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REZUMAT 

Prehensoarele antropomorfe pentru roboţi sunt similare mâinii umane şi pot avea: două, trei, patru sau mai multe degete, cu două 

sau trei falange. Prehensoarele antropomorfe, comparativ cu alte prehensoare mecanice, au: un grad de dexteritate mai mare, un 

domeniu de utilizare mai larg (pot prehensa o gamă mai diversificată de piese) şi pot realiza micromişcarea obiectului între degete. 

În lucrare este prezentată o familie de prehensoare antropomorfe pentru roboţi, formată din prehensoare cu două, trei şi patru 

degete, pentru care se descriu pe scurt etapele de sinteză şi analiză: structurală, cinematică şi statică, precum şi de proiectare 

mecanică; se dau detalii despre subsistemele de acţionare, comandă şi control şi se prezintă simularea funcţională pentru 

prehensarea mai multor obiecte.  

 

ABSTRACT 

The anthropomorphic grippers for robots are similar to human hand and its can have:two, three, four or more fingers, with two or 

three phalanxes. The anthropomorphic grippers for robots comparatively with others mechanical grippers have more advantages 

like: a bigger degree of dexterity, a larger  domain of utility (more types of objects can be grasped) and the micro-movement of the 

grasped objects can be effected. In this paper one family of anthropomorphic grippers for robots, with two, three and four fingers, is 

shown and the stages of synthesis, analysis, and design are shown too. Some details about motor, command and control 

subsystems and a functional simulation with examples are presented too.   
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1. INTRODUCERE 

 
Prehensoarele, privite în ansamblu, sunt sisteme ataşate 

roboţilor, capabile să asigure cele cinci faze ale 

prehensiunii: faza de centrare (faţă de obiect); faza de 

prindere; faza de menţinere; faza de depunere şi faza de 

desprindere. 

Prehensoarele antropomorfe pentru roboţi se disting în 

cadrul sistemelor de prehensiune prin două caracteristici 

esenţiale: geometrie asemănătoare mâinii umane şi 

flexibilitate mărită în exploatare. 

Privite ca element final al unei structuri robotice, 

prehensoarele amtropomorfe, în funcţie de complexitatea 

mecanică şi electronică pe care o au, asigură robotului 

performanţe ridicate şi flexibilitate crescută. Astfel, un 

robot echipat cu un prehensor antropomorf poate fi capabil 

să prehenseze obiecte cu diferite geometrii şi dimensiuni 

şi, în anumite condiţii, să micromanipuleze obiectul 

prehensat. 

Drept criterii de bază în analiza tipurilor 

prehensoarelor antropomorfe amintim [1, 2]: numărul de 

degete, numărul falangelor unui deget, sistemul de 

acţionare, respectiv energia de acţionare, particularităţile 

subsistemelor de comanadă şi control. 

Lucrarea prezintă o familie de prehensoare antropomorfe, 

care au structuri mecanice cu bare articulate şi sunt 

acţionate de motoare pneumatice liniare. Pentru aceste 

prehensoare sunt date şi detalii privind subsistemele de 

comandă şi control. 

 
2. SINTEZA ŞI ANALIZA STRUCTURAL – 

CINEMATICĂ 

   
Familia de prehensoare antropomorfe are la bază 

structura mecanică a unui deget, prezentată în figura 1. 
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Fig. 1. 

2.1. Analiza structurală 

Mecanismul corespunzător degetului este un mecanism 

policontur, al cărui graf este reprezentat în figura 2. 

Mecanismul policontur este format din trei mecanisme 

monocontur plane-monomobile şi are două legături 

exterioare (L = 2). Celor două legături exterioare le 

corespund: puterea de intrare (motoare) Pm = Fm · v1, 

respectiv, puterea de ieşire P = M7 · ω7, în care: Fm este 

forţa motoare; v1 – viteza pistonului (elementului 1); M7 – 

momentul generat de forţa de prehensiune; ω7 – viteza 

unghiulară a elementului 7 (ultima falangă). 
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Fig. 2. 

Gradul de mobilitate al mecanismului policontur se 

calculează cu formula: 

1 2 3 –  1 1 1– 2 =1i c CM M L M M M L   (1) 
  

în care: Mi, reprezintă gradele de mobilitate ale 

mecanismelor monocontur componente; Lc – suma 

gradelor de mobilitate ale cuplelor comune. 

Interpretarea cinematică şi statică a parametrilor M şi 

L–M ne evidenţiază parametrii independenţi şi funcţiile ce 

caracterizează acest mecanism: 

                       o mişcare independentă: v1 sau 
1s  

M=1           

            o forţă dependentă, exprimată 

           de funcţia de transmitere a forţei  

           Fm = Fm(M7) 

 

 

o mişcare dependentă exprimată de 

funcţia de transmitere a mişcării ω7 = ω7 

(v1) sau funcţia de transmitere a poziţiilor 

ω7 = ω7 (s1) 
 

L–M=1   

                          o forţă (moment) independentă 

                          reprezentată de momentul M7  

                          generat de forţa de prehensiune 

2.2. Variante structurale 

Variantele structurale ce fac obiectul lucrării sunt cele 

prezentate in figura 3: a – prehensor cu două degete;  

b –prehensor cu trei degete; c – prehensor cu patru degete 

2+2 ;i d – prehensor cu patru degete 3+1. 
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Fig. 3. 

 

2.3. Analiza cinematică 
 

Pe baza grafului prezentat în figura 2 se scriu  

ecuaţiile de închidere ale contururilor vectoriale. Pentru 

conturul ABCD (fig. 4), ecuaţia vectorială este: 

AB+BC+CD+DA=0, iar în scriere matricială, 
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Fig. 4. 

 

scalarii vectorilor au forma: 

2

1 2 2

coscos0

sin0 , sin ,

0 0

AB l BC l        

31 01

31 31 01 01

cos cos

sin , sin ,

0 0

CD l DA l           (2) 

iar sistemul scalar corespunzător este:              

 
1 2 2 31 31 01 01

1 2 2 31 31 01 01

cos 0 cos  cos  cos  0

sin 0 sin  sin  sin  0

l l l l

l l l l
        (3) 

Din acest sistem se obţine funcţia de poziţii 31  = 31  

(s1). 

Conform figurii 5, ecuaţia de închidere pentru 
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Fig. 5. 

conturul vectorial al mecanismului DEFG este: 

 0,DE EF FG GD
    

  (4) 

din care se obţine funcţia de transmitere a poziţiilor  

41  = 41  ( 31 , s1). 

În scriere matricială, scalarii vectorilor au forma: 

 

 

32 41

32 32 41 41

5 0

5 5 0 0

cos cos

sin , sin ,

00

cos cos

sin , sin ,

0 0

DE l EF l

FG l GD l

 (5) 

iar sistemul scalar corespunzător este: 

 
32 32 41 41 5 5 0 0

32 32 41 41 5 5 0 0

cos cos cos cos 0

sin sin sin sin 0

l l l l

l l l l
 (6) 

Având în vedere că 32  este o funcţie de 31  şi s1, se 

poate determina 41 . 

Conform figurii 6, ecuaţia de închidere pentru 
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Fig. 6. 

conturul vectorial al mecanismului ENML este: 

 0.EN NM ML LE
    

   (7) 
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În scriere matricială, scalarii vectorilor au forma: 

 

7142

42 42 71 71

6 33

6 6 33 33

coscos

sin , sin ,

0 0

cos cos

sin , sin ,

0 0

EN l NM l

ML l LE l

  (8) 

iar sistemul scalar corespunzător este: 

 
42 42 71 71 6 6 33 33

42 42 71 71 6 6 33 33

cos cos cos cos 0

sin sin sin sin 0

l l l l

l l l l
  (9) 

Prin rezolvarea sistemului (9) se obţine funcţia de 

transmitere a poziţiilor pentru elementul 7: φ71 = φ71(s1). 

O metodă deosebit de performantă şi simplă în 

efectuarea analizelor cinematice are la bază modelarea 

CAD. Cu ajutorul soft-ului EUCLID se efectuează 

urmatorii paşi: a) modelarea elementelor constructive cu 

ajutorul submeniurilor LINE; TRANSFORM; SOLID;  

b) definirea ca Link-uri pentru transformarea în elemente 

cinematice-mobile a pieselor componente; c) definirea 

cuplelor necesare şi introducerea lor în structura mecanică; 

definirea ansamblurilor (contururilor închise) şi apoi 

definirea mecanismului, care ulterior va face obiectul 

analizei – cu ajutorul submeniului MECHANISMS.  

Prin simularea funcţionării prehensorului (fig. 7), pe 

lângă avantajul verificării posibilităţii de închidere 

corectă, se obţin direct în formă grafică deplasările din 

cuplele mecanismului în funcţie de deplasarea din cupla 

motoare (fig. 8).  
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Fig. 7. 
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Fig. 8. 

3. PROIECTAREA CONSTRUCTIVĂ  

MECANICĂ [3, 4] 

Prehensoarele din această familie au următoarele 

caracteristici principale comune: mecanism de acţionare 

cu bare articulate, energie pneumatică de acţionare, 

motoare liniare pneumatice, senzori de forţă (tactili-

contact) pe falange, de care trebuie să se ţină cont la 

proiectarea mecanică. 

 
3.1. Prehensor cu două degete 

 
Acesta poate asigura prehensiunea optimă a unor piese 

cu geometrie simplă, luând în calcul, în proporţie 

importantă aportul forţelor de frecare dintre falange şi 

piesa prehensată. 

Prehensorul (fig. 9) are următoarele caracteristici: 

numărul de degete = 2; numărul de falange = 2×3; gradul 

de mobilitate = 2; elementele caracteristice falangelor = 

bare articulate; manevrabilitatea degetelor = medie; 

energia de acţionare = pneumatică; traductoarele şi 

senzorii utilizaţi = senzori de contact-presiune; greutatea 

manipulată = 3,2 kg; proporţia faţă de mâna umană = 

1,2:1; greutatea proprie = 1,6 kg. 

 

Fig. 9.  
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3.2. Prehensor cu trei degete 

Prehensorul (fig. 10) are următoarele caracteristici: 

numărul de degete = 3; numărul de falange = 3×3; gradul 

de mobilitate = 3; elementele caracteristice falangelor = 

bare articulate; manevrabilitatea degetelor = medie; 

energia de acţionare = pneumatică; traductoarele şi 

senzorii utilizaţi = senzori de contact-presiune; greutatea 

manipulată = 5 kg; proporţia faţă de mâna umană = 1,2:1; 

greutatea proprie = 2,2 kg. 

 

Fig. 10 

 
3.3. Prehensor cu patru degete  

Prehensorul cu patru degete (varianta 2+2–fig. 11) are 

următoarele caracteristici: numărul de degete = 4; numărul 

de falange = 4×3; gradul de mobilitate = 4; elementele 

caracteristice falangelor = bare articulate; manevrabilitatea 

degetelor = medie; energia de acţionare = pneumatică; 

traductoarele şi senzorii utilizaţi = senzori de contact-

presiune; greutatea manipulată = 6,5 kg; proporţia faţă de 

mâna umană = 1,5:1; greutatea proprie = 4 kg. 

 

Fig. 11. 

 
Prehensorul cu patru degete (varianta 3+1–fig. 12), 

comparativ cu tipurile anterioare, are dimensiunile tuturor 

falangelor diferite, proportionale cu degetele mâinii 

umane, în proporţie de 1,5:1 faţă de mâna umană. Datorită 

asemănării cu mâna umană prehensorul prezintă 

posibilităţi de micromanipulare, putând să prehenseze şi 

obiecte cu geometrii complexe. 

Prehensorul are următoarele caracteristici: numărul de 

degete = 4; numărul de falange = 4×3; gradul de 

mobilitate = 4; elementele caracteristice falangelor = bare 

articulate; manevrabilitatea degetelor = foarte mare; 

energia de acţionare = pneumatică; traductoarele şi 

senzorii utilizaţi = senzori de contact-presiune; greutatea 

manipulată = 10 kg; proporţia faţă de mâna umană = 1,5:1; 

greutatea proprie = 5 kg. 

 

Fig. 12. 

4. SUBSISTEMELE DE ACŢIONARE, 

COMANDĂ ŞI CONTROL  

4.1. Subsistemul de acţionare 

Întrucât sistemul de acţionare al robotului pe care 

urmează să fie montat prehensorul, este pneumatic, se 

adoptă soluţia convenabilă de acţionare pneumatică. 

Dimensionarea sistemului de acţionare se face în funcţie 

de forţa motoare necesară, care se obţine din ecuaţia 

echilibrului puterilor de intrare şi ieşire:   

 Pm = Pe sau FmV1 = F7V7,  (10) 

unde F7, V7 şi V1 se cunosc şi în funcţie de care se 

determină Fm necesar: 

 Fm necesar = F7V7/ V1,    (11) 

Întrucât p = Fm / S, unde p = presiune; Fm = forţă;  

S = suprafaţă, se determină suprafaţa necesară a secţiunii 

pistonului motorului de acţionare S = Fm/p. Pe baza 

acestor determinări s-a ales motorul pneumatic liniar: 

DSNU 25-25-P-A-MA-S2, cu urmatoarele dimensiuni 

caracteristice (fig. 13): Zj = 97,2 mm, L2 = 68,5 mm,  

D2 = 26,7 mm, EE = G1/8, G = 16 mm, L3 = 14 mm. 

 

      

Fig. 13. 
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4.2. Subsistemul de comandă 

Folosind un sistem de acţionare pneumatic se impune 

folosirea unor distribuitoare modulare de tipul:CPE14-

M1BH-5/3B-QS-6(fig. 14). Subsistemul de comandă şi 

distribuţie conţine şi sub-ansamblele: drosele (LRMA-1/8-

QS-8), adaptor (SGS-M10×1.5), placa de capat (CPE14-

PRS-EP), bloc expansiune (CPE14-PRSEO-2), element 

capăt (CPE14-PRSGO-2), placa de blocare (CPE14-PRSB). 

 

Fig. 14. 

4.3. Subsistemul de control 

În strânsă legătură cu subsistemul de comandă se află 

subsistemul de control, format din opt senzori de contact-

presiune tip CZN-CP15 (fig. 15), cu următoarele 

caracteristici: temperatura de utilizare: –40°C … +85°C, 

forţa de apăsare: 0,2 – 100 N, intensitatea: 1 mA, durata de 

viaţă pentru 35 N: 10 milioane operaţii şi un convertor de 

semnal tip IM36-22Ex-U.  

 

Fig. 15. 

4.4. Structura generală a sistemului  

de acţionare, comandă şi control 
 

În figura 16 este prezentată schema sistemului de 
acţionare, comandă şi control corespunzator unui deget. 

În procesul de funcţionare, sistemul de prehensiune 
efectuează următorii paşi: 

– emiterea semnalului de start pentru închiderea 
prehensorului (poate fi vocal, electric, 
electromecanic), 

– sesizarea sau nu a obiectului de prehensat de către 
senzorii montaţi pe degetele (acţionate independent) 
prehensorului,   

– introducerea în modulul programabil a unei funcţii de 

temporizare cu rol de a preveni închiderea completă 

a prehensorului fără contactarea obiectului: Fi = 0 

(ex.: IF t ≥ 3 s AND Fi = 0 THEN STOP); 

– contactarea obiectului de către cel puţin un senzor 

de pe fiecare deget; 

– strângerea obiectului până când se atinge forţa de 

prehensiune setată pe unul dintre cei doi senzori de 

pe fiecare deget; 

– oprirea pistonului motorului de către distribuitorul 

pneumatic la atingerea forţei de prehensiune setate şi 

încetarea procesului de strângere; 

– deschiderea prehensorului se face fie printr-o 

funcţie de temporizare, fie vocal, electric sau 

electromecanic, ca şi la start. 

 

 

Fig. 16. 

5. SIMULAREA FUNCŢIONALĂ 

Pentru verificarea fucţionării şi identificarea 

posibilităţilor de prehensiune, ca şi pentru evidenţierea 

eventualelor disfuncţionalităţi constructive, s-a apelat la 

simularea funcţională în softul CATIA (variante cu degete 

egale: fig. 17,a,b,c; variante cu patru degete proporţionale 

cu degetele mâinii umane: fig. 18,a,b,c).   
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Fig. 17. 

     

                         a                                    b 

 

c 

Fig. 18. 

În continuarea acestor preocupări se va realiza o 

simulare virtuală a prehensiunii şi realizarea practică a 

două variante, care urmează să fie montate pe un robot 

ABB, pentru a fi testate pentru operaţii de transfer şi 

asamblare.  

6. CONCLUZII 

Pe baza celor prezentate în această lucrare se pot 

formula următoarele concluzii: 

a. Prehensoarele antropomorfe prezentate sunt 

concepte relativ noi, realizate complet cu ajutorul 

softurilor de modelare şi simulare grafică 3D. Pentru toate 

variantele prezentate există documentaţia tehnică de 

execuţie completă, precum şi analizele structurale şi 

cineto-statice corespunzătoare. 

b. Simularea funcţionării acestor prehensoare evidenţiază 

atât închiderea corectă cât şi posibilităţile de prehensare 

pentru diferite obiecte. 

c. În funcţie de obiectul ce urmează a fi prehensat şi de 

performanţele dorite ale prehensorului, poate fi ales unul 

dintre prehensoarele prezentate anterior.  
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