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REZUMAT. În aceasă lucrare este prezentată structura generală, particularităţile implementării şi evaluarea eficienţei 
unui modul software pentru localizarea, vizualizarea, recunoaşterea formei, măsurarea şi generarea modelului 3D 
ale unor obiecte destinate prehensiunii cu un prehensor antropomorf . Vizualizarea se face cu o cameră video 
performantă, iar recunoşterea formei se face cu metoda clsificatorilor. După stabilirea formei obiectului, prehensorul 
se va apropia de ţintă, deplasarea acestuia fiind măsurată. Pe baza măsurării distanţei dintre punctul iniţial şi un al 
doilea punct intermediar, se pot face calcule ce vizează dimensiunea obiectului şi distanţa rămasă până la acesta. 
Implementarea şi modul de lucru cu software-ul conceput se face în mai mulţi paşi care sunt precizaţi şi descrişi. 
Evaluarea performanţelor sistemului software se face în funcţie de o serie de factori externi, cei mai importanţi fiind: 
condiţiile de lumină; calitatea dispozitivului video; dimensiunea capturii; factorul uman, printr-o serie de experimente 
care au vizat capacitatea sistemului de a face faţă factorilor externi mai sus enunţaţi. 
 
Cuvinte cheie: procesare imagine, recunoaşterea formei, modul software, prehensiune antropomorfă. 
 
ABSTRACT. This paper presents the general structure, implementation features and a software module for tracing, 
visualization, shape recognition, measurement and efficiency evaluation for 3D model generation of objects to grip 
by an anthropomorphic gripper. Viewing is possible with an advanced video camera and shape recognition is possible 
through classifiers method. After setting the object shape, the gripper will approach the target, and its displacement 
is measured. Based on measurements of the distance between the initial point and a second intermediate point, you 
can do calculations aimed at object size and remaining distance to it. Implementation, and how to work with the 
software designed are possible in several steps that are specified and described. The performance evaluation of the 
software system is based on a series of external factors, the most important being: light conditions, quality of video 
device, capture size, the human factor, through a series of experiments focused on the system's ability to cope with 
external factors above mentioned. 
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1. INTRODUCERE 

Noua perspectivă asupra strategiei de prehensiune, 
prezentată în această lucrare, permite realizarea unui 
proces de prehensiune inovativ aplicabil la un prehensor 
antropomorf, ce poate prehensa cu usurinţă diferite 
obiecte, asemănător cu modalitatea în care omul 
realizează sarcinile de prehensiune[1],[2]. Într-o primă 
etapă obiectul este detectat prin mijloace video, iar pe 
baza vizualizări, un modul software adecvat este capabil 
să recunoască tipul obiectului, să-l măsoare şi să 
genereze modelul 3D al acestuia. După stabilirea formei 
obiectului, prehensorul se va apropia de ţintă, de-
plasarea acestuia fiind măsurată. Pe baza măsurării 
distanţei dintre punctul iniţial şi un al doilea punct 
intermediar, se pot face calcule ce vizează dimensiunea 
obiectului şi distanţa rămasă până la ţintă. Aceste 
informaţii sunt transferate în continuare modulului de 

preconfigurare. Forma obiectului va determina pre-
configurarea prehensorului, iar dimensiunea obiectului 
reprezintă deschiderea prehensorului. În situaţiile 
uzuale forma obiectelor este de cele mai multe ori 
complexă. Pentru cercetările ce se au în vedere în cadrul 
acestei lucrări se va porni de la patru primitive pe care 
modulul de vizualizare va fi capabil să le recunoască 
(paralelipipede, sfere, conuri şi cilindri). Astfel, se va 
construi o bibliotecă pentru cele patru primitive cu ajutorul 
căreia se va putea rezolva problema preconfigurării 
prehensorului. În această lucrare sunt prezentate 
particularităţile modulului software RoboVISION, în 
special privind structura şi implementarea, conceput 
special pentru localizarea, recunoaşterea formei şi 
genererarea modelului 3D al obiectului de prehensat şi 
este descris un  experiment prin care este evaluată 
eficienţa modului software în recunoaşterea formei 
acestui obiect.  
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2. MODULUL SOFTWARE ROBOVISION 
PENTRU PROCESAREA DE IMAGINI 
ALE OBIECTELOR PREHENSABILE 

2.1. Structură şi funcţii 

RoboVISION reprezintă implementarea într-un 
modul software a secvenţei de localizare, recunoaşterea 
formei, măsurarea şi generarea modelului 3D al unui 
obiect, din structura unei strategii de prehensiune desti-
nate prehensoarelor antropomorfe pentru roboţi [2, 3]. 

Această aplicaţie are mai multe sarcini aşa cum se 
observă din figura 1. 

Prin indeplinirea obiectivelor de bază de mai sus, 
aplicaţia RoboVISION permite şi realizarea legăturii 
dintre mediul real şi simularea în  mediul virtual al unui 
proces de prehensiune. Această sarcină se realizează prin 
generarea modelului 3D al obiectului ce urmează a fi 
prehensat. Acest modul software se bazează pe tehnologia 
Microsoft DirectShow pentru managementul dispozitive-
lor video si o serie de tehnici de procesare de imagini 
pentru recunoşterea şi măsurarea obiectelor.Arhitectura 
generală a claselor folosite în dezvoltarea aplicaţiei 
RoboVISION este prezentată în figura 2. 

 

 
 

Fig. 1.Structura aplicaţiei RoboVISION. 
 

 
 

Fig. 2. Diagrama UML a claselor principale din cadrul RoboVISION. 
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În diagrama UML (Unified Modeling Language) a 
claselor principale dezvoltate în cadrul aplicaţiei sunt 
rezolvate trei probleme principale: (1) recunoaşterea 
obiectelor prin clasificatori – clasa CobjectDetector, 
(2) clasa CPrimitiveWriter ce genereză modelul 3D al 
obiectului recunoscut şi (3) interacţiunea cu 
dispozitivele video – clasa CDShow. Restul claselor 
care alcătuiesc aplicaţia nu sunt prezentate, deoarece 
RoboVISION este o aplicaţie standard MFC (Microsoft 
Foundation Classes), structura de bază a aplicaţiei fiind 
generată de utilitarul disponibil în Visual Studio 2008. 

De asemenea, este de remarcat folosirea ultimei 
paradigme WIMP de interacţiune om-calculatorul. Este 
vorba despre conceptul ribbon [4], care este deja 
disponibil în pachetul Office 2007 şi reprezintă ultima 
paradigmă folosită în crearea interfeţelor grafice cu 
utilizatorul din cadrul aplicaţiilor dezvoltate pentru 
sistemul de operare Windows. Practic ribbon-ul 
reprezintă un meniu extins interactiv care se 
activează/dezactivează în funcţie de opţiunea indicată 
de utilizator prin intermediul mouse-ului. Ultimele 
studii efectuate în domeniul  interfeţelor grafice [5], au 
arătat că dispunerea opţiunilor de interacţiune într-un 
meniu interactiv şi uşor accesibil uşurează considerabil 
efortul cognitiv al utilizatorilor. 

2.2. Implementare - particularităţi  

Pentru a putea extrage un cadru/imagine dintr-o 
secvenţă video s-a folosit tehnologia DirectShow 
oferită de Microsoft în cadrul modulului DirectX, creat 
în special pentru dezvoltarea de aplicaţii multimedia şi 
3D. DirectShow reprezintă un framework (cadru) de 
programare (cunoscut sub numele de API – Application  

Programming Interface) capabil să ofere suport pentru 
aplicaţii ce vizează multimedia. Componenta de bază o 
reprezintă filtrul care este practic o structură capabilă să 
realizeze o anumită operaţie cu un fişier multimedia 
(conversie, afişare, compresie, decodare) sau să faciliteze 
lucrul cu echipamentele care sunt înregistrate prin 
intermediul driverelor în sistemul de operare Windows 
(XP, VISTA, 7). Mai multe filtre pot fi înglobate într-
un graf, cunoscut in documentaţie (MSDN – [6]) sub 
numele de filtergraph. Această structură de filtre poate 
fi încorporată în orice aplicaţie dezvoltată în special în 
mediul de programare Visual C++. Tot framework-ul 
DirectX vizează mediul de dezvoltare C++, însă există 
versiuni rescrise pentru limbaje ce vizează platforma 
NET cum ar fii C#, VB.NET etc.  

Împreună cu DirectX SDK a fost nevoie de folosirea 
unui alt cadru de programare numit Windows SDK. 
Dacă aplicaţia dezvoltată foloseşte anumite funcţionalităti 
legate de lucrul cu perifericele disponibile în sistemul 
de operare Windows (XP, Vista sau 7), atunci este 
nevoie de Windows SDK care reprezintă o colecţie de 
librării şi fişiere ce pot fi folosite în aplicaţii. Pentru 
aplicaţia RoboVISION s-a folosit DirectX SDK (varianta 
August 2009) şi Windows SDK for Windows Server 
2008, disponibile gratuit pe site-ul Microsoft. 

Windows SDK oferă şi o serie de utilitare prin 
intermediul cărora se poate facilita dezvoltarea software. 
Un astfel de utilitar se numeşte GraphEdit. Cu ajutorul 
GraphEdit se poate lucra în mod vizual cu componentele 
DirectShow aşa cum se observă în figura 3, unde este 
prezentat filtrul dezvoltat pentru aplicaţia RoboVISION. 
Menţionăm că acest utilitar doar validează o anumită 
configuraţie a filtrului în momentul în care toate 
componentele sunt conectate, însă nu generează şi cod 
C++ care poate realiza operaţia respectivă.  

 

 
 

Figura 3. Filtrul DirectShow pentru aplicaţia RoboVISION. 
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Funcţionalitatea multimedia a aplicaţiei RoboVISION 
este bazată pe patru componente interconectate, înglobate 
într-un filtru. Toate cele patru componente ale filtrului 
sunt obiecte de tip COM. COM este o tehnologie dezvol-
tată de Microsoft care permite folosirea unor componente 
software realizate după un anumit standard binar în 
aplicaţii dezvoltate în diferite limbaje de programare. 
Componentele COM sunt înregistrate în regiştrii siste-
mului de operare Windows pe baza unor identificatori 
unici numiţi GUID (Globally Unique Identifier). Astfel, 
dintr-o aplicaţie scrisă în limbajul Visual C++ de exemplu, 
programatorul trebuie să ştie GUID-ul componentei COM 
ce doreşte să o folosească. După ce componenta 
respectivă a fost iniţializată se poate configura pentru 
a realiza o operaţie specifică. În cadrul aplicaţiei 
RoboVISION principala problemă a reprezentat-o 
componenta Sample Grabber care a trebuit configurată să 
poată prelua cadre video în format YUY2 şi să le ofere 
mai departe pentru analiză folosind librăria OpenCV care 
vine cu un format specific de reprezentare a imaginii în 
memorie numit IplImage. După ce s-a realizat analiza 
cadrului video, acesta trebuie reconvertit în acelaşi 
format în care a ajuns în Sample Grabber (YUY2) ca să 
poată fi transferat mai departe în filtrul DirectShow. 

Aşa cum se observă din figura 3 filtergraph-ul 
aplicaţiei este compus din 4 filtre interconectate. 
Prima componentă, numită USB Video Device, este 
răspunzătoare de comunicarea cu dispozitivele video 
USB. Aceast filtru va permite comunicarea cu orice 
dispozitiv video care are driver pentru sistemul de operare 
Windows. De asemenea, în cadrul acestei componente s-a 
setat captura la o rezoluţie fixă de 640x480 pixeli. 

 A doua componentă este foarte importantă, ea fiind 
răspunzătoare cu extragerea imaginilor captate de la 
dispozitivul video. Numele acesteia, Sample Grabber, 
este foarte sugestiv, practic ea fiind răspunzătoare de 
preluarea de cadre video primite de la dispozitivul 
video şi trimiterea lor mai departe spre analiză. O dată 
analiza efectuată, cadrul video este predat celei de a 
treia componente care este responsabilă de conversia 
din spaţiul de culoare YUY2 (descrierere bazată pe 

intensităţi – figura 4) în spatiul RGB32 (ARGB) necesar 
pentru afişare.  

Formatul YUY2 este în general folosit de dispozitivele 
video, deoarece este mai flexibil decât formatul RGB, 
dând posibilitatea de verificare a erorilor de transmisie şi 
pentru compresia informaţiei. Astfel, componenta din 
cadrul filtrului numită AVI Decompressor, predă mai 
departe cadrul video prentru afişare ultimei componente, 
Video Render-ului. 

 

Video Renderer-ul este ultima componentă a filtrului 
DirectShow creat pentru aplicaţia RoboVISION, ea fiind 
răspunzătoare de afişarea cadrului video analizat într-o 
fereastră specifică sistemului de operare Windows. O dată 
ce s-a captat cadrul / imaginea şi s-a convertit în spaţiul de 
culoare RGB24 în cadrul componentei Sample Grabber, 
acesta trece printr-o serie de procesări (filtrări) ce au ca 
scop diferenţierea obiectului de fundal, recunoaşterea 
acestuia şi ulterior măsurarea dimensiunii şi generarea 
modelului 3D. 

Următorul pas, recunoaşterea formei obiectului, este 
extrem de important în procesul de determinare a pre-
configurării prehensorului şi pentru generarea modelului 
3D. În acest pas se clasifică obiectul (sferă, paralelipiped, 
cilindru sau con) şi se calculează dimensiunea sa în 
pixeli. Pentru rezolvarea acestei faze s-a ales modulul 
software Open Inventor dezvoltat de Silicon Graphics 
Inc. (SGI). Unul dintre motivele principale pentru care a 
fost ales acest format este faptul că permite o descriere 
completă a grafurilor de scena 3D, cu poligoane redate 
sub forma de obiecte. Open Inventor include, de 
asemenea, facilităţi de iluminare, descrieri de materiale şi 
texturi, precum şi efecte speciale.  

Un fişier Open Inventor are extensia iv şi reprezintă 
un fişier text în formatul ASCI (format ce foloseşte litere 
şi caractere din alfabetul englez) ce descrie prin noduri şi 
elemente scena 3D. Astfel, formatul Open Inventor poate 
fi privit ca un limbaj descriptiv al unei scene virtuale. De 
asemenea, având un standard de descriere a unei scene 
virtuale atunci se poate realiza interoperabilitatea dintre 
aplicaţiile ce au implementate un interpretator de fişiere 
Open Inventor. 
 

 
 

Fig. 4. Formatul YUY2 ,adaptat după [7].  
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Standardul Open Inventor permite descrierea 
primitivelor prin intermediul unor clase numite forme 
(Shapes) astfel: 

 

1. Sferă 
Sphere { 
          radius  - rază 
        } 
2. Paralelipiped 
Cube { 
          width   - lăţime 
          height  - inălţime 
          depth   - adâncime 
     } 
3. Cilindru 
Cylinder { 
          parts   ALL – tot obiectul este vizibil 
          radius  - rază 
          height  - înălţime 
     } 
4. Con 
Cone { 
          parts         ALL – tot obiectul este vizibil 
          bottomRadius  - raza bazei 
          height        - înălţime 
     } 
 

Astfel, în momentul în care obiectul a fost re-
cunoscut şi măsurat, în funcţie de rezultat, clasa 
CPrimitiveWriter dezvoltată în cadrul aplicaţiei va 
crea un fişier Open Inventor în care va adăuga secţiunea 
Shape şi îl va salva pe disc. Apoi modulul de simulare 
virtuală va încărca obiectul salvat de RoboVISION în 

scena virtulă şi îl va folosi pentru diferite teste şi 
simulări.  

3. UTILIZAREA SOFTULUI RoboVISION – 
EXPERIMENTARE SI EVALUAREA 
PERFORMANŢELOR 

3.1. Modalitatea de lucru cu aplicaţia 
RoboVISION 

Pentru a lucra cu aplicaţia RoboVISION este nevoie 
să se urmeze următorii paşi: 

 se deschide comunicarea cu dispozitivul video 
(fig.5,a);  

 se selectează zona de lucru din ecranul care redă 
secvenţa video, captată de la dispozitivul video, ţinând 
apăsat butonul din stânga al mouse-ului, selecţia fiind 
marcată printr-un dreptunghi roşu (fig.5,b); 

 se setează intensitatea şi contrastul potrivite 
folosind cele două slidere dedicate(fig.5,c);  

 se alege efectul dorit, putându-se opta pentru 
diferite combinaţii de procesări, ultimul efect bifat fiind 
detectarea obiectului( fig.5,d); 

 în cazul în care se optează pentru efectul threshold 
(binarizarea imaginii) utilizatorul poate seta valoarea de 
prag prin intermediul unui slider(fig. 5,e); 

 se poate opta şi pentru o filtrare a obiectelor 
recunoscute prin intermediul a două slidere dedicate ce 
modifică dimeniunnea minimă (în pixeli) a lungimii şi 
lăţimii zonei rectangulare ce conţine obiectul(fig.5,f). 

 

                           

a                                                   b 
 

        

c                                                                             d 
 

            

                                                                    e                                                             f 
 

Fig. 5.  Paşii aplicaţiei RoboVISION. 
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 în momentul în care a fost detectat obiectul, în 
partea din dreapta se va scrie primitiva recunoscută 
împreună cu dimensiunile acesteia – figura 6. Aplicaţia 
va genera şi un director numit Detected Primitives în 
care vor fi salvate fişierele Open Inventor. 

 

 
 

Fig. 6. Lucrul cu RoboVISION. 

3.2. Experimentarea şi  evaluarea 
eficienţei modulului software 
RoboVISION 

Sistemul software prezentat în cadrul acestei lucrări 
este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor operaţii: 

1) recunoşterea clasei din care face parte obiectul 
(sferă, paralelipiped, cilindru sau con); 

2) măsurarea dimensiunii acestuia (dimensiunea 
proiecţiei obiectului pe suprafaţa pe care este aşezat). 

3) generarea modelului 3D al obiectului recunoscut 
şi măsurat. 

Evaluarea unui sistem avansat de vizualizare este o 
sarcină dificilă, deoarece sistemul în sine este dependent 
de o serie de factori externi, cei mai importanţi fiind: 
condiţiile de lumină; calitatea dispozitivului video; 
dimensiunea capturii; factorul uman. 

Pentru a putea evalua aplicaţia RoboVISION pre-
zentată în cadrul acestei lucrări s-au efectuat o serie de 
experimente care au vizat capacitatea sistemului de a 
face faţă factorilor externi mai sus enunţaţi. 

3.2.1. Concepţia experimentului 

Obiectivul experimentului a fost de a testa eficienţa 
aplicaţiei în cazul în care condiţiile de lumină variază 

puternic, iar fundalul suprafeţei pe care este aşezat 
obiectul variază în ceea ce priveşte contrastul. 
Recunoaşterea obiectelor implică şi măsurarea acestora, 
din acest motiv nu a fost nevoie de conceperea unui 
experiment separat pentru testarea măsurării obiectelor 
recunoscute. 

Condiţiile de lumină reprezintă o problemă importantă 
în cadul sistemelor de vizualizare şi, în general, în 
domeniul analizei video. Luminozitatea încăperii de 
lucru este puternic influenţată de orice obiect care se 
află în mişcare, fiind astfel factorul cel mai puţin 
controlabil. În cazul celorlalţi factori s-a putut interveni. 
Astfel, pentru cercetările efectuate s-a folosit un dis-
pozitiv video foarte performant – Logitech QuickCam 
Pro 9000 (tabelul 1) iar dimensiunea capturii a fost 
setată la o rezoluţie standard de 640*480 pixeli. 
Folosirea strategiilor de prehensiune are ca scop final 
ataşarea dispozitivului video prehensorului care la 
rândul său va fi montat pe un braţ robotic, în felul 
acesta putându-se exclude ultimul factor extern – 
factorul uman. Experimentul efectuat a avut în vedere 
evaluarea procentului de recunoaştere a unei sfere în 
cazul în care condiţiile de luminozitate se schimbă 
brusc. Astfel s-au numerotat toate cadrele captate de la 
dispozitivul video şi s-a comparat cu numărul cadrelor 
în care obiectul a fost recunoscut (tabelul 2). 

 
Tabelul 1 

Specificaţiile tehnice ale dispozitivului video folosit 

Logitech QuickCam Pro 9000 

Interfaţă USB 2.0 

Tip Senzor CCD 

Rezolutie Foto 960 x 720 pixeli 

Numar Pixeli 8.000.000 

Rata Frame 30 

Lentile Carl Zeiss cu autofocus 

3.2.2. Analiza informaţiilor şi  rezultatele 
obţinute 

Impactul luminii variabile asupra analizei se traduce 
prin îngreunarea procesului de diferenţiere al obiectului 
faţă de fundal. Prin creşterea contrastului se creşte 
implicit procentul de acurateţe al analizei. Astfel, s-a 
observat că rezultatele cele mai bune se obţin în cazul în 
care fundalul şi obiectul care trebuie recunoscut tind în 
sens contrar către extremele spaţiului de culoare RGB 
aşa cum se observă şi din figura 7. 
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Tabelul 2 
 

Analiza eficientei aplicaţiei RoboVISION 
 

Fundal  Procent de recunoaştere 

Contrast mic 

 

 
1% 

Datorită contrastului mic procentul de recunoaştere este extrem de mic indiferent de 
condiţiile de luminozitate. 

Contrast mediu 

 

 
46% 

Contrastul mediu determină oscilaţii mari în momentul în care apar fluctuaţii de 
lumină puternice. Schimbarea luminozităţii determină şi activarea funcţiei autofocus 
a camerei şi din acest motiv tendinţa este de a se stabiliza recunoaşterea după 
focalizare. 

Contrast mare 

 

 
97% 

În cazul unui contrast mare procentul de recunoaştere este foarte mare indiferent de 
condiţiile de lumină. Totuşi, în cazul în care oscilaţiile sunt mari se activează funcţia 
autofocus a camerei care determină pierderea informaţiei pentru 1-2 secunde cât 
durează focalizarea. 

 

 
 

Fig. 7. Variaţia procentului de recunoaştere în funcţie de contrast. 
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4. CONCLUZII 

RoboVISION este o aplicaţie complexă alcătuită din 
mai multe componente. Astfel, a fost creat un modul 
software specializat în gestionarea interacţiunii cu dispozi-
tivele video ataşate unui calculator care să ofere acces la 
fiecare cadru din secvenţa video pentru analiză. Pentru 
realizarea acestui modul s-a folosit tehnologia Microsoft 
DirectShow disponibilă în cadrul pachetului DirectX, creat 
în special pentru multimedia si 3D. Analiza video este 
realizată de un modul specializat în recunoaşterea a patru 
primitive – sfere, paralelipipede, conuri şi cilindri. Pentru 
recunoaşterea obiectelor s-a folosit algoritmul bazat pe 
clasificatori. O altă componentă a RoboVISION este 
reprezentată de un modul software specializat în 
măsurarea obiectelor. Pentru realizarea acestuia s-a folosit 
un algoritm bazat pe compararea a două cadre video, care 
conţin obiectul ce urmează a fi măsurat, preluate de la 
distanţe diferite. Ultimul modul al aplicaţiei RoboVISION 
a fost creat în vederea generării modelului 3D al obiectului 
recunoscut şi măsurat. Modelul 3D este salvat într-un 
fişier Open Inventor care ulterior va fi folosit în aplicaţia 
de simulare funcţională a prehensorului antropomorf. 

Aplicaţia RoboVISION poate interacţiona şi cu alte 
module software datorită faptului că rezultatul analizei 
video este disponibil în fişierul Open Inventor generat. 
RoboVISION uşurează astfel  substanţial procesul de 
colectare a modelelor 3D folosite în simularea funcţio-
nală, în felul acest simularea fiind puternic centrată în 
realitate. 
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