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REZUMAT. În acesată lucrare se prezintă un prehensor antropomorf cu cinci degete destinat a fi utilizat la 
echiparea roboţilor industriali folosiţi pentru realizarea ansamblurilor de complexitate mică și medie. 
Prehensorul este  cu cinci degete și cinci grade de mobilitate, are o structură relativ simplă, dar o funcţionalitate 
ridicată. Pe baza proiectului CAD al prehensorului s-a realizat un prototip prin prototipare rapidă, folosind o 
imprimantă 3D. Acţionarea fiecărui deget se face cu câte un servomotor comandat la rândul său cu câte un 
microcontroler. Prototipul a fost testat pentru prehensarea unor obiecte de forme și dimensiuni diferite. 

Cuvinte cheie:  prehensor antropomorf, proiect CAD, simulare CAD, prototip.  

ABSTRACT. This paper presents an anthropomorphic  gripper with five fingers  intended to be used in industrial 
robots equipment assemblies used for achieving low and medium complexity. The gripper has  five fingers and 
five degrees of freedom, it has a relatively simple structure, but high functionality. Based on the CAD project of 
the gripper a CAD simulation is shown and a prototype  was realized through rapid prototyping, used one 3D 
printer. Operation of each finger with one actuator is controlled in turn by one microcontroller. The prototype was 
tested for bodies of different shapes and sizes. 
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1.INTRODUCERE 

Prehensoarele antropomorfe sunt prehensoare 
inspirate după modelul mâinii umane, având diverse 
particularități constructive și funcționale. Comparativ 
cu alte clase de prehensoare, cum ar fi prehensoarele 
cu bacuri[1],[2] sau prehensoarele tentaculare[2], au 
avantaje evidente deoarece sunt mult mai asemă-
nătoare cu mâna umană, atât constructiv cât și 
funcțional, considerând mâna umană ca cel mai 
perfecționat prehensor [2].  În prezent există mai 
multe variante de prehensoare antropomorfe dintre 
care unele în stadiu de proiect, altele sub formă de 
prototip, iar o parte sub formă de produse comerciale 
[3], [4], [5], [6], [7], [8]. Aceste prehensoare diferă 
prin mai multe particularități constructive și 
funcționale, dintre care principale sunt următoarele: 
numărul degetelor care poate fi: 2, 3, 4, 5 sau chiar 
6; numărul falangelor pe deget: 2 sau 3; tipul meca-
nismelor-elementelor constructive semnificative pentru 
degete: barele articulate sau role și fire; gradul de 
mobilitate, după care pot fi variante monomobile 
până la variante multimobile cu un grad de mobili-
tate mare, egal cu al degetelor, sau chiar foarte mare, 
egal cu al falangelor, respectiv cu numărul arti-
culațiilor, grad de mobilitate (M) apropiat sau chiar 

egal cu al mâinii umane (M = 36); tipul motoarelor 
folosite: electrice sau pnumatice; echiparea sau nu 
cu senzori și tipul senzorilor folosiți: de contact, de 
alunecare, de proximitate; tipul sistemului de co-
mandă utilizat: prin instrucțiuni de program, prin 
dispozitive-mănuși de tip Date Glove, prin realitate 
virtuală, prin smartphone, prin voce, etc. 

Analizând comparativ un număr semnificativ de 
variante de prehensoare antropomorfe pentru roboți 
se pot identifica următoarele dezavantaje majore: o 
complexitate exagerată comparativ cu o funcționa-
litate scăzută; o tehnologicitate scăzută; un cost și 
mai ales un preț mare sau chiar foarte mare fără a 
exista, de cele mai multe ori, și performanțe ridicate 
etc. 

În acest context, în această lucrare se propun 
câteva noi abordări, care să reducă măcar în parte 
dezavantajele evidențiate mai sus, abordări care sunt 
centrate pe: realizarea proiectului tehnic, modelului 
CAD și a simulării funcționale a unui prehensor 
antropomorf cu cinci degete, cu un grad ridicat de 
asemănare cu mâna umană și realizarea prototipului 
printr-o metodă modernă și mai puțin costisitoare, și 
anume cea a prototipării rapide. Prototipul a fost 
testat pentru prehensarea unor obiecte cu forme și 
dimensiuni diverse. 



PREHENSOR ANTROPOMORF CU CINCI DEGETE PENTRU ROBOŢI – PROIECT CAD ȘI PROTOTIP 

 

Buletinul AGIR, Supliment 3/2015 115

2. MODELUL CAD ȘI SIMULAREA 
FUNCŢIONALĂ A UNUI PREHENSOR 
ANTROPOMORF CU CINCI DEGETE 

2.1. Particularităţile structurale  
și funcţionale ale prehensorului 

Prehensorul antropomorf cu cinci degete, are un  
număr sporit de articulații, peste cel minim, pentru a 
exista o asemănare și o funcționalitate cât mai 
apropiată de cele ale mâinii umane. S-a plecat de la 
un model cunoscut [9], care s-a adaptat scopului 
propus. Fiecare deget este format din câte trei 
falange: f1, f2, f3, între care există cuple monomobile 
de rotație, acționate prin fire(Fig.1). Pentru acționare 
se folosesc motoare electrice, câte unul pentru 
fiecare deget, astfel încât prehensorul are gradul de 
mobilitate M = 5. Pentru închiderea degetului 
motorul (M din fig. 1a) se rotește într-un sens și 
închiderea se obține prin tragerea firului fi, iar 
deschiderea - revenirea degetului la poziția inițială 
corespunde rotirii motorului în sens opus, și se 

obține prin tragerea firului exterior fe (Fig.1a).  Schema  
structurală simplificată a prehensorului este arătată 
în figura 1b, din care rezultă că prehensorul are în 
componență 17 cuple monomobile de rotație (A și 
B), cuplele dintre primele falange și palmă și cuplele 
interfalangiene. Se evidențiază cele două cuple de 
rotație cu axele înclinate față de axa longitudinală a 
prehensorului, care asigură într-o anumită măsură o 
asemănare cu situația existenței oaselor metacarpi-
ene ale mâinii umane [10].  

2.2. Modelul CAD al prehensorului 

Modelul CAD  al prehensorului s-a realizat cu 
softul CATIA[11]. În același soft se poate face și 
simularea funcțională a prehensorului pentru verifi-
carea închiderii corecte, fără o piesă de prehensat 
sau cu prehensarea unor piese de forme și dimen-
siuni variate (fig.2).  

Pe baza modelului CAD al prehensorului se 
obține documentația tehnică necesară realizării 
prototipului corespunzător. 
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Fig. 1. Schemele structurale ale unui deget (a) și ale ansamblului prehensorului (b). 
 

      
 

Fig. 2.  Simularea funcționării modelului CAD al prehensorului 
 

3. PROTOTIPUL PREHENSORULUI ȘI 
TESTAREA  FUNCŢIONĂRII SALE 

Pe baza proiectului tehnic s-a realizat un prototip 
al prehensorlui antropomorf. Piesele s-au realizat 
prin prototipare rapidă folosind o imprimantă 3D.  

Acționarea fiecărui deget se face printr-un singur 
tendon, care este tras de motor și imprimă o mișcare 
de rotație rolelor amplasate în cuplele de rotație 
interfalangiene, implicit falangelor. La mișcarea de 
rotație a servomotorului într-un sens se realizează 
închiderea degetului, iar la mișcarea în sens opus se 
obține revenirea degetului la poziția inițială (poziție 
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rectilinie-deget deschis). În figura 3a este arătat 
prototipul realizat, iar în figurile 3b și c, două simu-
lări funcționale în care se observă manevrabilitatea 
mare a degetelor. 

În figura. 4 se exemplifică simularea funcțională 
pentru mai multe obiecte-piese și anume: prehensa-
rea unui obiect sferic( o minge de tenis) în figura 4a, 
prehensarea unui ax (fig. 4b), și prehensarea unui 
rulment (fig. 4c). 

Din aceste exemple rezultă funcționalitatea ridi-
cată a prehensorului comparative cu alte tipuri de 
prehensoare cum sunt cele cu bacuri [1], [2]. Se 
menționează că pentru comanda prehensorului s-a 
folosit o metodă avansată și anume prin captarea 
gesturilor mâinii umane cu un dispozitiv Motion 
Leap și transmiterea lor într-o scenă virtuală pentru 
validarea prehensării și apoi la prehensorul real 
[10]. 
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Fig. 3. Prototipul prehensorului în diverse configurații. 
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Fig. 4. Exemple de testare a prehensiunii folosind prehensorul realizat. 
 

4. CONCLUZII 

Pe baza celor prezentate în această lucrare se pot 
formula urmatoarele concluzii: 

a. Pentru eliminarea dezavantajelor prehensoare-
lor cu bacuri, dintre care cel mai important este 
posibilitatea redusă de prehensare, uneori limitată la 
o singură tipodimensiune de piesă, se pot folosi 
prehensoare antropomorfe cu trei sau mai multe 
degete cu structuri relativ simple dar funcționalități 
ridicate; 

b. Pentru echiparea roboților în general, inclusiv 
a roboților industriali se pot utiliza prehensoare 
antropomorfe cu cinci degete, ca cel prezentat în 
lucrare, care se pot fabrica cu costuri scăzute 
folosind procedee moderne cum este prototiparea 
rapidă; 

c. Pentru optimizarea constructivă și funcțională 
este foarte utilă simularea funcțională CAD și 
simularea în mediul virtual. 
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