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INNOVATION MANAGEMENT IN ENGINEERING OF MECHATRONIC PRODUCTS - 
CASE STUDY– ABSTRACT: Innovation management is a complex process, but absolutely 
necessary for the promotion of innovations and inventions in the end, without which technical 
progress can not take place. Currently mechatronic product innovation is the most interest. In 
addition to specific sides of a process of management, innovation management are crucially 
important technical creative methods and techniques, which are summarized in the paper. To 
illustrate the application of some of these methods present a case study on creative synthesis and 
design of a mechatronic product group of great interest today, namely prehensile reconfigurable 
modular mechatronic anthropomorphic grippers, usable in industrial robots.  

Keywords:  innovation management, creativity, innovation, invention, anthropomorphic gripper, 
modularization, reconfigurable. 

REZUMAT: Managementul inovării este un proces complex, dar absolut necesar pentru 
promovarea inovațiilor și în final a invențiilor, fără de care progresul tehnic nu poate avea loc. În 
prezent inovarea produselor mecatronice este de cea mai mare actualitate. Pe lângă laturile 
specifice unui proces de management, în managementul inovării au importanță esențială metodele 
și tehnicile de creație tehnică, care sunt prezentate succint în lucrare. Pentru exemplificarea 
aplicării unora dintre acestea se prezintă un studiu de caz referitor la sinteza creativă și proiectarea 
unei game de produse mecatronice de mare interes în prezent și anume prehensoarele mecatronice 
antropomorfe modulare reconfigurabile utilizabile la roboții industriali.  

Cuvinte cheie: managementul inovării, creativitate, inovație, invenție, prehensor antropomorf, 
modularizare, reconfigurabil.  

1. INTRODUCERE 

Inovarea este una din cele mai provocatoare activități 
în care s-au implicat oamenii de-a lungul istoriei și se 
implică plenar în prezent (Gallo, 2011; Bejan et al., 
2013). Dacă inovația este o consecință directă a 
creativității umane, forma de concretizare a sa este 
acceptată astăzi ca fiind invenția. Este suficient să 
amintim căteva inovații - invenții semnificative care 
au revoluționat activitățile umane: șurubul lui 
Arhimede, catapulta romană, războiul de țesut 
mecanic cu cartelă, motorul cu abur, racheta cu mai 
multe trepte, satelitul, calculatorul, microprocesorul, 
robotul, IPad-ul și lista ar putea continua foarte mult. 
Mult timp inovația s-a produs datorită unor probleme 
care au necesitat soluții imediate, stringente, care 
apoi, de-a lungul timpului, cele mai multe s-au 
perfecționat continuu, concomitent cu apariția unor 
idei derivate cu un anumit caracter de noutate  sau 
idei absolut noi, care s-au concretizat la rândul lor în 
aplicații concrete. Generic, prin inovare se poate 

înțelege: producerea unui nou bun pentru 
consumatori, sau unui bun de o calitate nouă, a unui 
nou produs; introducerea unei noi metode de 
producţie, practic necunoscută, în cadrul unei ramuri 
economice; descoperirea unei noi pieţe de desfacere, 
pe care nu s-a mai acţionat în cadrul ramurii 
respective; identificarea unor noi surse de materii 
prime sau semifabricate; înfiinţarea unei organizaţii 
noi, crearea sau spargerea unui monopol, etc. Pe de 
altă parte într-o abordare economică după Joseph A. 
Schumpeter (1883-1950), "Inovarea este procesul de 
găsire a aplicaţiei economice pentru o invenţie. 
Invenţia este primul pas firesc către orice 
produs/proces nou. Imitaţia este procesul prin care 
inovaţia este difuzată prin economie/industrie." În 
acest context, inovarea cuprinde orice fel de proces 
de schimbare. Totodată în domeniul economic între 
"inovare" şi "invenţie" este o deosebire clară. Din 
perspectivă inginerească invenţia produce o 
îmbunătăţire a tehnicii. Această îmbunătăţire trebuie 
să fie neașteptată şi considerabilă. Pe de altă parte 
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modificarea reprezintă orice schimbare fizică, care nu 
se întemeiază pe o extindere a bazei cunoştinţelor 
tehnice. În acest context Managementul inovării este 
o sarcină complexă de conducere, care, prin 
elementele sale strategice şi operative determină un 
proces sistematic de schimbare-inovare(Condurache, 
2010; Starețu, 2015). Se consideră că inovarea are 
trei direcții cu semnificații majore și însemnătate 
pentru fiecare organizație: globalizarea pieței; 
dezvoltarea dinamică a tehnologiei și produsele și 
serviciile innovative ca factor concurențial. Etapele 
semnificative ale inovării se consideră a fi: adunarea 
ideilor(surse de idei interne; surse externe de idei 
pentru iniţiative; dezvoltarea ideilor; metode 
sistematico-analitice; metode intuitive-spontane) ; 
acceptarea  ideilor (valorizarea şi alegerea ideilor, ca 
şi proces ; valorizare calitativă; valorizare punctuală; 
profil vizual; analiza valorii utile; valorizare 
cantitativă; metode statistice; metode dinamice; 
metode pentru luarea în consideraţie a nesiguranţei şi a 
riscului) și concretizarea ideilor(ponderea implicării în 
concretizarea ideilor, după unele surse, este: clienţii 
30% ; firma proprie 11% ; concurenţa 18% ; târguri și 
expoziţii 21% ; furnizori 12% ; centre de cercetare 8%; 
iar scopul final este brevetul de invenție și 
valorificarea sa)(Condurache,2010). Îngineria 
produselor mecatronice este acel sector al ingineriei 
care se ocupă cu realizarea produselor de înaltă 
tehnologie cum ar fi: automobilele, roboții industrili și 
de serviciu, echipamentele electrocasnice, etc. 
Caracteristica mecatronică consta în aceea că aceste 
produse au o parte mecanică, o parte electrică și o 
parte electronică, care le asigură o posibilitate mai 
mare sau mai mica de a funcționa independent de 
voința operatorului uman. Au o anumită inteligență 
care le permite să își controleze singure funcționarea 
pentru a o readuce la parametri normali în situațiile 
unor tendințe de ieșire din zona acestei funcționări. În 
prezent există tendința ca toate produsele care au o cât 
de mică componentă mecanică să aibă și caracteristici 
mecatronice. În această lucrare se vor prezenta aspecte 
generale referitoare la  tehnicile și metodele de creație 
tehnică care pot conduce la rezultate deosebite în 
diversificarea și inovarea produselor mecatronice, și 
un studiu de caz al aplicării unora dintre aceste metode 
la o gamă de produse de mare interes în prezent și 
anume mâinile mecatronice pentru roboți, respectiv, la 
obținerea variantelor semnificative ale prehensoarelor 
antropomorfe modulare reconfigurabile.  

2. TEHNICI ȘI METODE DE CREAȚIE 
TEHNICĂ 

2.1. Tehnicile şi metodele intuitive. 

Aceste tehnici și metode au drept caracteristică 
principală manifestarea intuiției, care este un proces 
psihic ce permite relevarea nemijlocită și imediată a 
unei soluţii, pe baza acumulărilor anterioare, fără a 
utiliza raţionamente logice preliminare. Utilizarea 
acestor tehnici şi metode urmăresc separarea 

inovatorului de schemele sale obişnuite de gândire şi 
diminuarea sau îndepărtarea completă a 
constrângerilor pe care le-ar putea exercita rutina şi cei 
din jurul său. Dintre acestea se enumeră următoarele: 
tehnici bazate în principal pe modificarea poziţiei de 
examinare a temei de inovare(tehnica tatonărilor, 
inversia, analogia, empatia, tehnica detectivului, 
extrapolarea, tehnica avocatului, tehnica profanilor, 
tehnica scenariului teratologic, tehnica retrospectivei, 
tehnica intersectării imaginarului cu realul, tehnica 
reveriei, tehnica sleep-writingului, etc.); tehnici 
fundamentate pe evidențierea unor corelaţii între 
obiectul urmărit şi cuvinte sau imagini selectate logic 
sau aleator (asocierea, inventarele de atribute, folosirea 
catalogului, încrucişarea forţată, folosirea unor cuvinte 
selectate la întâmplare, jocurile de cuvinte, tehnica 
obiectelor focale, tehnica perechilor aleatoare, tehnica 
proiecției, etc.); tehnici bazate pe studiul modificărilor 
cantitative sau/şi calitative (combinarea, concasarea, 
modificarea prin înlocuire, modificarea formei, 
modificarea prin redimensionare, modificarea prin 
scădere, etc.); metode intuitive (metoda gândirii 
laterale, metoda discuţiilor de grup, brainstormingul, 
sinectica, metoda Philips 66, metoda Frisco, metoda 
Panel, etc.). În continuare se descriu numai câteva 
dintre aceste tehnici și metode intuitive de creație. 

Inversia. Termenul de inversie este de obicei 
interpretat ca având semnificația unei operatții de 
răsturnare a situaţiei iniţiale, de abordare a ei dintr-un 
punct de vedere total opus celui considerat iniţial. 
Pentru asigurarea eficienţei  aplicării acestei tehnici, 
elementele determinante sunt: flexibilitatea gândirii 
(deci înlăturarea inerţiei psihologice) şi o capacitate 
ridicată de a imagina situaţiile în alte forme de 
manifestare decât acelea cu care suntem de obicei 
familiarizați. 

Analogia. Țintește existenţa unor asemănări între două 
sau mai multe obiecte, produse, sisteme, fenomene, 
situaţii, asemănări sesizate prin aplicarea anumitor 
criterii. Căutările sunt orientate spre o soluție 
asemănătoare celor pe care le cunoaştem. Analogia 
este potrivită sugerării de ipoteze productive. Însă, 
analiza, dezvoltarea şi materializarea acestor ipoteze 
implică intervenţia hotărâtoare a raţionamentului. 
Eficiența maximă se atinge atunci când inventatorul 
dispune de cunoştinţe numeroase şi din domenii 
variate, are un spirit de observaţie dezvoltat şi este 
caracterizat de o fluiditate ridicată a gândirii. 

Empatia. Într-o primă interpretare empatia se referă la 
capacitatea unei persoane de a se identifica emoţional 
cu trăirile altei persoane. Însă, în sens general, empatia 
semnifică şi transpunerea subiectului într-un obiect-
produs exterior, situaţie căreia îi corespunde și un 
concept cu o utilizare mai limitată, acela de intropatie. 
Aplicarea acestei tehnici implică schimbarea 
fundamentală a punctului din care este examinată 
situația-problemă. Inventatorul este obligat să recurgă la 
o examinare din interiorul sau dintr-o componentă a 
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sistemului analizat. De exemplu transpunerea în locul 
unui miez de nucă cu scopul de a găsi o soluție de ieșire 
a miezului din nucă fără deteriorarea acestuia. Aspecte 
asemănătoare cu situația menționată se regăsesc şi la 
tehnica denumită „identificare cu obiectul". 

Tehnica listelor interogative Osborn. Alex Osborn a 
propus o listă de întrebări pentru creşterea contribuţiei 
intuiţiei la găsirea de noi soluţii, prin a cărei folosire o 
persoană inovativă poate aborda într-o manieră mai 
complexă tema de inovare. Pornind de la o soluţie 
concretă, astfel de întrebări sunt: 1. Ce alte utilizări ar 
putea avea soluţia luată în considerare? 2. Ce adaptări 
s-ar putea opera la ea? 3. Ce modificări exterioare s-ar 
putea efectua? 4. Ce modificări cantitative ar putea fi 
realizate? 5. Ce s-ar putea înlocui? 6. Ce alte 
modalităţi de amplasare a componentelor ar fi 
posibile? 8. Ce s-ar putea combina? 9. Ce s-ar putea 
elimina? 10. Ce s-ar putea adăuga? 

Metoda gândirii laterale. În ipoteza că procesul de 
gîndire logică reclamă parcurgerea raţională a unor 
secvenţe, ele însele logice, cu analize intermediare, 
care le conferă un aspect obișnuit, înseamnă că el va 
permite în mică măsură pătrunderea unor idei noi. 
Gândirea laterală(De Bono, 2010) sau colaterală va 
trebui să se bazeze pe desfiinţarea modelelor existente, 
pe reanalizarea informaţiei, cu scopul evident de a 
genera o rearanjare a conceptelor, astfel încât să se 
ajungă la o soluţie nouă şi eficientă. Etapele posibile ar 
putea fi: examinarea soluţiilor existente; evidențierea 
pentru soluţiile existente: a ideilor dominante, a 
factorilor de influenţă majoră, a tendinţelor de 
polarizare, a restricţiilor ce s-au avut în vedere; 
soluţionarea problemei prin tehnici menite să abată 
gândirea de la modelele obişnuite, prin utilizarea uneia 
sau a mai multora dintre direcţiile următoare: 
comutarea atenţiei asupra unor aspecte mai puţin 
studiate, schimbarea conceptului de bază, divizarea 
sau eliminarea unor părti ale soluţiilor existente, 
adăugarea forțată a unor componente considerate 
iniţial nerelevante, folosirea unor secvenţe ce pot fi 
regăsite în tehnica utilizării unor cuvinte selectate la 
întâmplare, etc. În concluzie, gândirea laterală constă 
în a utiliza creativitatea ca pe o modalitate de a folosi 
mintea-de a manevra informația(De Bono, 2010), 
astfel că gândirea laterală se ocupă cu generarea de 
idei noi, cu spargerea barierelor conceptuale ale 
vechilor idei, și este diferită dar totodată 
complementară cu gândirea verticală-logică. 

Brainstormingul. Acestă metoda a fost propusă de 
asemenea de către Alex Osborn. Brainstormingul a 
cunoscut treptat o largă răspîndire, după cum a 
constituit şi obiectul a numeroase studii, dezvoltări, 
variante de rezolvare a problemelor. În esență 
brainstormingul constituie o deliberare creativă în 
grup, pentru a obţine o serie de idei vizând rezolvarea 
unei probleme, urmând ca, ulterior, să se recurgă la 
evaluarea, perfecţionarea şi aplicarea ideilor. Osborn 
nu a considerat metoda ca o soluție universală, și a 
atras atenţia că ea rezolvă doar o secvenţă a procesului 

de inovare şi că principalul ei avantaj rezidă în 
obținerea unui număr de idei net superior celui din 
cazul unei discuţii clasice obişnuite sau al unei 
încercări individuale de rezolvare a problemei. 
Principalele caracteristici ale brainstromingului sunt: 
amânarea criticii, obținerea calității prin cantitate, 
încurajarea și stimularea combinațiilor. Pe baza 
metodei de bază s-au dezvoltat mai multe variante, 
unele deosebit de performante, cum sunt: 
brainstormingul ad-hoc, brainstormingul avansat, 
brainstormingul regizat, brainstormingul socratic și 
brainwritingul (Onuț, 2005).  

Metoda Six Thinking Hats - Cele Şase Pălării 
Gânditoare. Cele Şase Pălării reprezintă şase stiluri de 
procesare a informaţiei. Ele nu sunt etichete pentru 
tipuri de oameni. Metoda a fost dezvoltată ca o 
alternativă la cele patru personaje clasice: 
tradiționalistul, exuberantul, pesimistul și optimistul. 
Purtarea mentală a  fiecărei pălării şi schimbarea ei, îți 
permite uşor să îţi concentrezi sau să îţi focalizezi 
gândirea într-o conversaţie sau într-o şedinţă pe unul 
din cele şase moduri de gîndire, asociate cu cele șase 
pălării. Tradițional , în gândirea contradictorie, A şi B 
sunt în conflict și fiecare parte critică punctul de 
vedere al celuilalt. Metoda Six Thinking Hats permite 
gândirea paralelă. Deopotrivă A şi B poartă fiecare 
pălărie împreună în timp ce explorează fiecare parte a 
problemei. Confruntarea este înlocuită cu explorarea 
cooperantă a subiectului. Metoda Six Thinking Hats 
permite o conştientizare crescută a tipului de gîndire 
care este folosit cu fiecare ocazie şi astfel oamenii au 
șansa să-şi dea seama dacă sunt blocaţi într-un anumit 
tip de gândire şi să înveţe să le folosească pe toate, 
mărindu-şi astfel eficienţa. Pălăriile sunt utilizate 
proactiv şi nu reactiv.  Pălăria Albă se concentrează 
pe informaţii(se referă la fapte, figuri, informaţii 
disponibile sau necesare). Pălăria Galbenă se 
concentrează pe beneficii şi aspecte pozitive. Pălăria 
Roşie dezvăluie intuiţiile, sentimentele şi emoţiile. 
Pălăria Neagră este pălăria problemelor, criticilor şi a 
precauţiilor. Pălăria Verde este cea a creativității, 
schimbării, a alternativelor, propunerilor, a ceea ce 
este interesant şi provocator. Aici pot fi folosite tehnici 
de gândire laterală. Pălăria Albastră este pălăria 
coordonării. Nu vizează un subiect în sine, ci procesul 
gândirii. Această metodă are mai multe beneficii, cum 
ar fi: uşor de învăţat, folosit şi implementat, 
organizează şi clarifică gândirea,  îmbunătăteşte 
calitatea deciziilor, toţi participanţii au şansa de a-şi 
exprima opinia, poate fi folosită la toate nivelurile, 
salvează timp(scurtând întâlnirile), îmbunătăţeşte 
comunicarea inter-culturală,  sprijină iniţiativele de 
schimbare, şedinţele devin mai concentrate şi mai 
productive,  nu există criticism ci numai punctarea 
slăbiciunilor, măreşte numărul şi calitatea ideilor 
practice, energizează echipele prin caracterul ludic, 
separă ego-ul de performanţă, permite emoţiilor şi 
scepticismului să modeleze luarea deciziilor, reduce 
conflictul între membrii grupului, poate fi folosită atît 
individual cât şi în grup, etc(Onuț, 2005).  
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2.2. Tehnici și metode logice sau raționale. 

Aceste tehnici și metode vizează, mai întâi, 
identificarea diferitelor soluţii viabile, pentru ca 
ulterior să fie selectate cele care convin cel mai bine 
scopului propus. Clasificarea anterioară are, ea însăşi, 
un caracter convențional, iar analiza chiar sumară a 
unora dintre metodele intuitive relevă existența unor 
faze sau secvenţe raționale, după cum metodele logice 
îşi cresc eficienţa în condiţiile intervenției intuiţiei 
(care, de altfel, a şi permis apariția aşa numitelor 
metode logice). Există şi opinia conform căreia 
procesele intuitive se desfăşoară, de fapt, după un 
determinism complex pe care, în mod subiectiv, noi nu 
suntem capabili să-l sesizăm. Există interferenţe a unor 
elemente comune mai multor tehnici sau metode, 
diferenţierile fiind generate în primul rând de 
experienţa autorilor lor, dar şi de condiţiile mai largi 
sau mai restrânse de aplicare, de faptul că unele au 
beneficiat de rezultatele, de constatarea neajunsurilor 
sau a direcţiilor deschise de tehnicile şi metodele 
apărute anterior. Principalele metode și tehnici logice 
sau raționale sunt: metoda metricelor morfologice de 
idei Zwicky și metoda obiectului generalizat al creației 
tehnice(Belous, 1986). 

Metoda matricelor morfologice de idei – Zwicky. 
Analiza morfologică sau Metoda morfologică a fost 
elaborată de către dr. Fritz Zwicky (1942) de la 
California Institute of Technology şi constă în 
obţinerea şi analiza unui număr foarte mare de obiecte 
prin combinarea elementelor constitutive ale acestora. 
De exemplu, dacă ne referim la produsele industriale, 
se cunoaște că acestea sunt alcătuite din mai multe 
componente-sisteme formatoare (Si), la rândul său 
fiecare poate fi conceput în mai multe variante (Sij), şi 
combinarea de tip morfologic a tuturor variantelor 
elementelor formatoare conduce la determinarea unui 
număr mare de soluţii constructive (Nv). Astfel, pentru 
Si sisteme formatoare, fiecare cu variantele j, k, l, 
m,…, numărul de variante constructive posibile ale 
obiectului-produsului  respectiv va fi: Nv = 
jxkxlxmx…(Belous, 1986; Belous, 1991).  Această 
metodă a fost aplicată de autor cu succes la sinteza 
structurală creativă a mecanismelor de prehensiune cu 
bacuri, care fac parte din sistemele mecatronice de 
prehensiune folosite la roboții industriali, pentru 
prinderea pieselor ce urmează a fi transferate între 
două poziții oarecare de către robotul industrial 
respectiv(Starețu, 1993; Starețu, 2010; Staretu, 2011).  

Metoda obiectului generalizat. Această metodă constă 
în realizare unui obiect-produs generalizat care să 
înglobeze toate variantele cunoscute și imaginate ale 
sale. Mai departe acesta se divide în componentele 
esențiale pentru care se identifică variantele posibile. 
O variantă a produsului generaliat rezultă ca o 
combinație între câte o varintă a fiecărei componete 
considerate. Metoda se poate aplica cu succes mai ales 
la produse cu un număr relativ redus de componente, 

care la rîndul lor nu au un număr foarte mare de 
variante(Belous, 1986). De exemplu această metodă s-
a aplicat cu rezultate bune la sinteza structurală 
creativă a mecanismelor de prehensiune cu camă, care 
au un numar relativ redus de componente(tipul camei, 
modalitatea de închidere a cuplei camă tachet și 
ansamblul tacheților (implicit mișcarea acestora față 
de bază), care reprezintă totodată ansamblul elementelor 
portbacuri împreună cu bacurile, care contactează direct 
obiectul de prehensat)(Starețu, 2010). 

3. STUDIU DE CAZ 

Mai departe se descrie o gamă de prehensoare 
mecatronice antropomorfe modulare reconfigurabile 
pentru roboți industriali, proiectată sub coordonarea 
autorului. Pentru obținerea variantelor semnificative de 
prehensoare antropomorfe modulare s-au aplicat mai 
multe metode intuitive de creație cum ar fi: 
extrapolarea, tehnica listelor interogative Osborn, 
metoda gândirii laterale, etc.   În prima etapă s-au 
evidențiat configurațiile semnificative ale acestor 
prehensoare, în funcție de numărul degetelor, de la două 
la șase degete,  pe baza a două module: o platforma si 
un deget. S-au obținut situațiile din Fig. 1 (Staretu, 
2011).  

 

 

Fig. 1. Configurațiile semnificative ale degetelor 
prehensoarelor antropomorfe cu două până la șase degete. 

Dintre aceste posibilități sunt prezentate proiectele 
CAD, și într-un caz un prototip pentru variantele cu 
trei sau patru degete. Reconfigurabilitatea este 
posibilitatea trecerii de la o configurație la altă 
configurație și poate fi discontinuă sau continuă. În 
primul caz obținerea diverselor variante 
semnificative cu trei sau patru degete se realizează 
prin montarea succesivă a degetelor în configurația 
dorită. În al doilea caz există un mecanism 
suplimentar care asigură deplasarea degetelor mobile  
între două poziții prestabilite. Pentru varianta cu trei 
degete s-au proiectat două variante bazate pe două 
platforme diferite. Prima platformă, care  a constituit 
și proiectul inițial al gamei de prehensoare, permite 
două configurații(Fig.2,a și b). Pentru această 
variantă s-a realizat și un prototip(Fig. 2,c). Pentru 
prototip caracteristicile tehnice principale sunt: 
gradul de mobilitate: M=3; greutate: 12 N; masa utilă 
prehensată: 6 kg; forța de prehensiune pe deget:  ~ 30 
N; dimensiuni: deget: 1:1 comparativ cu mâna umană 
și platforma(palma): 140x140x100 mm;  acționare: 
motoare pneumatice liniare FESTO. Aceste 
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caracteristici tehnice sunt în parte valabile și pentru 
variantele următoare, pentru toate fiind utilizat 
același tip motor de acționare a degetelui, iar 
platforma având aproximativ aceleași dimensiuni. 

 

   
a                                  b      

                                             
 c 
 

Fig. 2. Prehensor antropomorf cu două configurații: cu 
mișcarea degetelor în plane paralele(a), cu mișcarea degetelor 
în plane concurente(b) și prototipul corespunzător (c). 
A doua variantă de platformă permite patru 
configurații (Fig. 3). 

Pentru varianta cu trei degete, în urma unei analize 
creative, s-a ajuns și la o soluție cu 
reconfigurabilitate continuă medie, ceea ce a implicat 
adăugarea unui mecanism de deplasare a degetelor 
laterale, acționat la rândul său de un motor propriu 
(Fig.4). 

Această varianată permite toate configurațiile între 
poziția cu cele două degete mobile opozabile până la 
o poziție în care degetele mobile sunt la o apropriere 
maximă permisă de soluția constructivă (în cazul de 
față deplasare pe un arc de cerc de aproximativ 45-50 
de grade). În Fig. 5 sunt arătate cele 5 configurații 
semnificative pentru varianta cu patru degete, care 
folosește o platformă proprie. 

           
a                                b 

 

           
c                               d  

 
Fig. 3. Prehensor modular cu trei degete  
cu patru configurații.  
 

         
a                                        b 

 
Fig. 4. Prehensor antropomorf cu reconfigurabilitate continuă 
limitată medie: ansamblul(a), mecanismul de deplasare a 
degetelor (b). 
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Fig.5. Prehensor modular cu patru degete cu cinci 
configarații. 
 
La variantele  descrise, pentru a deveni produse cu 
caracteristici mecatronice se vor adăuga senzori de 
contact( de exemplu de tip CZN-CP1), montați pe 
falangele degetelor și un sistem de comandă adecvat, 
ca cel din Fig.6.   

Cu altă platformă și același tip de deget se pot obține 
și variantele cu cinci și chiar cu șase degete(vezi 
Fig.1).  Această gamă de prehensoare modulare 
pentru variantele cu trei și patru degete, cele mai 
funcționale și utilizabile variante, este în stadiul de 
proiect tehnic complet, pentru o variantă s-a realizat 
și un prototip, și are un grad ridicat de competitivitate 
comparativ cu alte variante existente deja chiar pe 
piață (Luo, 2010). Pentru montarea pe robotul 
industrial platformele proiectate au placa de jos 
corespunzătoare flanșei de montare a unui robot de 
tip ABB, (vezi Fig. 6,b), care însă poate fi proiectată 
în funcție de robotul pe care se va monta 
perehensorul. Realizarea în practică a acestei game 
de prehensoare, cu menționarea posibilității de a 
fabrica mai multe tipodimensiuni: mai mari sau mai 
mici comparativ cu dimensiunile mâinii umane, 
reprezintă o exemplificare sugestivă a unor 
componente ale managementului inovării aplicat la o 
categorie de produse mecatronice. 
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a 

 

b 

Fig. 6. Schema de comandă(a) și exemplificarea montării 
pe un robot a unui prehensor antropomorf modular 
reconfigurabil (b). 

4. CONCLUZII 

În baza celor prezentate în această lucrare se pot 
formula următoarele concluzii: managementul 
inovării este un proces esențial pentru obținerea unor 
produse mecatronice mai performante; tehnicile și 
metodele intuitive de creație ca și cele logico-
matematice trebuie folosite intensiv în procesul de 
identificare de noi soluții ale produselor mecatronice; 

folosind managementul inovării, respectiv tehnicile 
și metodele intuitive și logice de creație tehnică, se 
pot obține cu succes variante performante con-
structiv și funcțional de prehensoare pentru roboții 
industriali, inclusiv prehensoare mecatronice 
antropomorfe modulare reconfigurabile; soluțiile 
prezentate pot fi de interes și pentru unii agenți 
economici care să le fabrice, să le promoveze și să 
le implementeze.   
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