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REZUMAT. În această lucrare se prezintă proiectarea, simularea funcțională și prototipul unui prehensor inovativ 

adaptiv cu bacuri. Mai întâi pe baza analizei comparative a mai multor tipuri de prehensoare antropomorfe cu 

degete și prehensoare adaptive cu bacuri, pentru a evita dezavantajele acestora, a fost stabilită schema 

structurală a unui modul prehensor. Apoi se face succinct analiza structurală pentru verificarea corectitudinii 

funcționării mecanismului modulului prehensor, se dau detalii ale analizei cinematice și ale proiectării 

componentelor în softul CATIA. După obținerea variantei 3D a modulului prehensor se face simularea 

funcțională și analiza în ADAMS a acestuia.  Se face simularea funcțională a prehensorului adaptiv pentru 

prehensarea mai multor tipuri de piese și se prezintă prototipul realizat.   

Cuvinte cheie: prehensor adaptiv, structură, cinematică, simulare, prototip.  

ABSTRACT. This paper presents the design, functional simulation and prototype of an innovative adaptive gripper with 

jaws. First, based on the comparative analysis of several types of anthropomorphic finger grippers and adaptive jaw 

grippers, in order to avoid their disadvantages, the structural scheme of a gripper module was established. Then the 

structural analysis is briefly done to verify the correctness of the mechanism of the gripper module, details of the 

kinematic analysis and the design of the components are given in the CATIA software. After obtaining the 3D version 

of the gripper module, its functional simulation and analysis in ADAMS is done. The functional simulation of the 

adaptive gripper for gripping several types of parts is done and the realized prototype is presented.   

Keywords:  adaptive gripper, structure, kinematics, simulation, prototype.  

1. INTRODUCERE 

Prehensoarele mecanice cu bacuri sunt realizate în 

multe variante, unele utilizate pe scară largă în prezent. 

Principalul dezavantaj al acestor prehensoare este 

domeniul limitat de utilizare: pentru prehensiunea unui 

singur tip de piesă sau a unei piese ale cărei dimensiuni 

variază între limite apropiate. Pentru prehensiunea 

unor piese a căror formă este diferită cu variații relativ 

mici de dimensiuni s-au conceput și realizat 

prehensoarele antropomorfe(cu degete), similare cu 

măna umană, inclusiv ca dimensiuni, care sunt încă 

scumpe, cu fiabilitate scăzută și ca urmare nu sunt 

disponibile pentru aplicațiile uzuale. În [1]  este 

prezentată o structură antropomorfă (Shadow project – 

England ) cu 21 de grade de mobilitate (fiecare deget 

are 4 grade de mobilitate, iar degetul mare are 5 grade 

de mobilitate). Versiunea din [2] realizată de Dainichi 

Company, Ltd. Kani, Japonia, are 20 de cuple și 16 

grade de mobilitate (3 pe degete și 4 pe degetul mare) 

și o greutate de 1,4 kilograme. În [3] este prezentată o 

versiune oferită de firma franceză Techno Concept (în 

versiuni cu 3, 4 sau 5 degete). Dist Hand are patru 

degete, fiecare acţionat de 6 tendoane din poliester, 

acţionat de 5 motoare DC, iar degetele sunt echipate cu 

senzori de poziţie şi senzori de contact[4]. DRL Hand 

are patru degete cu câte 3 grade de mobilitate și un grad 

suplimentar de libertate în palmă[5]. Mâna Barrett este 

cu trei degete și cu trei grade de libertate și 

reconfigurabilitate continuă[6]. În aceste condiții este 

mai eficient să se conceapă un prehensor adaptat la o 

serie de aplicații robotizate concrete. Ca o soluție de 

acest fel pentru prehensiunea unor piese cu forme 

variate și variații relativ mari de dimensiuni s-au 

realizat prehensoarele adaptive. În plus sistemele de 

prehensiune adaptive sunt capabile să țină cont de 

particularitățile piesei prehensate(formă și greutate) și 

să ia decizii pentru a realiza o prehensiune sigură. Ca 

exemple de astfel de prehesnsoare se dau trei cazuri : 

Robotiq 2 Finger Apdaptive[7], cu o singură zonă de 

contact pe fiecare element portbac, cu obiectul 

prehensat, prehensorul SamPlIng[8], care are câte două 

zone de contact cu obiectul prehensat pe elementele 

portbac și prehensorul Cassino 1[9] și prehensorul 

Cassino 2-LARM Hand [10], care are un grad mai 

mare de adaptare la tipul de piesă prehensată. 
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În urma analizei comparative a mai multor tipuri de 
prehensoare, în special cu bacuri, inclusiv cele 
prezentate de tip adaptiv, având în vedere și datele 
cuprinse în[11,12,13]s-a stabilit ca obiectiv realizarea 
unui nou tip de prehensor care să poată prehensa în 
siguranță piese de forme variate și cu diferențe 
semnificative  de dimensiuni, care să aibă cinci 
elemente portbacuri, acționate independent, de 
mecanisme identice, la care bacurile să fie, într-o primă 
etapă,  dotate cu senzori de alunecare. În această 
lucrare sunt prezentate principalele etape ale 
proiectării acestui tip de prehensor, simularea CAD a 
funcționării, analiza sub acțiunea forțelor în ADAMS 
și prototipul realizat. Prehensorul va rezolva o 
problemă concretă de pe o linie de fabricație robotizată 
pentru prehensare și transferul unor piese de forme 
complexe cu variații semnificative de dimensiuni.  

2. ETAPELE PRINCIPALE ALE 
PROIECTĂRII PREHENSORULUI 

2.1. Stabilirea schemei structurale 

S-a decis ca prehensorul să aibă cinci elemente 
portbacuri corespunzătoare la cinci module de 
prehensare pentru a genera cinci puncte(zone limitate) 
de contact între bacuri și obiectul prehensat astfel încât 
prehensiunea să fie sigură indiferent de forma 
exterioară a piesei prehensate. Structura modulelor de 
prehensiune este identică, de unde rezultă caracterul 
modular al prehensorului, și costul scăzut de fabricație, 
fiecare modul de prehensiune fiind practic un 
mecanism monomobil acționat de câte un motor 
electric. Ca urmare gradul de mobilitate al 
prehensorului este M = 5 [14]. Impusă de zona în care 
urmează să lucreze prehensorul dar și ca o soluție de 
optimizare a prehensiunii, bacurile vor avea o mișcarea 
de translație-rectilinie, rămânând paralele cu ele însele. 

Pentru a obține această mișcare s-a folosit un 
mecanism paralelogram CEFH, cu tije de ghidare DG 
(două tije de ghidare pentru o precizie mai mare a 
mișcării  și o distribuție optimă a forțelor ce solicită 
elementele mecanismului modulului de prehensiune, 
conform schemei de principiu din Figura 1).   
 

 
 

Fig. 1. Schema de principiu a unui modul prehensor 

 

Pentru conturul 0-1-2-4-0 rezultă gradul de 

mobilitate  

IiI fM   = fA + fB + fC + fD –χI =  

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 – 3 = 1, 

iar pentru conturul 0-4-3-6-0 (0 – element fix), rezultă  

IIiII fM  = fD + fC + fH + fG –χII = 

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 – 3 = 1, 

conturul CHFE având particularitatea formei de 

paralelogram. Rezultă pentru ansamblul  unui  modul 

prehensor gradul de mobilitate M = MI + MII – fC = 

= 1 + 1 – 1 = 1 [14, 15]. 

2.2. Particularități cinematice 

Pentru calculul cinematic se folosește schema 

cinematică I (Figura 2a) și schema cinematică II 

(Figura 2b). 
 

     
a                                         b 

 

Fig. 2. Schemele pentru calculele cinematice 
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Conform Figurii 2a, rezultă: 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ +  𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ +  𝐷𝐺′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  +  𝐺′𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  = 0, 

în care: 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗= l1cos 𝑎0+ l1sin 𝑎0, 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗= l2cos 𝑎1+ l2sin 𝑎1,  

𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗= d1 cos 𝑎𝑑1+ d1sin 𝑎𝑑1,  

unde  

𝑎𝑑1 =
3π

2
, 𝐷𝐺′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = dcos 𝑎𝑑+ dsin𝑎𝑑, 𝑎𝑑 = 0 , 

𝐺′𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  = d4 cos 𝑎𝑑4+ d4 sin𝑎𝑑4,  

unde                        𝑎𝑑4 =
π

2
  [16]. 

Conform Figure 2b, rezultă: 

𝐷𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐸𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐹𝐹′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ +  𝐹′𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ +  𝐷′𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0,  

în care: 

𝐷𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ = d2cos 𝑎𝑑2+ d2sin 𝑎𝑑2,  

unde 

 𝑎𝑑2 =
3π

2
,  𝐸𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗=l5cos𝑎𝑙5+ l5sin 𝑎𝑙5, 𝐹𝐹′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 

= d6cos𝑎𝑑6+ d6sin𝑎𝑑6,  

unde           𝑎𝑑6 = π , 𝐹′𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ =l6cos 𝑎𝑙6+ l6sin𝑎𝑙6 ,  

în care       𝑎𝑙6 =
π

2
 , 𝐷′𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗=d5cos 𝑎𝑑5+ d5sin𝑎𝑑5, 

 unde                      𝑎𝑑5 = 0 [16]. 

2.3. Simularea funcțională în softul 

CATIA 

Se folosește Modulul Sketcher. Este modulul 

unde se creează în plan descrierea geometrică a 

piesei dorite, iar formele geometrice ale pieselor 

pot fi determinate sau nedeterminate. Pentru 

realizarea formei putem folosi comenzile de 

“Profile” după care putem dimensiona sau 

constrânge cu comenzile de la “Constraint”[17]. 

Modul Part Design se utilizează în continuare 

numai după ce a fost dimensionată şi descrisă piesa 

în plan în modulul Sketchers, după care se intră în 

modul Part Design şi în care  se realizează 

modelarea 3D. În realizarea modelului 3D a unei 

piese se au în vedere multe detalii ce ţin de 

prelucrarea şi montarea acesteia. Pentru realizarea 

formei 3D a unei piese se utilizează comenzile din 

[17].Cu modulul Assembly Design, se introduc 

toate piesele după ce acestea au fost create pentru a 

realiza modulul prehensor. Cu ajutorul rulmenţilor 

şi ghidajelor obţinem o frecare în cuple foarte mică, 

ceea ce ne ajută în simularea 3D deoarece 

simularea este ideală şi, prin urmare frecările sunt 

neglijate. Se obține varianta semiconstructivă 

(Figura 3b), conform variantei cinematice(Figura 3a), 

după care se realizează simularea funcțională arătată 

în Figura 4.  
 

     
     

a                                               b 

 

Fig. 3. Reprezentarea schemei constructive (b)  

corespunzătoare schemei cinematice (a). 

 

Pentru realizarea simulării cinematice în 

programul CATIA trebuie să intrăm în modul DMU 

Kinematics, unde sunt necesare implementarea 

constrângerilor şi cuplelor. Ca şi în schema 

cinematică, în CATIA, există o cuplă primară şi 

restul sunt cuple secundare. Cupla primară exercită 

mişcarea, iar cele secundare o urmează până când 

aceasta se opreşte sau este într-un moment de 

limitare mecanică. În Figure 4 sunt reprezentate 

etapele simulării cinematice ale modulului 

prehensor [18]. 
 

 
 

Fig. 4. Etapele simulării cinematice  

ale modulului prehensor. 
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2.4. Studiul modulului prehensor  
cu softul ADAMS 

2.4.1. Importarea modulului prehensor  
în ADAMS 

După realizarea design-ului într-un program de 
proiectare precum CATIA, componentele sunt 
importate în Adams sau în funcţie de versiunea 
Adams se poate importa direct tot modulul prehensor. 
Odată importat modulul prehensor se declară tipul de 
material pentru fiecare piesă pentru a putea aplica 
constrângerile. Prima constrângere este fixarea 
obiectelor fixe, apoi urmează constrângerea 
următoarelor piese[19].  Cu ajutorul acestor 
instrumente au fost constrânse toate componentele 
modulului prehensor(Figure 5), pentru a putea realiza 
mişcarea acestuia. Odată cu aceste constrângeri 
trebuie declarat care dintre cuplele constrânse este cea 
primară, iar apoi trebuie declarate cele secundare. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Reprezentarea cuplelor 

în Adams. 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2. Realizarea simulării în Adams 

După ce au fost puse toate cuplele, pe 

componentele modulului prehensor s-au aplicat 

forţele necesare mişcării, una dintre aceste forţe este 

constantă şi anume forţa gravitaţională. Îndeplinind 

toate condiţiile de funcţionalitate se poate aplica 

simularea 3D a modulului prehensor. După 

determinarea timpului şi paşilor necesari pentru a 

genera mişcarea completă a modulului prehensor, se 

dă start şi modulul prehensor se va deplasa în poziţia 

de avans faţă de origine, ca în Figure 6[20]. 

2.5. Proiectul 3D final 

Pentru realizarea prehensorului adaptiv sunt 

necesare 5 module prehensor montate pe tija de 

susţinere centrală.  În urma implementării modulelor 

prehensor s-a realizat prehensorul din Figure 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Simularea  cinematicii 

în Adams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7. Modelul 3D al prehensorului autoadaptiv. 

 

Componentele sau zonele marcate cu albastru sunt 

zone realizate cu toleranțe mai mici pentru asigurarea 

preciziei mişcărilor, iar în zona centrală este schițată 

camera video care se va monta într-o etapă ulterioară.  

3. SIMULAREA FUNCȚIONĂRII 

MODELULUI 3D AL PREHENSORULUI 

ADAPTIV 

Acest prehensor este autoadaptiv datorită 

particularităţilor lui din punct de vedere mecanic, 

electric şi software. Fiecare modul prehensor îşi 

realizează propriile sarcini şi generează la rândul lor 

informaţii legate de starea în care se află. Mai departe 

se dau exemple de simulare funcțională pentru 
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prehensiunea mai multor tipuri de obiecte. Majo-

ritatea prehensoarelor cu bacuri au capacitatea de a 

prehensa obiecte regulate ca în  Figure 8. După cum 

se observă, obiectul este prins uniform de către toate 

bacurile şi în aceeaşi poziţie. În momentul în care 

bacurile au atins obiectul, sistemul de acţionare 

rămâne blocat în poziţia respectivă. Pentru verificarea 

adaptivităţii s-a implementat prehensorul în modulul 

Kinematics Simulation din programul Catia.  
 

 

 
 

Fig. 8. Adaptivitatea prehensorului la un obiect cu o formă 

regulată. 

 

Pentru a demonstra adaptivitatea s-au realizat 

simulări şi pe obiecte cu o formă neregulată, unde se 

observă mişcările independente ale fiecărui modul 

prehensor (Figure 9). 
 

 

 
 
Fig. 9. Adaptivitatea prehensorului pentru un obiect cu o formă 

neregulată cu laturi drepte. 

4. PROTOTIPUL PREHENSORULUI 

AUTODAPTIV 

Pe baza desenelor de execuție ale componentelor 

mecanice ale prehensorului acestea s-au realizat fizic, 

după care a fost făcut montajul ansamblului 

prehensorului, au fost făcute conexiunile electrice 

pentru alimentarea motoarelor obținându-se prototipul 

prehensorului autoadaptiv  reprezentat în Figure 10. 

Pentru buna funcționare s-au facut reglajele necesare 

astfel ca funcționarea cuplelor cinematice să fie cât mai 

bună. Prehensorul a fost montat pe brațul unui robot în 

coordonate carteziene, urmând să fie testat la operații 

de prehensiune concrete. 
 

 

 

Fig. 10. Prototipul prehensorului autoadaptiv. 

5. CONCLUZII 

Pe baza celor prezentate în această lucrare se pot 

formula următoarele concluzii : 

● Prehensoarele mecanice adaptive cu bacuri 

pentru anumite situații speciale sunt alternative 

viabile la prehensoarele antropomorfe cu degete, încă 

foarte scumpe. 

● În prezent se pot proiecta și realiza prehensoare 

cu bacuri înclusiv de tip adpativ cu mai multe 

elemente portbacuri dotate cu senzori la costuri 

scăzute, dar cu funcționalitate și adaptivitate ridicate.  

● Simularea funcțională  a modelului 3D și analiza 

în ADAMS sunt necesare pentru verificarea 

functionării corecte și optimizarea constructivă. 

● Un prototip realizat trebuie testat în situații 

variate pentru a demonstra funcționarea corectă și 

capacitatea de a fi implementat într-o aplicație 

robotizată reală. 
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