – lungimea pasului.
Regimul de mers accelerat (MA)
Regimul de mers accelerat reprezintă regimul specific intenţiei individului de a se deplasa mai
repede, viteza de deplasare în starea următoare va fi mai mare decât viteza de deplasare din
starea precedentă.
Regimul de mers decelerat (MD)
Regimul de mers decelerat reprezintă regimul specific intenţiei individului de a se deplasa mai
încet, viteza de deplasare în starea următoare va fi mai mică decât viteza de deplasare din starea
precedentă.
Regimul de mers iniţierea opririi (IO)
Regimul de mers iniţierea opririi reprezintă tranziţia ce presupune ieşirea din starea de deplasare
(mers în oricare din regimurile mers constant, mers accelerat, mers decelerat) şi revenirea la
starea de repaos (caracterizată de viteză nulă v=0).
Modelul tranziţiei regimurilor de mers
Mersul uman este o activitate ciclică pentru
care anumite evenimente discrete au fost definite
ca semnificative. Pe baza regimurilor de mers
definite şi caracterizate anterior, este propus
modelul mersului din figura 3.8. Trecerea dintr-un
regim de mers în altul, are la bază o intenţie de
mers (ID – intenţia de deplasare, IMA – intenţia
de mers accelerat, IMD – intenţia de mers
decelerat, IO – intenţia de oprire).
Conform cu [Muller, 2005], caracteristicile
geometrice nu sunt afectate de variaţiile spaţiale şi
permit identificarea evenimentelor ce corespund
logic din mişcări similare, motiv pentru care a fost
aleasă o modelare şi o caracterizare parametrică a
corpului uman.
Dar pentru a cunoaşte tiparele de mişcare
specifice acestor regimuri, este necesar să se
cunoască foarte bine mişcările pe care le execută
indivizii atunci când intenţionează să plece de pe
loc, să se oprească, să accelereze, să decelereze
sau să-şi menţină viteza de deplasare. Principale Fig. 3.8 Modelul deplasării umane prin
întrebări care se pun sunt referitoare la ce mişcări
mers pe baza regimurilor de mers
efectuează individul atunci când trece prin aceste
regimuri de mers, la nivelul căror segmente pot fi observate aceste mişcări, care sunt relevante şi
care nu. Cunoaşterea acestor mişcări vor permite în viitor elaborarea unui model adecvat, care să
dea o imagine cât mai fidelă despre comportamentul motor al individului (mers constant, mers
decelerat etc.) în timpul deplasării.
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Capitolul 4. CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND IDENTIFICAREA
PRIMITIVELOR MERSULUI UMAN
Scopul studiului experimental prezentat îl reprezintă identificarea tiparelor de mişcare
specifice intenţiilor şi deciziilor de deplasare liniară, şi manifestate prin regimuri de mers
corespunzătoare (Tabel 3.3).
Pentru aceasta a fost construite scenarii experimentale specifice, prin care s-a urmărit
reproducerea regimurilor de mers şi trecerea de la un regim la altul. Datele astfel obţinute au fost
supuse analizei. Mersul uman este supus atât unei analize cantitative, cât şi unei analize
calitative, principalele elemente urmărite fiind posturile reprezentative ce caracterizează
intenţiile şi deciziile de deplasare liniară ale individului în spaţiu.
Scenariul experimental
Suprafaţa în care utilizatorul se poate
deplasa pentru a reproduce regimurile de
mers este prezentată în figura 4.1. Se poate
observa subiectul în centrul perimetrului de
lucru şi originea sistemului de coordonate
global, direcţia de deplasare a acestuia şi
configuraţia camerelor IR în vederea unei
capturi cât mai bune a întregii mişcări
corporale. Subiectul a fost instruit pentru a
se deplasa numai în interiorul ariei de lucru
stabilite, iar pentru menţinerea deplasării
liniare, s-au utilizat marcaje pe podea. De
asemenea au fost utilizate marcaje pentru
indicarea zonelor de start şi de stop,
orientative pentru subiect atât pentru a-şi
raporta deplasarea, cât şi pentru a rămâne în
interiorul perimetrului de lucru.

Fig. 4.1 Amplasarea camerelor IR, suprafaţa de
lucru, direcţia de deplasare a subiectului

Metode si tehnici utilizate
Utilizarea sistemului optic de urmărire a mişcării este considerată metoda standard cea mai
potrivită şi mai eficientă pentru analiza cinematică a mişcărilor umane [Wong, 2007].
Echipamentul şi metodele de
măsurare a deplasării umane au
fost alese astfel încât să nu
afecteze mişcarea naturală a
indivizilor. Captarea datelor
cinematice, care presupune doar
captarea
poziţiei
markerilor
externi, nu este foarte fiabilă in
condiţia în care se caută
identificarea poziţiei scheletului,
intern, inaccesibil, dar în cazul
identificării deplasării umane
pentru aplicaţii de realitate
virtuală, acest lucru nu mai este
Fig. 4.5 Amplasarea markerilor pentru înregistra un impediment [Vaughan, 1999].
Markerii pasivi, înveliţi în
mişcările întregului corp şi modelul de corp uman utilizat
material reflectorizant ce reflectă
pentru captura mişcării
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lumina înapoi către camerele IR, au fost poziţionaţi pe segmentele corpului a căror mişcare s-a
dorit a se urmări. Modelul de analiză al mişcării umane folosit este constituit din 34 de markeri
pasivi, poziţionaţi în zone anatomice specifice pentru urmărirea traiectoriilor segmentelor
corpului (fig. 4.5).
Rezultate şi concluzii
În cadrul prezentului studiu au fost urmărite mişcările voluntare efectuate de către un individ
atunci când se deplasează liniar pe o suprafaţă plană şi stabilă (suprafaţa laboratorului), dar
limitată datorită sistemului de captură a mişcării. Din ceea ce se cunoaşte, la ora actuală, nici o
tehnologie poate să măsoare sau să extragă direct intenţiile oamenilor. Acestea pot fi doar
estimate pe baza analizei mişcărilor observate. În continuare, sunt prezentate principalele
rezultate şi concluzii experimentale obţinute privind deplasarea la diverse regimuri de mers pe
sol.
a) Iniţierea deplasării
Principalele rezultate experimentale obţinute privind deplasarea la regim de mers iniţierea
deplasării sunt următoarele:
 Tranziţia de la starea de repaos la primul contact iniţial al călcâiului cu solul (fig. 4.8),
poate fi observată doar la nivelul segmentelor inferioare, în special a labei piciorului, care
în urma ridicării de pe sol în urma flexării şi extensiei genunchiului, atinge maximul în
termeni de înălţime faţă de sol a călcâiului şi coboară către primul contact iniţial al
călcâiului cu solul [Dascălu, 2011].
 Din momentul flexării genunchiului şi până la momentul de timp în care poziţia pe
verticală a labei piciorului trece de maximul pe care îl atinge şi începe coboare, piciorul
opus este în poziţie de pendul inversat, conform modelării mersului uman pe baza teoriei
pendulului inversat.
 Posturile ce caracterizează regimul de mers iniţiere deplasare au la bază deplasarea pe
orizontală a centrului de masă în direcţia dorită. În lipsa deplasării centrului de masă spre
iniţierea ciclului de mers cu primul contact iniţial al călcâiului cu solul, intenţia de a se
deplasa a individul nu este transformată în locomoţie.
 Secvenţa de iniţierea deplasării poate fi împărţit în posturi specifice, reprezentative (Tabel
4.2), şi pot fi grupate în două faze principale care să caracterizeze regimul de iniţierea
deplasării: faza de pregătire a mersului dorit şi faza de realizare efectivă a
mişcării/deplasării, după cum poate fi observat în figura 4.10.

Fig. 4.10 Secvenţa de faze corespunzătoare deciziei iniţierea deplasării
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Fig. 4.8 Traiectoriile descrise de CM, laba piciorului drept şi genunchiul drept în regimul de
mers iniţierea deplasării (iniţierea deplasării s-a făcut cu piciorul drept)
Tabel 4.2 Posturile şi evenimentele cheie specifice deciziei iniţierea deplasării
Postură
(model
segmente
interconectate)

Caracterizare
postură

Repaos
(vCM = 0)

Flexie
genunchi

Extensie
genunchi

Extensie
genunchi

Ridicarea
labei
piciorului

Călcâiul
atinge
deplasarea
maximă în
plan vertical
Deplasare
CM pe
orizontală în
direcţia
dorită de
deplasare

Deplasare
CM pe
orizontală în
direcţia
dorită de
deplasare

Deplasare
CM pe
orizontală în
direcţia
dorită de
deplasare

Călcâiul
coboară spre
sol pâna la
primul IC

Sub-faza
Loading
response din
ciclul de
mers

b) Regim de mers constant

În urma analizei mişcării umane, s-au observat la regim de mers constant următoarele:
 Regimul de mers constant se caracterizează prin tipare de mişcare specifice la nivelul
unghiurilor articulaţiilor şoldurilor, genunchilor, gleznelor şi bazinului (fig. 4.13).
 Viteza dorită de individ, specifică regimului de mers constant, este atinsă doar la următorul
contact iniţial cu solul al călcâiului piciorului cu care s-a iniţiat deplasarea [Dascălu, 2011].
Periodicitatea deplasării markerilor, au confirmat această ipoteză.
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 Modificări în timp ale orientării unghiurilor segmentelor constrânse după aceeaşi lege
planară, atât pentru faza de suport constrânsă de interacţiunea mecanică cu solul, cât şi
pentru faza de balans, unde această interacţiune lipseşte.
 Amplasarea cu precizie a markerilor reflectorizanţi la nivelul călcâiului şi vârfului
piciorului nu influenţează considerabil detecţia evenimentelor de contact iniţial al
piciorului cu solul şi de părăsire a solului de către vârful piciorului (evenimente ce
delimitează cele două faze principale ale unui ciclu de mers).
 Regimul de mers constant este caracterizat de simetrie temporală şi spaţială.

Fig. 4.13 Tiparele de mişcare prezente la nivelul articulaţiilor şoldurilor, genunchilor,
gleznelor şi bazinului

c) Regim de mers accelerat şi regim de mers decelerat

Principalele rezultate experimentale obţinute privind deplasarea la regimurile de mers accelerat
şi decelerat sunt următoarele:
 Tranziţiile se produc treptat, fără existenţa de evenimente şi mişcări bruşte;
 Creşterea în viteză a gambei, este însoţită de o creştere a vitezei subiectului. De asemenea
pentru scăderea vitezei de deplasare, a fost necesară o scădere mai mare a vitezei gambei
(fig. 4.15).
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 Pe durata unui ciclu de mers, la
trecerea de la un regim de mers la
altul, poate fi observată o asimetrie
funcţională
a
segmentelor
picioarelor.
Acest tip de asimetrie a fost
raportată şi de studii anterioare, dar
care urmăreau doar tranziţia de la
deplasarea prin mers la deplasarea
prin alergat [Segers, 2006; Segers
2007].

Fig. 4.15 Viteza subiectului şi viteza gambei la
schimbarea regimului de mers

Intenţia de accelerare
Intenţia de decelerare
o creştere a lungimii pasului
o micşorarea lungimii pasului
o creşterea vitezei în faza de balans a o reducerea vitezei în faza de balans a
mersului
mersului
o mărirea unghiului genunchiului.

d) Regim iniţiere oprire
Principalele rezultate experimentale obţinute privind deplasarea la regimul de mers iniţiere
oprire sunt următoarele:
 Finalizarea deplasării este caracterizată de:
o baza de suport formată de configuraţia ambelor picioare;
o posturile specifice sunt: fază de suport pe unul dintre picioare şi fază de balans, mai
scurtă, cu piciorul opus.
Aceasta a dus la următoarea concluzie:
Secvenţa de oprire reprezintă o sarcină mai dificilă în termen de predicţie folosind
parametrii cinematici ai mersului uman.
 Mişcarea preliminară opririi, specifică intenţiei de a înceta deplasarea, este similară cu cea
de la plecarea de pe loc, centrul de greutate al corpului rămânând aproximativ la nivelul
centrului bazei formate de cele două picioare în faza de suport. Acest lucru a fost până
acum pus în evidenţă numai prin măsurarea forţelor de reacţie cu solul de la nivelul
tălpilor, şi mai puţin prin urmărirea parametrilor cinematici ai mişcării [Suzuki, 2007;
Sankai, 2010].
Concluzie finală privind identificarea mersului uman pe o suprafaţă plană fixă
Deplasarea pe sol, în perimetrul limitat de sistemul de captură a mişcării umane, limitează
mersul uman la un anumit număr de paşi, din această cauză este necesară analiza mersului pe o
platformă care să compenseze mersul, pentru a putea studia un număr mai mare de paşi.
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Capitolul 5. CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND IDENTIFICAREA
MERSULUI UMAN PE O PLATFORMĂ DE DEPLASARE
Scopul cercetării:
În vederea analizei mersului
uman şi a regimurilor de mers
pentru un număr mai mare de paşi,
s-a urmărit deplasarea umană pe o
platformă de deplasare în RV de
tipul benzii de alergat (fig. 5.1).
Utilizarea pentru deplasarea în
RV a unei platforme de tipul benzii
de alergat a fost considerată o
soluţie
fezabilă,
ce
creează
utilizatorilor un mediu de deplasare
liniară infinită şi care poate fi cu
uşurinţă utilizată de majoritatea
indivizilor, indiferent de vârstă
[Schellenbach, 2009].

a)

b)

Fig. 5.1a) Platfomă de tip bandă de alergat utilizată
pentru realizarea experimentelor; b) Subiect pe bandă

Scenariu experimental
Pentru urmărirea mersului
uman, măsurarea şi analiza
mişcărilor segmentelor corpului în
timpul mersului, a fost utilizat
sistemul optic cu markeri pasivi
Optitrack [www1].
Pentru obţinerea unei fidelităţi
crescute a datelor măsurate, a fost
păstrată utilizarea configuraţiei de
12 camere în infraroşu (IR)
amplasate în jurul platformei, astfel
încât să acopere cât mai bine
volumul în care se pot deplasa
subiecţii.
Testele au fost efectuate pe un
număr de 5 subiecţi cu:

Fig. 5.2 Scenariu experimental şi configuraţia utilizată
pentru înregistrarea mişcărilor

- vârste cuprinse între 25 şi 35 de ani
- greutate cuprinsă între 55 şi 80 kg,
iar pentru fiecare subiect s-au efectuat câte 10 măsurători distincte pentru fiecare scenariu
experimental efectuat (Tabel 5.1)
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La fel ca în cazul deplasării pe o suprafaţă plană fixă, studiul experimental privind deplasarea pe
o platformă RV a presupus construirea de scenarii experimentale (Tabel 5.1) pentru reproducerea
regimurilor de mers.
Tabel 5.1. Scenarii experimentale specifice reproducerii regimurilor de mers pe o platformă de
deplasare
Intenţie de deplasare

Regim
de mers

Intenţia de a pleca de pe loc

ID

Intenţia individului de a
păstra aceeaşi viteză de
deplasare

MC

Intenţia individului de a se
deplasa mai repede

MA

Intenţia individului de a se
deplasa mai încet

MD

Intenţia individului de a se
opri

IO

Scenariu experimental
La momentul de timp dorit, din mijlocul benzii,
subiectul trebuie să iniţieze deplasarea prin mers
liniar: foarte încet, încet, repede şi foarte repede.
Subiectul este instruit să se deplaseze cu viteză
constantă. Este urmărită deplasarea prin mers
constant liniar: foarte încet, încet, repede şi foarte
repede. De asemenea, fiecărui subiect i s-a solicitat
să se deplaseze liber la viteză constantă, cât mai
confortabilă şi naturală pentru el.
Subiectului i se cere ca de la regimul de mers
constant (foarte încet, încet, repede şi viteza
considerată confortabilă) să accelereze.
În interiorul suprafeţei de deplasare, subiectului i se
cere ca de la regimul de mers constant sau accelerat,
să decelereze pentru a se deplasa mai încet
La momentul de timp dorit, în timpul deplasării la
oricare din regimurile MC, MA, MD, subiectul
trebuie să se oprească.

Sistemul de referinţă global a fost amplasat la nivelul platformei de navigare, aproximativ la
mijlocul benzii, după cum se poate observa în figura 5.3, iar amplasarea markerilor la nivelul
nivelul segmentelor inferioare ale corpului (coapse, gambe, labele picioarelor) a fost efectuată
conform cu figura 5.4.

Fig. 5.3 Stabilirea
sistemului de referinţă
global

a)
b)
Fig. 5.4 Amplasarea markerilor reflectorizanţi la nivelul
părţii inferioare a corpului a) vedere în plan frontal;
b) vedere în plan sagital
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Rezultate experimentale
Compensarea deplasării la nivelul benzii platformei a fost realizată prin raportare la
deplasarea centrului de masă (CM) al corpului.
Centrul de masă al sistemului corp uman a fost calculat după formula:
unde

, masa totală a individului.

Detaliind, putem scrie:

unde
m1, m2 etc. sunt masele segmentelor corpului
ri sunt poziţiile centrelor de masă ale segmentelor corpului.
S-a putut observa variaţia deplasării orizontale a CM la iniţierea mersului şi la regim de
mers constant, la deplasarea pe platformă (fig. 5.10). Această variaţie poate fi explicată pe de o
parte, prin alternarea perioadelor de suport pe un picior – suport pe două picioare, manifestate în
timpul mersului (într-un ciclu de păşire), iar pe altă parte datorită compensării deplasării la nivel
de platformă (algoritm de compensare utilizat).

CM – proiecţia centrului de
masă al corpului pe
suprafaţa de suport
lpas – lungimea pasului

Fig. 5.9 Deplasarea centrului de masă (CM) deasupra suprafeţei de suport formată de cele
două picioare la plecarea de pe loc pe o platformă de deplasare în RV
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Fig. 5.10 Deplasarea toracelui, centrului de masă şi labei piciorului la plecarea de pe loc
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Iniţierea deplasării
Iniţierea deplasării prin mers liniar este declanşată de aplecarea trunchiului spre înainte, fapt
ce duce la proiecţia centrului de masă înaintea bazei de susţinere a corpului, format de cele două
picioare (fig. 5.9). Acest lucru poate fi observat în modificarea poziţiei toracelui pe direcţia
deplasării. Unul dintre membrele inferioare intră in extensie, iar celălalt membru devine
pendulant, părăsind solul pentru a fi proiectat înainte, urmând a fi din nou fixat pe sol înaintea
membrului de sprijin.
Modificarea poziţiei toracelui, este imediat urmată de deplasarea centrului de masă al
corpului pe direcţia deplasării şi de ridicarea de la sol a piciorului cu care se iniţiază deplasarea
(în cazul prezentat, piciorul stâng – fig. 5.10).
Se poate considera că mişcarea de deplasare prin mers la nivelul platformei poate fi caracterizată
prin intermediul a două componente:
- componenta cantitativă a mişcării
- componenta calitativă a mişcării.
Componenta cantitativă
o Componenta cantitativă a mişcării arată cât s-au deplasat diverse părţi ale corpului (bazin –
centru de masă, coapse, gambe, labele picioarelor), raportat la sistemul de coordonate
global, amplasat în centrul benzii, iar componenta calitativă a mişcării caracterizează intenţii
de mers ale individului.
o Analizând componenta cantitativă a mişcării pentru segmentele inferioare ale corpului
(călcâi picior drept/stâng, genunchi drept/stâng) se poate observa cu cât s-a deplasat
individul faţă de centrul benzii (originea sistemului de coordonate global – fig. 5.3). De
asemenea, se poate observa cu ce picior este iniţiată deplasarea.
Compensarea mersului pe bandă:
 Componenta cantitativă a mişcării furnizează şi informaţii legate de compensarea
mersului pe bandă. Acest lucru poate fi observat calculând valorile medii şi
deviaţia standard (Fig. 5.12) a deplasării orizontale.
Deviaţia standard a fost calculată pe baza formulei:

Componenta calitativă
Analizând componenta calitativă a mişcării (Fig. 5.13) pentru aceleaşi segmente ale corpului
(călcâi picior drept/stâng, genunchi drept/stâng), se pot detecta evenimentele:
-

iniţiere deplasare prin ridicarea genunchiului
părăsirea solului de către călcâi (indicând intenţia de a iniţia o mişcare)
contact iniţial al călcâiului cu solul (specifică începerii fazei de suport a piciorului),
ridicare – coborâre a piciorului faţă de sol în timpul deplasării.
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Fig. 5.12 Variaţia deplasării pe orizontală la plecare de pe loc şi regim de mers
constant

Fig. 5.13 Deplasarea pe verticală ca măsură calitativă a mişcării
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Deplasarea prin mers constant
Cercetările efectuate privind orientarea segmentelor inferioare ale corpului în timpul
deplasării prin mers la diverse viteze (0.11 – 1.27 m/s) au evidenţiat faptul că modificările
unghiurilor articulaţiilor şoldului şi gleznei sunt variabile. Acest lucru a fost raportat şi de studii
anterioare [Borghese, 1996; Harold, 2000], dar nu a fost considerată deplasarea prin mers
constant la viteze mici (mers foarte încet şi încet), unde s-a făcut doar ipoteza că se pierde
periodicitatea mişcării umane şi posibilitatea de raportare la cicluri de mers.
Intervalele specifice deplasării prin mers constant: foarte încet, încet, normal-preferat, repede
sunt cuprinse în tabelul 5.2. Deplasarea prin mers foarte rapid (mai mari de 1.7 m/s ) nu a putut fi
realizată datorită limitărilor fizice date de suprafaţa benzii pe care au păşit subiecţii, în strânsă
legătura cu compensarea mersului de către sistemul de control al platformei pentru asigurarea
siguranţei în deplasare.
Tabel 5.2. Intervalele specifice deplasării prin mers constant
Moduri de mers constant
Foarte încet
Încet
Normal (preferat de subiect)
Repede

Valoare medie a vitezei
0.13 m/s
0.94 m/s
1.21 m/s
1.27 m/s

Intervalul de viteză
0.11 - 0.14 m/s
0.7 – 1.1 m/s
1.9 – 1.24 m/s
1.24 – 1.3 m/s

Principalele concluzii experimentale obţinute la deplasarea le regim de mers constant la diverse
intervale de viteză sunt:
 modificările semnificative de mişcare produse la deplasarea la diverse regimuri de mers,
se produc la nivelul membrelor inferioare ale corpului, într-o mai mică măsură la nivelul
articulaţiilor şoldului, şi mai pronunţat la nivelul articulaţiilor genunchilor şi gleznelor.
 mişcarea este caracterizată prin simetrie temporală şi spaţială
 înclinaţia pelviană, aceasta este semnificativ mai mică (în intervalul -5 şi +5 grade)
pentru viteze foarte mici din cadrul deplasării prin mers foarte încet, comparativ cu
deplasarea prin mers încet, mers preferat şi mers repede (în intervalul 12 - 18 grade).
Unghiurile articulaţiilor:
 odată cu creşterea vitezei, cresc şi unghiurile de flexie/extensie de la nivelul
genunchiului, unghiurile de abducţie/adducţie de la nivelul şoldului, rotaţia şoldului,
dorsiflexia de la nivelul articulaţiei gleznei
 tiparele de mişcare de la nivelul articulaţiilor şoldului, genunchiului, gleznei nu au
prezentat diferenţe semnificative pentru acelaşi subiect pentru aceleaşi intervale de
viteză.
 tiparele de mişcare de la nivelul articulaţiilor şoldului, genunchiului, gleznei au prezentat
diferenţe de la un individ la altul pentru aceleaşi intervale de viteză.
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Deplasarea la mers accelerat şi decelerat
Considerând deplasarea prin mers constant şi apoi trecerea la un regim de mers accelerat, s-a
ajuns la concluzia că principalii parametrii semnificativi sunt la nivelul segmentelor inferioare, în
special la nivelul genunchiului şi a gleznei.
Urmărind deplasarea pe verticală a markerilor amplasaţi la nivelul genunchiului şi a labei
piciorului (fig. 5.3, fig. 5.4 – marker 3), la trecerea de la regim de mers constant încet, la regim
de mers constant repede prin regimul de accelerare, se observă modificări ale componentelor
verticale, traductibile prin ridicarea mai pronunţată de la sol atât a genunchiului, cât şi a labei
piciorului.

Fig. 5.27 Deplasarea pe verticală a genunchiului la regim de mers accelerat

Deplasarea pe verticală a segmentelor corpului pe bandă faţă de suprafaţa plană fixă:
Comparativ cu mersul pe o suprafaţă plană fixă, deplasarea pe verticală a segmentelor corpului
este mai pronunţată la mersul pe platforma de tipul benzii de alergat. Acest lucru poate fi
explicat prin mişcarea pe verticală a benzii platformei atunci când individul păşeşte pe ea.
Această mişcare a benzii depinde de greutate şi de viteza de deplasare a individului pe bandă
(fig. 5.27 la deplasarea cu viteză mai mare, componenta verticală are o coborâre mai pronunţată,
faţă de suprafaţa de păşire a benzii).
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Observaţii la nivelul segmentelor inferioare:
Urmărind deplasarea pe verticală a gleznelor (fig. 5.28), se pot observa modificări gradate
ale acesteia odată cu creşterea vitezei.
Accelerarea se face în momentul în care ambele picioare s-au aflat pe sol, în dublu suport,
şi piciorul drept rămâne în faza de suport, iar cel stâng intră în faza de balans.
Se observă micşorarea timpului petrecut pe sol a piciorului drept, comparativ cu timpul de
la ultimul contact iniţial al călcâiului aceluiaşi picior cu solul, cât şi comparativ cu timpul
petrecut pe sol de piciorul opus. Această micşorare coincide cu mărirea deplasării pe
verticală a piciorului stâng.

-

Fig. 5.28 Regim de mers accelerat observabil la nivelul gleznei
Rezultate asemănătoare s-au putut observa şi în urma analizei mişcării segmentelor inferioare ale
corpului la deplasarea prin regim de mers decelerat:
-

descreştere progresivă a deplasării pe verticală, la nivelul ambelor picioare, în special la
nivelul genunchilor şi labelor picioarelor (fig. 5.29 – 5.31);
reducerea perioadei de suport pe sol a picioarelor la regimul de mers decelerat (fig. 5.30);
urmărind deplasarea centrului de masă faţă de centrul platformei, se observă mărirea
semnificativă a distanţei faţă de acesta pe direcţia deplasării (fig. 5.32), această
modificare nu este atât de pronunţată însă la nivelul labei piciorului (fig. 5.33).
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Fig. 5.3 Regim de mers decelerat observabil la nivelul gleznei

Fig. 5.30 Reducerea perioadei de suport pe sol a picioarelor la regimul de mers decelerat
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Fig. 5.4 Deplasarea pe orizontală a centrului de masă al corpului la regim de
mers accelerat

Fig. 5.5 Deplasarea pe orizontală a călcâiului piciorului la regim de mers accelerat
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Compensarea mersului uman pe o platformă de deplasare în RV
În cadrul acestui subcapitol este prezentat studiul experimental privind compensarea deplasării
pe o platformă de navigare în Realitate Virtuală şi cuprinde testarea algoritmului de compensare
propus şi compararea acestuia cu utilizarea metodei de compensare pe bază de senzor amplasat
la nivelul bazinului (Fig. 5.35).
Algoritmul de compensare a fost testat pentru deplasarea înainte a utilizatorilor, neconstrânsă la
o viteză specifică, subiecţii având posibilitatea de a merge pe platformă trecând prin oricare
dintre regimurile de mers liniar: regim iniţiere deplasare, regim de mers constant, regim de mers
accelerat, regim de mers decelerat şi regim de iniţiere oprire.
În continuare este prezentată compensarea mersului uman pe o platformă de deplasare pentru un
subiect cu o masă de 75 kg şi următoarele caracteristici masice (Tabel 5.2):
Tabel 5.2 Caracteristici masice ale unui subiect pe bandă
Procent
din masa
totală a
corpului
[%]
15.68

Subsistem

Segment al
corpului

Poziţia
centrului de
masă al
segmentului

Subsistem 1

Bazin

x1

y1

z1

5.88

Subsistem 2

Talie

x2

y2

z2

2.69

7.17

m2 z2

Subsistem 3

Torace

x3

y3

z3

9.9

26.4

m3 z3

Subsistem 4

Cap

x4

y4

z4

2.49

6.64

m4 z4

Subsistem 5

Braţ drept

x5

y5

z5

1.46

3.89

m5 z5

Subsistem 6

Antebraţ drept

x6

y6

z6

0.98

2.61

m6 z 6

Subsistem 7

Mână dreaptă

x7

y7

z7

0.22

0.59

m7 z7

Subsistem 8

Braţ stâng

x8

y8

z8

1.46

3.89

m8 z8

Subsistem 9

Antebraţ stâng

x9

y9

z9

0.98

2.61

m9 z9

Subsistem 10

Mână stângă

x10

y10

z10

0.22

0.59

m10 z10

Subsistem 11

Coapsă dreaptă

x11

y11

z11

2.75

7.33

m11 z11

Subsistem 12

Gambă dreaptă

x12

y12

z12

2.13

5.68

m12 z12

Subsistem 13

Labă picior drept

x13

y13

z13

0.73

1.95

m13 z13

Subsistem 14

Coapsă stângă

x14

y14

z14

2.75

7.33

m14 z14

Subsistem 15

Gambă stângă

x15

y15

z15

2.13

5.68

m15 z15

Subsistem 16

Labă picior stâng x16

y16

z16

0.73

1.95

m16 z16

Masă
mi
[kg]

Masa
totală
mtot =
75
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După cum a fost prezentat anterior, corpul uman poate fi privit ca un sistem mecanic, alcătuit
din subsisteme - părţi fizice, rigide, interconectate caracterizate prin parametrii geometrici,
parametrii cinematici şi parametrii statici (Tabel 3.2). Centrul de masă al sistemului corp de
masă mtot uman a fost calculat după formula [Talabă, 2001]:
, unde mi reprezintă masele, iar ri reprezintă poziţiile
centrelor de masă ale subsistemelor ce alcătuiesc corpul uman (Tabel 5.2).
Elementele cinematice utilizate - valorile maselor segmentelor, coordonatele centrelor de
masă (fig. 5.36) şi matricea tensorului de inerţie in raport cu reperul de coordonate local al
corpului au fost calculate pe baza modelului prezentat în subcapitolul 3.2.1.

Fig. 5.6 Reprezentarea poziţiilor
centrelor de masă ale segmentelor
corpului şi a poziţiilor markerilor
Fig. 5.7 Compensarea deplasării unui subiect pe
reflectorizanţi amplasaţi la nivelul
platformă
corpului

Pentru controlul deplasării benzii, cu scopul compensării mersului uman, a fost utilizat
centrul de masă al corpului. Rezultate de compensare obţinute (eroarea de compensare a poziţiei
şi deviaţia standard) au fost comparate cu metoda de control în viteză cu estimat, în buclă închisă
[Stavăr, 2010; Stavăr, 2011], unde compensarea s-a realizat pe baza unui senzor amplasat la
nivel sacral.
Aşa cum a fost prezentat anterior, componenta cantitativă a mişcării furnizează şi informaţii
legate de compensarea mersului pe bandă. Acest lucru poate fi observat calculând valorile medii
şi deviaţia standard a deplasării orizontale. La compensarea mersului uman pe baza centrului de
masă al corpului, atât eroarea de compensare a poziţiei şi vitezei, cât şi deviaţia standard au avut
valori mai mici comparativ cu metoda de compensarea pe bază de senzor (tabel 5.3 şi fig. 5.37
Compensarea mersului uman la plecarea de pe loc pe o platformă de deplasare:, 5.39Compensarea mersului uman la deplasarea liberă pe o platformă de deplasare).
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Fig. 5.8 Compensarea mersului uman la plecarea de pe loc pe o platformă de deplasare: a)
pe baza unui senzor amplasat la nivel sacral; b) pe baza centrului de masă al corpului

Fig. 5.9 Compensarea mersului uman la plecarea de pe loc pe platforma de deplasare, pe
baza centrului de masă al corpului: a) deplasarea centrului de masă al corpului la plecarea
de pe loc; b) curba compensării mersului uman pe baza centrului de masă
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Fig. 5.10 Compensarea mersului uman la deplasarea liberă pe o platformă de deplasare: a)
pe baza unui senzor amplasat la nivel sacral; b) pe baza centrului de masă al corpului

Fig. 5.40 Compensarea mersului uman la deplasarea liberă pe platforma de deplasare, pe
baza centrului de masă al corpului: a) deplasarea centrului de masă al corpului la plecarea
de pe loc; b) curba compensării mersului uman pe baza centrului de masă

Tabel 5.3 Parametrii poziţie şi viteză bandă la compensarea deplasării
Metoda de control
Pe bază de senzor

Pe baza centrului
de masă

Medie
Eroare standard
Deviaţie standard
Medie
Eroare standard
Deviaţie standard

Poziţie
x [m]
0.40
0.00225
0.02811
0.34
0.00168
0.02048
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Viteză bandă
[m/s]
1.408
0.0094
0.303
1.403
0.0082
0.1588
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Concluzii finale
o În timpul efectuării unei mişcări, cum ar fi de exemplu cea de ridicare a unui picior sau cea
de păşire, elementele de acţionare ale corpului, deşi independente, îşi coordonează modul de
funcţionare pentru îndeplinirea unui scop comun: aducerea piciorului în poziţia ţintă dorită.
Pentru fiecare dintre modurile de deplasare: deplasare prin mers normal, respectiv deplasare
prin fugă, există un set specific de elemente de acţionare determinant pentru realizarea
mişcării dorite.
Cu toate acestea, deplasarea prin mers se poate realiza la viteze variate, iar o persoană poate
trece, în funcţie de preferinţele sale, de la o viteză la alta, accelerând sau decelerând în cadrul
aceeaşi secvenţe de mers. Astfel, pentru regimurile de mers s-a arătat că există tipare de
mişcare specifice care le caracterizează.
o Principalii parametrii semnificativi sunt la nivelul segmentelor inferioare, în special la
nivelul gleznei şi a genunchiului.
o S-au putut observa modificări în timp ale orientării unghiurilor articulaţiilor. Acestea au loc
atât pentru faza de suport constrânsă de interacţiunea mecanică cu solul, cât şi pentru faza de
balans, unde această interacţiune lipseşte.
o Ca şi la deplasarea pe sol, s-a putut observa că abilitatea de a menţine postura şi balansul
reprezintă precursori pentru iniţierea voluntară a mersului în spaţiu, iar picioarele formează
baza de suport a corpului în timpul păşirii şi a deplasării individului, deasupra căreia se
deplasează centrul de masă.
Compensarea mersului uman
-

Comparativ cu sistemele de control în viteză şi control PID, unde în funcţie de
eroarea măsurată se reglează comanda la intrarea motorului cu scopul minimizării
erorii, în cadrul metodei propuse, aceşti algoritmi complecşi de anticipare, ce
îngreunează sistemul şi produc întârzieri, nu mai sunt necesari.

-

Anticiparea se realizează fără a identifica în permanenţă eroarea şi a o minimiza,
compensarea pe baza poziţiei instantanee a centrului de masă al corpului nu mai
necesită acest lucru.

-

Metoda propusă reprezintă o alternativă de "anticipare cognitivă" a intenţiei umane
comparativ cu algoritmii clasici de control în viteză şi PID
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Capitolul 6. CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND PROPRIOCEPŢIA UMANĂ
LA MERSUL PE O PLATFORMĂ DE DEPLASARE
Datorită unicităţii fiinţei umane, fiecare individ percepe diferit lumea înconjurătoare, în
consecinţă şi deplasarea individului printr-un mediu, fie el natural sau virtual, va fi percepută
diferit de la un individ la altul şi va avea o reprezentare mentală diferită.
Particularităţi ale deplasării umane pe platforme RV
Utilizarea unei platforme de deplasare pentru navigarea în Realitate Virtuală, determină
constrângeri motrice (particularităţi ale mediului sau ale individului care canalizează
comportamentul şi reduce numărul de configuraţii posibile ale sistemului), pe care utilizatorul le
poate percepe diferit, în funcţie de experienţă, de deprinderile sale motrice, vârstă etc. [Owings
2004; Schellenbach, 2009; Hurt, 2010], iar în controlul platformelor de deplasare în RV ar trebui
luată în considerare şi percepţia deplasării propriului corp.
Dezvoltarea unui sistem de mers în mediu virtual necesită nu numai o soluţie tehnică, care să
permită utilizatorului să meargă efectiv, fără a-şi modifica poziţia în spaţiu faţă de un reper
considerat fix, dar şi să fie centrată pe utilizator, să-i confere siguranţă şi senzaţia de naturaleţe
în deplasare.
Vom numi naturaleţe în interacţiunea omului cu mediul virtual, acele acţiuni psihomotoare şi
comportamente pe care omul le face în interacţiunea sa cu Realitatea Virtuală care sunt similare
(cât mai apropiate de) cu cele pe care le-ar face în mediul real. Subiectivitatea aprecierii
naturaleţei mişcărilor umane, face dificilă cuantificarea acestei proprietăţi a interacţiunii.
Obiectivele cercetărilor experimentale
În contextul mai sus enunţat, scopul acestui subcapitol este de a studia cinematic
propriocepţia umană şi naturaleţea mişcărilor deplasării umane prin mers, pe o platformă de
deplasare în RV de tipul benzii de alergat.
Prin termenul de propriocepţie se înţelege percepţia deplasării propriului corp, percepţia
mişcărilor segmentelor corpului şi a articulaţiilor [Kuo, 2005]. Propriocepţia umană are la bază
informaţiile de poziţie şi de mişcare veniţi de la nivel proprioceptorilor. Conştiinţa individului
asupra propriei păşiri şi implicit a mersului, conştiinţa asupra destinaţiei dorite şi a modului de a
ajunge acolo au fost descrise în literatura de specialitate sub termenii de conştiinţă motrică
[Nielsen 1963, 1978; Frank, 2001] sau monitorizare conştientă a acţiunilor motoare. Oamenii îşi
percep propriul corp ca fiind o singură entitate, cu o reprezentare continuă în spaţiu, şi nu ca părţi
separate [Blanke, 2009].
 Navigarea în mediu virtual, presupune deplasarea în mediul real, folosind o platformă
ce asigură locomoţia continuă a individului într-un spaţiu fizic limitat. La deplasarea
pe bandă menţinerea echilibrului reprezintă un comportament motor esenţial ce
implică la nivelul individului transformări senzoriale şi motorii complexe.
 În timpul deplasării pe o suprafaţă plană, dar care nu este stabilă, aşa cum este
platforma de navigare în RV, la nivelul individului se produc mecanisme de adaptare
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motrică şi control reflex al posturii cu scopul menţinerii poziţiei verticale şi evitării
căderii în timpul deplasării.
Aceste mişcări funcţionale ale segmentelor corpului pot fi observate printr-o analiză
cinematică a mersului uman în timpul deplasării pe banda platformei de navigare.

Descrierea scenariilor experimentale
Sistemul de referinţă global a fost amplasat la nivelul
platformei de navigare, aproximativ la mijlocul benzii, după
cum se poate observa în figura 5.3.
Pentru a urmări cinematic naturaleţea şi propriocepţia
umană la deplasarea pe o platformă de RV, a fost realizată o
aplicaţie de tip labirint virtual (fig. 6.1), în care indivizii
puteau merge folosindu-se de propria locomoţie.
Partea experimentală a constat în navigarea subiecţilor
în interiorul labirintului, folosindu-se de propriul mers. La
experimente au participat un număr de 5 subiecţi, cu vârste
între 24 şi 30 de ani, cu greutate între 55 şi 80 kg.
Subiecţii au fost instruiţi să se deplaseze liber în
interiorul labirintului, la viteze confortabile. Acţionarea
Fig. 6.1 Mediul RV de testare
platformei şi a mediului virtual, s-a făcut pe baza poziţiei şi
(labirint virtual)
orientării bazinului şi capului. Astfel, pentru controlul
benzii platformei şi compensarea mersului, s-a utilizat poziţia centrului de masă al corpului,
estimat la nivel sacral, iar pentru întoarceri spre stânga/dreapta s-au utilizat trei unghiuri,
unghiurile lui Euler (fig. 6.3).

Fig. 6.3 Scenariu experimental pentru testare
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Metode si tehnici utilizate
Atât variabilitatea lungimii, cât şi a lăţimii paşilor, reprezintă descriptori semnificativi pentru
controlul motor şi menţinerea posturii pe banda de deplasare. Observarea deplasării laterale faţă
de direcţia deplasării a centrului de masă în momentul iniţierii deplasării, se poate face urmărind
componenta specifică. Reprezintă totodată măsuri calitative ale progresului şi ale balansului pe
banda de deplasare. Balansul lateral poate fi astfel observat şi analizat.
Principale variabilele considerate:
- timpul în faza de suport
- timpul în faza de balans
- lungimea pasului
- lăţimea pasului
- cadenţa
- viteza medie
- procentul de dublu suport al picioarelor pe sol.
Rezultate şi discuţie
 Iniţierea unei acţiuni şi construirea experienţei conştiente corespunzătoare acesteia, s-a
arătat în studii recente [Kannape, 2010] că reprezintă procese distincte şi reprezintă
mecanisme de bază în conştiinţa de sine în timpul comportamentelor de deplasare a
corpului în spaţiu.
 Valorile medii ale principalii parametrii urmăriţi, lungimea pasului (Lpas) şi distanţa
laterală dintre paşi (d), sunt prezentate în tabelul 6.1.

Tabel 6.1 Valorile medii ale parametrilor
Vârstă
Sex
Valori medii
Lpas [mm]
d [mm]
Valoare
Valoare
Valoare
Valoare
măsurată în
măsurată după măsurată în măsurată după
primul minut primul minut primul
primul minut
al deplasării
al deplasării
minut al
al deplasării
deplasării
25-30 ani

M
F

753.2
645.6

779.6
690.3

72.6
77.3

66.3
73.9

 Deplasarea laterală nu este foarte pronunţată la nivelul centrului de masă, dar se poate
observa cu o mai mare uşurinţă la nivelul labei piciorului şi a genunchiului. Deplasarea
laterală se produce şi prin modificarea unghiului de rotaţie al gleznei prin mărirea sau
micşorarea lui, funcţie de direcţia în care se încearcă echilibrarea corpului.
 La deplasarea pe bandă s-a putut observa o asimetrie uşoară privind unghiurile
articulaţiilor între piciorul drept şi cel stâng.
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Fig. 6.4 Unghiurile articulaţiilor piciorului drept şi stâng la deplasarea prin mers pe o
platformă de navigare în RV

Fig. 6.5 Deplasarea laterală a călcâiului şi genunchiului la mersul pe o platformă RV de
tipul benzii de alergat
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Deplasarea laterală (fig. 6.6) nu este foarte pronunţată la nivelul centrului de masă, dar se
poate observa cu o mai mare uşurinţă la nivelul labei piciorului şi a genunchiului. Deplasarea
laterală se produce şi prin modificarea unghiului de rotaţie al gleznei prin mărirea sau micşorarea
lui, funcţie de direcţia în care se încearcă

Fig. 6.6 Deplasarea laterală a centrului de masă al corpului la mersul pe o platformă RV de
tipul benzii de alergat

Concluzii
În urma prezentei cercetări, ce a vizat urmărirea cinematică a naturaleţei şi propriocepţiei umane
la explorarea unui mediu virtual, folosind o platformă care să permită deplasarea prin
intermediul locomoţiei umane, s-au conturat următoarele concluzii:
o La nivelul individului se produc mecanisme de adaptare motrică şi control reflex al
posturii cu scopul menţinerii poziţiei verticale şi evitării căderii în timpul deplasării,
cum ar fi:
o Reducerea vitezei (decelerări sau chiar opriri)
o Micşorarea sau mărirea lungimii paşilor
o Micşorarea sau mărirea distanţei dintre paşi
o Ridicarea mâinilor pentru a obţine echilibrul
o Utilizarea mânerelor de siguranţă
o După o perioadă de acomodare cu deplasarea pe platformă şi navigare în scena
virtuală (aproximativ 1 min), deplasarea laterală cu scopul menţinerii echilibrului
este redusă, distanţa dintre paşi se diminuează, iar lungimea paşilor se măreşte.
o La deplasarea pe bandă se observă o asimetrie uşoară privind unghiurile articulaţiilor
între piciorul drept şi cel stâng.
o Durata fazei de suport este mai mare în momentele de uşoară pierdere a echilibrului
atât pentru faza de suport pe un picior, cât şi pentru subfaza de suport pe ambele
picioare.
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CAPITOLUL 7. CONCLUZII FINALE ŞI CONTRIBUŢII ORIGINALE

Aplicabilitatea rezultatelor obţinute, direcţii viitoare de cercetare
Navigarea în RV, folosind mersul uman ca principal mijloc de explorare a mediului virtual,
îşi găseşte utilitatea pentru o arie largă de aplicaţii ce acoperă multiple domenii, cum ar fi:
arhitectură, design interior, securitate, psihologie, educaţie, jocuri etc. Astfel, considerând atât
spaţiile construite, cât şi cele aflate în faza de proiect, acestea pot fi explorate cu o mai mare
uşurinţă virtual, într-un mediu 3D.
 Odată reproduse virtual, acestea pot fi supuse unei analize detaliate atât de către
constructori sau designeri, dar şi de către clienţi.
 În domeniu securităţii, una dintre aplicaţiile posibile de navigare în RV folosind mersul,
cu o mare aplicabilitate practică, este aceea a unui simulator de evacuare în caz de
incendiu. Analiza modului în care se face evacuarea persoanelor în caz de pericol
reprezintă un factor important în planificarea operaţiunilor necesare evacuării şi
siguranţei oamenilor. Reproducerea unor situaţii de risc în mediul real este imposibilă, iar
singurul mod de a reproduce o anumită situaţie de risc şi de a antrena atât personalul
responsabil de evacuare, cât şi de a instrui oamenii, este dat de simulările computerizate.
 În domeniul psihologiei, tratarea diverselor afecţiuni psihice cum ar fi de exemplu fobiile
(claustrofobia, fobia socială), deficitul de atenţie, autismul etc. poate fi realizată într-un
mediu fizic restrâns (laborator, cabinet), dar folosindu-se un număr mare de scenarii
virtuale, ce pot fi explorate de către utilizatori.
Un mediu RV 3D în care utilizatorul navighează folosindu-se de propriul mers îi crează
acestuia senzaţiile prezenţă şi de de imersie, contribuind la o mai bună instruire a acestuia.
Explorarea spaţiilor virtuale, prin deplasarea fizică în mediul real, aduce naturaleţe navigării,
reducând în acelaşi timp, senzaţiile neplăcute de ameţeală pe care alte tipuri de navigare în RV le
provoacă utilizatorilor.
Aşa cum a fost prezentat anterior, rezultatele cercetării prezentate îşi au aplicabilitatea
practică în domeniul Realităţii Virtuale, dar nu sunt limitate la acest domeniu.
-

Astfel, în medicină, analiza mersului uman cu scopul reabilitării foloseşte deplasarea
pe bandă la viteze constante, confortabile pentru subiect.

-

Rezultatele obţinute în cadrul acestei cercetări privind tiparele de mişcare pot
reprezenta un prim pas pentru considerarea în cadrul acestei analize, pe lângă
deplasarea la viteze constante pe bandă, şi deplasarea la viteze variabile, mai
apropiată de deplasarea naturală a indivizilor în spaţiu.

-

Îmbinarea tehnicilor de RV cu metodele medicale de analiză şi reabilitare, poate
contribui la o recuperare mai rapidă şi mai plăcută a pacienţilor. De asemenea, atât
rezultatele obţinute, cât şi modul de abordare al deplasării umane prezentat, pot
contribui la îmbunătăţirea controlului sistemelor cibernetice de asistenţă a persoanelor
cu disfuncţionalităţi locomotorii [Sankai, 2010].
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Contribuţii originale
Obiectivul central al tezei se referă la modelarea şi identificarea mersului uman liniar într-o
nouă abordare a deplasării umane, deplasare generată de deciziile locomotorii pe care le ia
individul atunci când explorează un mediu real sau virtual.
Aceste decizii, manifestate prin comportamente locomotorii, observabile şi măsurabile, au
determinat schimbarea de abordare de la centrarea pe scenariu, la centrarea pe utilizator văzut ca
un sistem cognitiv, a cărui deplasare este rezultatul intenţiilor şi deciziilor sale de mişcare în
spaţiu.
Identificarea şi recunoaşterea intenţiilor de deplasare ale indivizilor este dificilă datorită
variabilităţii şi impredictibilităţii deciziilor locomotorii pe care aceştia le iau în timpul mersului
(decizia de a iniţia deplasarea, deciziile de a merge constant, mai repede sau mai încet, decizia de
a se opri). Aplicaţiile de Realitate Virtuală, ce utilizează mersul uman, ca principal mijloc de
navigare şi explorare a unui mediu virtual, necesită compensarea cu precizie a mersului uman
pentru a menţine utilizatorul într-un punct sau arie fixă, spaţiul destinat deplasării fizice a
individului fiind mult limitat.
Contribuţia principală adusă în cadrul prezentei teze o reprezintă îmbunătăţirea compensării
mersului uman la navigarea într-un mediu virtual 3D folosind o platformă de deplasare de
Realitate Virtuală, pe baza anticipării cognitive a intenţiei umane de deplasare. Metoda de
compensare, bazată pe comportamente motrice specifice intenţiilor şi deciziilor locomotorii de
deplasare, reprezintă o alternativă la metodele de control în viteză şi control PID, metode ce
îngreunează sistemul şi produc întârzieri, prin calculul şi minimalizarea erorii de compensare.
În scopul obţinerii contribuţiei principale prezentate, au fost necesare studii şi cercetări
teoretice şi experimentale, rezultând următoarele contribuţii ale autoarei:
1. A fost adoptată o nouă abordare a deplasării umane, centrată pe utilizator şi care, are la
bază locomoţia umană orientată spre un scop şi caracterizată de intenţii de deplasare în
spaţiu. Prin intenţie de deplasare s-a făcut referire la reprezentarea scopului unor acte
locomotorii sub forma de dorinţe de mişcare ale indivizilor şi manifestate sub formă de
gând sau act cognitiv.
2. A fost propusă o nouă definiţie a mersului uman care să caracterizeze intenţiile de
deplasare liniară prin mers ale indivizilor, ca fiind un proces de păşire realizat de către
sistemul cognitiv uman, manifestat printr-o succesiune de posturi ale corpului, şi care
caracterizează deciziile de deplasare ale individului în spaţiu.
3. A fost realizată definirea şi caracterizarea parametrică a geometriei sistemului locomotor
şi descrierea prin intermediul primitivelor sale. Corpul uman a fost privit ca pe un sistem
mecanic, alcătuit din părţi fizice, rigide, interconectate caracterizate prin parametrii
geometrici, parametrii cinematici şi parametrii statici. Modelarea şi caracterizarea
parametrică a corpului uman.
4. Modelarea ansamblului corp uman cu ajutorul softului de modelare SOLIDWORKS în
poziţie anatomică de bază, cu reprezentarea sistemelor de coordonate ale părţilor
componente. Fiecare componentă a corpului (cap, torace, talie, bazin, coapse, gambe,
picioare, braţe etc.) este modelată ca un corp rigid, a cărui formă şi masă este cunoscută.
Elementele cinematice sunt caracterizate fiecare prin trei date importante: valoarea masei,
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coordonatele centrului de masă şi matricea tensorului de inerţie in raport cu reperul de
coordonate local al corpului.
5. Definirea şi caracterizarea mersului uman prin intermediul regimurilor de mers ce
caracterizează intenţiile de deplasare liniară ale indivizilor. Regimurile de mers propuse
sunt specifice variatelor schimbări de viteză, pe care utilizatorul le face atunci când se
deplasează într-un mediu (real sau virtual).
6. Propunerea unui nou model al mersului uman bazat pe regimuri de mers ce caracterizează
intenţiile de deplasare liniară ale indivizilor în spaţiu.
7. Identificarea teoretică a tiparelor de mişcare (caracteristicilor specifice) ale mersului
uman liniar ce caracterizează regimurile de mers la deplasarea pe o suprafaţă plană fixă şi
pe o platformă de deplasare în Realitate Virtuală.
8. Contribuţii experimentale privind identificarea experimentală a tiparelor de mişcare
(caracteristicilor specifice) ale mersului uman liniar ce caracterizează regimurile de mers
la deplasarea pe o suprafaţă plană fixă.
9. Contribuţii experimentale privind identificarea experimentală a tiparelor de mişcare
(caracteristicilor specifice) ale mersului uman liniar ce caracterizează regimurile de mers
la deplasarea pe o platformă de deplasare în Realitate Virtuală.
10. Contribuţii experimentale privind parametrii cinematici ai propriocepţiei şi naturaleţei
umane la deplasarea indivizilor pe o platformă de deplasare în Realitate Virtuală.
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Rezumatul tezei
La nivelul Realităţii Virtuale, locomoţia umană este considerată modul cel mai firesc şi natural
pentru utilizator de a explora un mediu virtual. Utilizatorul nu trebuie să înveţe nici o metaforă
de navigare, el se poate deplasa pentru a parcurge scena virtuală folosindu-se de propriul mers, la
fel ca în mediul real. Complexitatea şi impredictibilitatea mersului uman au făcut dificil
controlul cu precizie al platformelor de deplasare utilizate în aplicaţiile de Realitate Virtuală,
afectând siguranţa utilizatorilor şi naturaleţea mişcării.
Lucrarea de faţă defineşte şi caracterizează mersul uman într-o nouă abordare a deplasării
umane, deplasare generată de dorinţele locomotorii pe care le are individul atunci când
explorează un mediu real sau virtual. Aceste dorinţe, manifestate prin comportamente
locomotorii, observabile şi măsurabile, au determinat schimbarea de abordare de la centrarea pe
scenariu, la centrarea pe utilizator, a cărui deplasare este rezultatul intenţiilor şi deciziilor sale de
mişcare în spaţiu.
Scopul cercetării a fost acela de a îmbunătăţi controlul platformelor de deplasare în Realitate
Virtuală ce utilizează mersul uman ca principal mijloc de explorare şi navigare. Efortul de
cercetare, teoretic şi experimental, se concentrează asupra modelării mersului uman şi
identificării tiparelor de mişcare specifice intenţiilor de mers, atât pe o suprafaţă plană fixă, cât
şi pe o platformă de navigare în Realitate Virtuală. De asemenea, o atenţie deosebită a fost
acordată studiului cinematic al naturaleţei mişcărilor locomotorii la explorarea prin mers a unui
mediu virtual.

Abstract

In Virtual Reality, human locomotion is considered the most natural way to explore a virtual
environment. The user does not have to learn any navigation metaphor; he can explore the virtual
scene using his own walk, as he does in the real environment. The complexity and
unpredictability of human gait, have made difficult the precisely control of platforms used for
Virtual Reality applications, affecting also the users’ safety of and the naturalness of movement.
The present work defines and characterizes human walk in a new approach of human
movement; movement is generated by the individual’s will of movement to explore a real or
virtual environment. These user’s wishes, manifested by locomotor observable and measurable
behaviour, determined the change of approach from the focus on the scenario to the focus on the
user, whose movement is the result of its intentions and decisions of movement in space.
The aim of the research was to improve the Virtual Reality control platform that uses human
walk as the main way of navigation and exploring a virtual environment. Research effort,
theoretical and experimental, was focused on modeling human walk and on identifying motion
patterns, specific to walking intentions, both on a fixed and flat surface and on navigation
platform for Virtual Reality. Also, special attention was conferred to the natural locomotion
kinematic study at exploring a virtual environment by walking.
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